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Deel 1
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft de algemene rekening 2011 tijdig,
op 2 mei 2012, voorgelegd. Het Rekenhof heeft de minister op 11 september 2012 echter
medegedeeld dat het de gegevens van de algemene rekening 2011 en van het voorontwerp van rekeningendecreet voorlopig niet kon aanvaarden wegens een aantal afwijkingen van de cijfers ten opzichte van de onderliggende Orafingegevens.
Volgens de uitvoeringsrekening 2011, die de uitvoering betreft van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting (dus zonder consolidatie met de uitgaven
en ontvangsten van de Vlaamse openbare rechtspersonen en diensten met afzonderlijk beheer), heeft de Vlaamse overheid een negatief begrotingsresultaat geboekt van
-437,3 miljoen euro (ontvangsten min ordonnanceringen), tegenover -605,9 miljoen euro
in 2010. Het betere begrotingsresultaat in 2011 is het gevolg van een sterkere stijging
van de ontvangsten dan van de uitgaven. De Vlaamse overheid sloot het begrotingsjaar
2011 ook af met een kasoverschot van 189,3 miljoen euro, terwijl ze in 2009 en 2010 kastekorten van respectievelijk -5.820,9 miljoen euro en -491,5 miljoen euro noteerde. Het
kasresultaat is in 2011 voor het eerst sinds 2007 weer positief geworden, vooral dankzij
de hogere inkomsten en de ontvangst van een eerste dividend van KBC van 298 miljoen
euro.
Het vorderingensaldo bedroeg in 2011 88,8 miljoen euro. Dat resultaat komt vrijwel overeen met het geraamde vorderingensaldo van 96,9 miljoen euro, dat de Vlaamse minister
van Financiën en Begroting al communiceerde op 30 december 2011. De Vlaamse Regering is er dus in geslaagd het verlies van de Gemeentelijke Holding, met een impact van
265 miljoen euro op het vorderingensaldo, op te vangen.
In 2011 inde de Vlaamse overheid 24.647,9 miljoen euro algemene en toegewezen ontvangsten (exclusief leningopbrengsten). Dat houdt een stijging in ten opzichte van 2010
met 7,7% (1,77 miljard euro). Toch ligt de opbrengst 0,19 miljard (0,8%) lager dan de aangepaste raming. De stijging is voornamelijk te danken aan de toename met 9,2% (1,76
miljard euro) van de gedeelde en samengevoegde belastingen, inclusief de dotatie kijk- en
luistergeld. Deze belastingen kenden de twee voorgaande jaren een daling.
Op een totaal van 26.975,8 miljoen euro kredieten ordonnanceerde de Vlaamse Gemeenschap in 2011 25.085,3 miljoen euro. De aanwending op het totaal van de kredieten bedroeg zodoende 93%. Het Rekenhof ging na welke begrotingsprogramma’s een aanwending van minder dan 50% kenden.
De 21 DAB’s vertegenwoordigden in 2011 een budgettaire massa van 1.356,0 miljoen
euro ontvangsten (tegenover 1.202,0 miljoen euro in 2010) en 1.387,8 miljoen euro uitgaven (tegenover 1.180,2 miljoen euro in 2010). De DAB’s sloten dus hun rekeningen met
een gezamenlijk tekort van 31,8 miljoen euro. Het totaal van de dotaties aan de DAB’s
bedroeg 1.036,0 miljoen euro. De budgettaire massa van de Vlaamse rechtspersonen bedroeg in 2011 in totaal 9.658,7 miljoen euro ontvangsten (tegenover 9.010,0 miljoen euro
in 2010) en 9.365,6 miljoen euro uitgaven (tegenover 8.957,7 miljoen euro in 2010). De
minister van Financiën en Begroting heeft het merendeel van deze jaarrekeningen tijdig
aan het Rekenhof voorgelegd, na een summiere controle door de IVA Centrale Accounting. Enkele rekeningen kenden nog wel vertraging.
De totale schuld is in 2011 gestegen met 39,4 miljoen euro (0,6%). Zij bedroeg eind 2011
in totaal 6.650,8 miljoen euro, tegenover 6.611,4 miljoen euro in 2010. De directe kas-
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schuld en de directe korte-termijnschuld daalden; de lange-termijnschuld steeg. Een
aantal overgenomen leningen dragen een eindvervaldag van na 2020. De doelstelling
van de Vlaamse overheid in 2020 een schuldenvrije positie te realiseren, komt aldus in
het gedrang. De intrestvoet van de lening die de Vlaamse overheid in 2011 aanging,
lag 16,5 basispunten boven het referentietarief van lineaire obligaties op de secundaire
markt. De brutoschuld van de Vlaamse overheid, dat is inclusief de financiële schulden
bij de instellingen die tot de consolidatiekring Vlaamse overheid behoren, bedroeg eind
2011 7.437,2 miljoen euro (tegenover 7.428,3 miljoen euro eind 2010). De Vlaamse overheid betaalde in 2011 in totaal 179,5 miljoen euro voor haar schuldbeheer.
De gewaarborgde schuld nam in 2011 toe van bijna 10,20 miljard euro tot 10,84 miljard
euro, dus met 6,29%. De stijging was weliswaar minder groot dan in de vorige drie jaren.
Op vijf jaar tijd nam de gewaarborgde schuld toe met ongeveer 50%. De Vlaamse overheid verstrekte vooral meer waarborgen aan de huisvestingssector (+522 miljoen euro)
en de welzijnssector (+158 miljoen euro). Zij ontving daarvoor in 2011 meer dan 14,6 miljoen euro waarborgpremies. De uitwinning, die in 2010 al was gestegen, verhoogde in
2011 sterk door de uitwinning van de gewestwaarborg bij de Gemeentelijke Holding.
Het Rekenhof heeft een bijzonder onderzoek gewijd aan het Vlaams waarborgbeheer.
Het concludeerde dat een heterogene, niet altijd transparante regelgeving de waarborgsector kenmerkt, met tal van afwijkingen en een onduidelijke informatieplicht. De beleidsdomeinen beheren de waarborgdossiers in eerste instantie, het departement Financiën en Begroting beperkt zich onder meer tot beleidsadvisering. Maar die functie wordt
niet altijd gerespecteerd. Streefnormen en indicatoren voor het waarborgbeheer blijven
vooralsnog uit. Het toenemende bedrag aan waarborgen houdt voor de Vlaamse overheid een stijgend risico in. Ondanks initiatieven, is de risicobeheersing nog niet optimaal.
Samenwerking van de interne auditor met IAVA is er in de praktijk nauwelijks. Aan een
ratingverlaging zijn in bepaalde dossiers mogelijks aanzienlijke geldelijke consequenties
verbonden. De Vlaamse overheid heeft daar tot op heden te weinig aandacht aan besteed. De risicobeperkende maatregelen voorgesteld door de nv Waarborgbeheer, die
een aanzienlijke waarborguitwinning kent, zijn nog niet in werking getreden en de hogere waarborgtoekenning noodzaakt de nv wellicht tot een heroriëntatie van de controles.
Ook in de sector van de sociale huisvesting zijn nog niet alle beheersmaatregelen tegen
het risico van een mogelijke daling van huizenprijzen operationeel. Ten slotte vertoont de
informatieverstrekking over de waarborgverlening op diverse niveaus tekortkomingen.
Een ander bijzonder onderzoek betrof de werking van de module budgettering van
het boekhoudsysteem van de Vlaamse overheid, Orafin. Deze module bevat de begrotingsgegevens. Zij bestaan voornamelijk uit de bedragen van de initiële begroting, de
begrotingsaanpassingen, de herverdelingen en de overdrachten van de vorige jaren. Ze
bepalen de kredieten en dus ook het uitgavenplafond van de Vlaamse overheid. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de Vlaamse overheid, onder meer uit kostenoverwegingen,
koos voor een systeem met één budget, waarin ze zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten opvolgt. Het interne-controlesysteem werkt behoorlijk en het aanbod
aan handleidingen en opleidingen volstaat. De documentatie over de modulewerking
kan echter beter. De invoer van de begrotingsgegevens, overdrachten en herverdelingen
is betrouwbaar. De redactie van de herverdelingsbesluiten vertoont echter gebreken en
het Rekenhof krijgt er soms laattijdig kennis van. Ook de overdrachten van vorige begrotingsjaren en de ontvangsten en overdrachten van de variabele kredieten (begrotingsfondsen) zijn doorgaans correct. De invoer van de gegevens in de betalingskalender laat
vooralsnog te wensen over. Een realistische kalender is nochtans belangrijk, gelet op de
integratie ervan met de module budgettering. De kwaliteit van de modulerapporten is
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aanvaardbaar, maar kampt met performantieproblemen en de massa gegevens laat zich
soms moeilijk verwerken met standaardprogramma’s.
Het Rekenhof heeft ook zijn rapportering over de crisisinterventies van de Vlaamse overheid geactualiseerd. In 2011 betaalde KBC zijn vergoeding voor de door de Vlaamse Regering toegekende steunmaatregelen. Tevens werd in 2011 de gewestwaarborg bij de
Gemeentelijke Holding uitgewonnen. Tot 2015 verwacht de Vlaamse overheid alleen terugbetaling van de steun vanwege KBC. Na de aankoop van Dexia Bank België door de
federale overheid daalde de waarde van de participatie in de Dexia Holding verder tot 2
% van de initiële waarde.
Deel 2
Deel twee van dit rekeningenboek geeft per beleidsdomein een overzicht van de begrotingsuitvoering 2011 door, enerzijds, de ministeries (inclusief diensten met afzonderlijk
beheer) en, anderzijds, de Vlaamse rechtspersonen. Telkens geeft het Rekenhof de uitvoeringscijfers weer, met aandacht voor opvallend lage kredietaanwendingen, gevolgd
door de belangrijkste controlebevindingen per entiteit.
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor de meeste Vlaamse ministeries
nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Het Rekenhof stelde echter in
een aantal beperkte steekproeven een beperkt aantal fouten vast. Zo hebben de meeste
ministeries wel eens uitgaven foutief of laattijdig in het boekhoudsysteem Orafin 2010
vastgelegd of aangerekend, vaak onder druk van krediettekorten. Ook pasten zij soms
wettelijke bepalingen niet of onvolledig toe (bv. ongeoorloofde contractwijzigingen, onjuist gebruik van dadingen, verkeerde intrestberekeningen,...). Soms ontbrak een wettelijke rechtsgrond of was het betaalde volgens de geldende reglementering gedeeltelijk
niet verschuldigd. Bijzondere aandachtspunten waren de naleving van de algemene aannemingsvoorwaarden en betalingsprincipes bij overheidsopdrachten, het verband tussen subsidieverlening en beleidsdoelstellingen en de volledigheid van de subsidieverantwoording. Nagenoeg alle ministeries toonden op die vlakken in meer of mindere mate
tekortkomingen.
Het Rekenhof had ook aandacht voor zwaktes bij de naleving van interne procedures of
de uitbouw van de organisatiebeheersing. In dit verband kwamen uit de steekproeven
soms de volgende tekortkomingen naar voren: een beperkte controle op overgelegde
verantwoordingen, lange doorlooptijden, het niet vragen van het advies van de Inspectie
van Financiën, een minder efficiënte aankooppolitiek en een onjuist gebruik van de procedure vereffenaar-kort.
Bij zijn controles op de ministeries ging het Rekenhof ten slotte na hoe de administraties omgingen met de aanbevelingen die het formuleerde in zijn controleverslagen over
2010.
In dit boek rapporteert het Rekenhof per beleidsdomein ook over enkele van zijn recente
thematisch financiële onderzoeken.
Zo onderzocht het Rekenhof de coördinatie door het departement Diensten voor het
Algemeen Regeringsbeleid van de subsidies voor diverse initiatieven in de Vlaamse Rand:
lokale activiteiten, de regionale televisiezender Ring-TV en het museum Felix De Boeck.
Het concludeerde dat het ontbreekt aan voldoende afstemming tussen de diverse actoren die deze initiatieven kunnen ondersteunen. De departementele subsidierichtlijnen
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zijn niet altijd duidelijk of volledig en kennen soms een inconsequente toepassing, zodat
subsidieaanvragen wel eens onterecht worden ingewilligd. Het gaat ook af en toe mis
met de aftoetsing van de aanvragen aan de subsidievoorwaarden of bij de motivering en
berekening van de subsidiebedragen. Veel inhoudelijke verantwoording van het subsidiegebruik wordt niet geëist en de controle van de vereffeningsdossiers is ontoereikend.
De ondersteuning van het museum Felix De Boeck vanuit twee beleidsdomeinen zonder
voldoende afspraken belemmert ten slotte een doeltreffende financiële controle.
Het Rekenhof onderzocht ook de wijze waarop het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) de achtergestelde leningen die het toekende, beheerde.
Het stelde vast dat het reglementair kader door de jaren heen weinig continuïteit kende, waarbij de contractuele intrestbepalingen niet altijd conform waren met het onderzoeks- en ontwikkelingsbesluit of de marktintrest. In de crisisjaren verleende het IWT
sommige KMO’s betalingsuitstel en een tijdelijk verlaagde rentevoet, andere dan weer
niet. De rechtspersoon bleek bovendien niet over alle informatie te beschikken en kende
ook achtergestelde leningen toe voor projecten die niet voldeden aan de voorwaarden.
Het kapitaal van een derde van de uitbetaalde leningen bleek na de leningsperiode moeilijk weer inbaar. Het merendeel van de leningen kende ook geen normaal verloop: de
meeste terugbetalingsschema’s werden niet gerespecteerd, laattijdige betalingen genereerden geen bijkomende intresten, enz. Bovendien maakte het IWT in een aantal dossiers berekenings- en andere fouten. Het Rekenhof concludeerde dat het IWT organisatorisch niet in staat was het instrument achtergestelde lening goed te beheren en dat het
zich mild opstelde tegenover de ondernemingen.
De Vlaamse overheid neemt of steunt tal van maatregelen om het startend ondernemerschap te stimuleren. Het Rekenhof onderzocht een zeventiental groepen van maatregelen. Het concludeerde dat de Vlaamse overheid een duidelijk beleid heeft geformuleerd
voor de stimulering van startend ondernemerschap en dat de Vlaamse Regering daarvoor een reeks maatregelen heeft uitgewerkt, die zij doorgaans ook al evalueerde. De
Vlaamse overheid bleek een goed beeld te hebben van de output van haar maatregelen,
behalve wat het aspect efficiëntie betreft, en een behoorlijk zicht op de outcome ervan.
Wel is de kostprijs van de maatregelen niet gemakkelijk bepaalbaar en is het oorzakelijk verband tussen maatregelen en maatschappelijke effecten moeilijk aantoonbaar. De
meeste outcome-evaluaties wijzen op positieve effecten. De Vlaamse overheid volgt het
ondernemerschap op langs verscheidene indicatoren, maar evaluaties van het beleid in
zijn geheel ontbreken nog.
Het Rekenhof onderzocht de werkingskosten en –subsidiestromen waarmee de cultuurcel CANON van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming Dynamo- en laboratoriumprojecten ondersteunt, dat zijn creatieve schoolprojecten en acties voor cultuurpromotie en
cultuurverbreding op school. Het concludeerde dat de cultuurcel nog geen goed evenwicht heeft gevonden tussen, enerzijds, flexibiliteit en verminderde lasten voor de subsidieaanvragers en, anderzijds, de principes van zuinigheid en de gelijke behandeling. Zij
aanvaardt of schrapt kosten willekeurig, respecteert indieningstermijnen en maximumbedragen niet en controleert de betalingen ontoereikend. Zij houdt bij de subsidieafrekening te weinig rekening met de verantwoordingsverplichtingen van de subsidietrekkers. De laboratoriumprojectsubsidiëring bleek weinig succesvol, ondanks een flexibele
houding van CANON. CANON past ten slotte de wetgeving op de overheidsopdrachten
niet altijd correct toe.
In de cultuursector onderzocht het Rekenhof in welke mate het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) met zijn collectiebeheer de toegenomen risico’s voor
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de museale objecten tijdens de renovatiewerken heeft afgedekt. Het Rekenhof concludeerde dat het museum de bijkomende risico’s op een vrij degelijke wijze heeft afgedekt,
maar dat dit beheer nog op een aantal punten kan verbeteren.
Nog in deze sector heeft het Rekenhof de opstelling en toepassing van het besparingsen herstructureringsplan 2010-2012 van de VRT gevolgd. Het stelde vast dat de omroep
de diverse maatregelen succesvol heeft uitgevoerd. Dankzij de besparingen kon hij de
performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst 2007-2011 ruimschoots behalen.
Het Rekenhof heeft wel bedenkingen bij enkele van de personeelsmaatregelen, die mogelijks andere overheidsgeledingen extra zullen belasten. Ten slotte zijn de kosten van
de ondersteunende diensten ten opzichte van de totale kosten nog niet teruggedrongen.
De rechten en plichten die het ESF-Agentschap buiten zijn balans registreert, geven bij gebrek aan een voldoende accurate opvolging, een vertekend beeld van de realiteit. Bovendien zou het agentschap sommige van deze transacties in de balans moeten boeken. Het
hanteert overigens een zeer specifieke boekingsmethode, die niet toelaat de bedrijfseconomische rekening om te zetten naar een ESR-rapportering. Zolang het die methode
niet aanpast, kan het niet worden opgenomen in de consolidatie van de Vlaamse overheid.
Wat het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie betreft, richtte het Rekenhof zijn
bijzondere aandacht op de uitgaven van het departement die langs de DAB Minafonds verlopen. Het betreft meer bepaald uitgaven voor het beleid van het Vlaams Gewest inzake
preventie, bescherming, administratie, beheer en sanering van het leefmilieu, inclusief
watervoorziening, natuurbehoud en bos- en groenvoorziening. Het concludeerde onder
meer dat het departement de wetgeving op de overheidsopdrachten op diverse vlakken
niet altijd strikt toepaste en de betrokken dossiers minder goed administratief beheerde.
Afspraken krijgen daarin niet altijd een schriftelijke weerslag en de dossiers kennen soms
lange doorlooptijden. De subsidieregelgeving voor erkende natuur- en milieuverenigingen is achterhaald. Voor de subsidiëring aan de streekverenigingen in het bijzonder staan
de administratieve lasten niet in verhouding tot de gesubsidieerde bedragen. Het departement benut bovendien niet systematisch zijn controlemogelijkheden.
In dit beleidsdomein onderzocht het Rekenhof ook de belangrijkste ontvangsten- en uitgavenprocessen van het Energiefonds, bestemd voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake energie en het beleid inzake sociale energie, rationeel energiegebruik, warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare energiebronnen en de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto. Het stelde vast dat het Vlaams Energieagentschap
(VEA), dat de fondsmiddelen beheert, de ontvangsten en uitgaven 2011 en 2012 onjuist
aanrekende en dat het in zijn belangrijkste ontvangstenproces, de administratieve boeten wegens niet-naleving van de energieprestatieregelgeving uit het energiedecreet, een
structurele achterstand opliep. Het handhavingsproces vertoonde bovendien een aantal
zwakten, zoals een louter formele controle en onvolledige procesbeschrijvingen en dossiers. Het VEA heeft nagenoeg geen sanctiemogelijkheid tegenover nalatige gemeenten. Ook de belangrijkste subsidieprocessen bevatten tal van zwakten: een uitgewerkte
controlemethodiek en rapportering over de uitgevoerde controles ontbreken en de controle op de financiële verantwoordingsdossiers is niet optimaal. Ook bleven de evaluaties
en jaarrapporten bij bepaalde protocols uit en subsidieerde het VEA ten onrechte enkele
kosten. Het Rekenhof concludeerde dat het VEA de organisatie van de onderzochte processen nog niet optimaal beheerst.
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Met betrekking tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken onderzocht het
Rekenhof in hoeverre de DAB Vloot een analytische boekhouding voert en gebruikt. Het
stelde vast dat het kostencalculatiesysteem van de DAB vrij gedetailleerd de aanrekening van de kosten registreert en valabele kostprijzen voor de geleverde diensten oplevert. De DAB neemt weliswaar het gebruik van het directiegebouw in Oostende niet op
in de kostprijsberekening, maar wijst de personeelskosten, die 65% van de totale kosten
vertegenwoordigen, gedetailleerd toe, zo mogelijk tot op het niveau van de individuele schepen. Wel maakt de DAB daarbij voor gelijkaardige kostendragers soms gebruik
van verschillende verdeelsleutels. De DAB Vloot gebruikt de kostprijsinformatie voor de
bepaling van de tarieven die hij aanrekent aan de klanten en voor diverse beheersrapporten, alsook om de DAB Loodswezen, zijn belangrijkste klant, inzicht te bieden in de
beloodsingskosten. De begrotingen en uitvoeringsrekeningen 2011 en 2012 van beide
DAB’s steunden echter maar gedeeltelijk op de kostprijsberekening.
Ten slotte onderzocht het Rekenhof de uitgaven 2010 die de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) deed voor de afdelingen Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang. Het
concludeerde dat het VIF deze uitgavendossiers in het algemeen vrij goed beheerde,
maar dat het op enkele punten aan zorgvuldigheid ontbrak. Zo werden niet altijd alle
bestek- en algemene aannemingsvoorwaarden gerespecteerd, werden termijnen soms
afwijkend geïnterpreteerd, bleef controle ter plaatse uit en was de aanrekening niet altijd
transparant.
In een bijlage biedt dit boek ook een overzicht op de uitvoering door de diverse entiteiten van de Vlaamse overheid van de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn
rekeningenboeken over 2008 en 2009, en in zijn onderzoek van de aanpassing van de
Vlaamse begroting voor 2011.
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Deel 1
Begrotingsuitvoering op
het niveau van de Vlaamse
Gemeenschap
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Hoofdstuk

Algemene rekening 2011

1
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De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft de algemene rekening 2011 op 2 mei
2012 ingediend. Het Rekenhof heeft de minister op 11 september 2012 medegedeeld dat het
de gegevens van de algemene rekening 2011 en van het voorontwerp van rekeningendecreet1
voorlopig niet kon aanvaarden wegens een aantal afwijkingen van de cijfers ten opzichte van
de onderliggende Orafingegevens. Het verwacht een reactie van de minister op dit onderzoek.
Bij zijn controle op de algemene rekening 2010 had het Rekenhof al opgemerkt dat de rapportering in het nieuwe financieel informatiesysteem Orafin 2010 nog niet op punt stond. De
minister bevestigde dat ook in zijn antwoord daarop. Ook de algemene rekening 2011 had nog
te kampen met rapporteringsproblemen. Aangezien het nieuwe rekendecreet2 in 2012 van
kracht wordt en een nieuwe vorm van algemene rekeningen zal meebrengen, is het nodig de
resterende rapporteringstekortkomingen op te lossen.
Het Rekenhof heeft onder meer de volgende bijzondere opmerkingen geformuleerd:
•

De rekening van de ontvangsten geeft ook voor 2011 de ontvangsten en openstaande vorderingen voor orde- en thesaurierekeningen niet weer. De orde- en thesaurierekeningen
zijn nochtans een belangrijk onderdeel van de boekhouding van de Vlaamse overheid.
Op het einde van 2011 bedroegen de openstaande vorderingen ervoor 402.493.295,77
euro3.

•

De situatie van het maatschappelijk vermogen van de diensten met afzonderlijk beheer
die tot uiting komt in hun uitvoeringsrekeningen, stemt niet overeen met de Orafin-eindejaarsgegevens. Aangezien de correctieboekingen in Orafin plaatsvonden in het begin
van 2012, geeft de proef- en saldibalans 2011 geen correct beeld van de werkelijkheid.

•

De bedrijfseconomische rekening Vaste activa in aanbouw is in het boekjaar 2011 aangegroeid met 268 miljoen euro tot een totaal van bijna 3,1 miljard euro, terwijl maar 1,9
miljoen euro afgewerkte investeringsprojecten bij de ingebruikname werd overgeboekt
naar de passende vaste-activarubriek. De laattijdige overboeking naar activarubrieken
vertekent het beeld van de toestand van het vermogen van de Vlaamse overheid en belemmert de afschrijving.

•

De inventaris is nog altijd niet volledig aangepast aan de realiteit. De Vlaamse overheid
moet alle onderdelen van haar rekening van de vermogenswijzigingen opnemen in de
economische balans en de juistheid en volledigheid ervan periodiek controleren middels
een inventariscontrole.

1

Voorontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2011.
Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de
controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.
Volgens het rapport Uitvoering van de middelenbegroting van 22 mei 2012.

2
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Hoofdstuk

Begrotingsresultaat 2011

2
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2.1

Begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis

De onderstaande kerncijfers beperken zich tot de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, bestaande uit de dertien ministeries, exclusief de uitgaven en ontvangsten van de diensten met
afzonderlijk beheer4 en van de Vlaamse openbare rechtspersonen. Deze cijfers geven geen
geconsolideerd beeld van alle ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap.
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
2011 samen en vergelijkt ze met de cijfers vanaf 20075. De gegevens steunen op de door het
Rekenhof gecontroleerde algemene rekeningen 2007-20116. 77, 88, 99,
(In duizenden euro)
2007

2008

Uitvoering

2009

Uitvoering

Uitvoering

21.427.423 22.479.095

21.898.344

2010
Uitvoering

% t.o.v.

2011

begroting

Begroting

Uitvoering

22.761.912 24.723.625

ONTVANGSTEN
- algemeen
- toegewezen
TOTAAL

24.520.147

99,18%

115.361

127.790

110,77%

22.020.404

22.876.217 24.838.986

24.647.937

99,23%

21.230.410 23.732.468

26.617.170

23.067.572 26.491.031

24.685.463

93,18%

17.772.208 20.257.528

22.964.788

19.449.331 22.270.883

20.828.934

93,53%

267.898

120.684

122.060

21.695.321 22.599.779

114.305

UITGAVEN7
Kredieten begrotingsjaar
Nietgesplitste
kredieten8
Gesplitste
ordonnance-

3.179.917

3.366.036

3.445.962

3.475.763

3.847.060

3.629.261

94,34%

278.285

108.904

206.420

142.478

373.088

227.268

60,92%

426.287

458.817

505.560

414.510

484.816

399.819

82,47%

21.656.697 24.191.285

27.122.730

23.482.082 26.975.847

25.085.282

92,99%

ringskredieten9
Variabele
kredieten
kredieten
overgedragen
van het vorige
jaar
TOTAAL
RESULTAAT
opbrengst
leningen
aflossing
leningen

38.624

-1.591.506

-5.102.326

-605.865

-437.345

0

0

5.000.000

170.000

663.233

200.000

30,16%

108.010

718.322

1.613

1.090

2.001

1.056

52,77%

De Vlaamse Gemeenschap heeft in 2011 een negatief boekhoudkundig resultaat geboekt van
437.345 duizend euro (tegenover een negatief resultaat van 605.865 duizend euro in 2010).
Dat is het resultaat van alle in 2011 geboekte ontvangsten en ordonnanceringen (betaalopdrachten). Het betere begrotingsresultaat in 2011 is het gevolg van een sterkere stijging van de
ontvangsten dan de uitgaven. De ontvangsten stegen met bijna 1,8 miljoen euro (7,7%), terwijl
de uitgaven stegen met 1,6 miljoen euro (6,8%). Daarin zijn de eenmalige uitgaven voor de
vereffening van de Gemeentelijke Holding10 begrepen.
4
5
6

Op kasbasis zijn de verrichtingen van deze diensten echter wel mee in rekening gebracht.
De kleine verschillen met de cijfers in andere tabellen zijn te wijten aan afrondingen.
Het Rekenhof vroeg de minister op 11 september 2012 de algemene rekening aan te passen, rekening houdend met
zijn opmerkingen, maar de minister heeft tot heden niet geantwoord. Daarom hanteert het Rekenhof de cijfers uit
de oorspronkelijk voorgelegde algemene rekening.
7
Beschikbare betaalkredieten.
8
Inclusief bijkredieten vorige jaren.
9
Het kredietbedrag houdt geen rekening met 5.120,59 euro gevraagde aanvullende kredieten in het rekeningendecreet 2011 door kredietoverschrijdingen.
10
Voor een bedrag van 265 miljoen euro, zie verder onder hoofdstuk 9.
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Verdeling per beleidsdomein
De rekening van de uitvoering van de begroting geeft een geaggregeerd beeld van de begrotingsontvangsten en -uitgaven van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap. Traditioneel
worden de begrotings- en uitvoeringscijfers geaggregeerd volgens de aard van het krediet
(niet-gesplitste kredieten, gesplitste ordonnanceringskredieten, variabele kredieten, …). Deze
begrotingstechnische voorstellingswijze is minder geschikt voor een inhoudelijke analyse van
de uitvoering van de begroting. Daarvoor is informatie op het niveau van beleidsdomein, entiteit en programma meer aangewezen.
Het Rekenhof heeft de begrotings- en uitvoeringscijfers uit de rekening van de uitvoering van
de begroting daarom herwerkt tot een rapportering per beleidsdomein (in duizenden euro),
waarop deel 2 van dit rekeningenboek meer in detail ingaat. Die herwerkte begrotingscijfers
gaan uit van de toestand van de kredieten vóór toewijzing van middelen aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU), terwijl de algemene rekening de begrotingskredieten rapporteert na toewijzing van de dotatie aan het FFEU.
Op het jaareinde hevelt een herverdeling 111,25 miljoen euro niet aangewende kredieten uit de
verschillende beleidsdomeinen over naar het FFEU. Voor een correcte evaluatie van het bestedingspercentage van de uitgavenkredieten was dan ook een herwerking van de cijfers nodig.
De ontvangsten en uitgaven in de onderstaande tabel tonen de cijfers per beleidsdomein na
toewijzing aan het FFEU (zoals in de tabel met het begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis).
(In duizenden euro)
ONTVANGSTEN
Beleidsdomein
Diensten voor het
Algemeen Regeringsbeleid
Bestuurszaken
Financiën en Begroting
Internationaal
Vlaanderen

UITGAVEN

2010
uitvoering

2011
begroting

2011
uitvoering

2010
uitvoering

2011
begroting

2011
uitvoering

433

537

379

0,0%

128.669

173.301

136.256

0,5%

13.110

0,1%

2.612.165

2.730.924

2.666.051

10,6%

22.528.912 24.451.949 24.300.137

9.969

8.786

98,6%

604.260

1.884.554

963.573

3,8%

%

%

1.496

224

1.216

0,0%

163.430

220.016

196.051

0,8%

Economie, Wetenschap
en Innovatie

26.514

18.916

17.932

0,1%

822.084

1.224.985

1.182.365

4,7%

Onderwijs en Vorming

96.015

94.062

100.488

0,4%

9.801.188 10.294.803 10.225.169

40,8%

Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin

20.237

32.228

23.160

0,1%

3.161.789

3.443.530

3.319.469

13,2%

Cultuur, Jeugd, Sport en
Media

1.390

1.052

1.446

0,0%

1.002.477

1.063.917

980.909

3,9%

20.965

20.182

20.396

0,1%

1.362.146

1.453.207

1.363.489

5,4%

Landbouw en Visserij

1.998

1.418

2.122

0,0%

156.241

173.329

158.896

0,6%

Leefmilieu, Natuur en
Energie

152.735

193.570

151.841

0,6%

549.746

765.712

652.069

2,6%

Mobiliteit en Openbare
Werken

9.056

10.133

9.056

0,0%

2.450.328

2.704.284

2.461.758

9,8%

Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed

6.498

5.929

6.652

0,0%

552.719

722.794

661.068

2,6%

0

0

0

0,0%

114.840

120.492

118.159

0,5%

100,0% 23.482.083 26.975.847 25.085.283

100,0%

Werk en Sociale
Economie

Hogere entiteiten
Eindtotaal

22.876.218 24.838.986 24.647.937

De cijfers tonen het relatieve aandeel van elk beleidsdomein in de ontvangsten en uitgaven
van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap (exclusief DAB’s).
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2.2

Resultaat op kasbasis

Het kasresultaat omvat alle kasverrichtingen van de Vlaamse overheid, ongeacht het begrotingsjaar waartoe zij behoren. Het is bijgevolg ruimer dan het begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis: behalve van de begrotingsverrichtingen, ondergaat het ook de invloed van
verrichtingen die budgettair bij het vorige jaar horen, van verrichtingen op orde- en thesaurierekeningen met kaseffect, doch zonder budgettaire weerslag, en van verrichtingen van de
diensten met afzonderlijk beheer, die niet financieel, maar wel budgettair gescheiden zijn van
de centrale begroting van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid maakt in haar maandelijkse samenvatting van de schatkisttoestand geen volledige uitsplitsing van haar resultaat
op kasbasis over deze onderscheiden onderdelen. Sinds 1999 vermeldt zij alleen het gedeelte
van de onroerende voorheffing bestemd voor de provincies en de gemeenten, in een afzonderlijke rubriek thesaurieverrichtingen. Herfinancieringen van directe schuld zijn niet in het
kasresultaat vervat, aflossingen van de indirecte schuld wel. De onderstaande tabel geeft de
evolutie van het netto-kasresultaat van de jaren 2007 tot en met 2011 weer11:
(In duizenden euro)
Kasontvangsten
Thesaurieverrichtingen
Totaal ontvangsten

2007

2008

2009

2010

2011

23.056.731

23.563.874

22.828.974

23.232.724

25.649.680

2.042.373

2.178.047

1.883.086

2.393.889

2.772.007

25.099.104

25.741.920

24.712.060

25.626.613

28.421.687

%-wijziging

9,39%

2,56%

-4,00%

3,7%

10,91%

Kasuitgaven

22.354.286

24.793.466

28.403.451

23.690.167

25.777.925

Thesaurieverrichtingen
Totaal uitgaven

2.070.071

2.060.365

2.129.540

2.427.936

2.454.493

24.424.357

26.853.831

30.532.991

26.118.103

28.232.418

%-wijziging

8,81%

9,95%

13,70%

-14,5%

8,10%

Netto-kasresultaat

674.746

-1.111.911

-5.820.931

-491.490

189.269

%-wijziging

35,51%

-264,78%

-423,51%

91,56%

259,68%

Het kasresultaat is in 2011 voor het eerst sinds 2007 weer positief geworden. Dat is voornamelijk te danken aan de hogere inkomsten en de ontvangst van het eerste dividend van KBC (298
miljoen euro).
De onderstaande tabel overziet de aflossingen van de schuld op titel III en het effect op het
bruto te financieren saldo (BFS).
(In duizenden euro)
Jaar

NFS

aflossing titel III

BFS

2007

674.746

108.010

566.736

2008

-1.111.911

68.041

-1.179.951

2009

-5.820.931

200.968

-6.021.899

2010

-491.490

1.090

-492.580

2011

189.269

1.056

188.213

De volgende tabel schetst de evolutie van de kastoestand 2007-2011.
(In miljoen euro)
Stand zichtrekening op 31 december

2007

2008

2009

2010

2011

20,9

-283,6

-681,7

-1.036,0

-831.2

Beleggingen op 31 december

904,1

28,6

28,6

24,8

30,2

Totaal liquide middelen

925,0

-255,0

-653,1

-1.011,2

-801,0

11

Bron: maandelijkse schatkisttoestand gepubliceerd op de website van de Vlaamse overheid.
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Vorderingensaldo

De begrotingsnormering die de Belgische overheden in de stabiliteitsprogramma’s ter uitvoering van het Europese stabiliteitspact overeenkwamen, is gebaseerd op het vorderingensaldo.
Het vorderingensaldo wijkt op drie vlakken af van het begrotingssaldo:
• Terwijl het begrotingssaldo zich beperkt tot het saldo van de ontvangsten en de uitgaven van de diensten van algemeen bestuur (departementen en intern verzelfstandigde
agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid), heeft het vorderingensaldo betrekking op
de ontvangsten en uitgaven van de geconsolideerde overheid, die buiten de diensten van
algemeen bestuur ook de meeste diensten met afzonderlijk beheer en openbare rechtspersonen omvat.
• Sommige budgettaire verrichtingen – kredietverleningen en deelnemingen, kredietaflossingen en vereffening van deelnemingen (ESR-code 8), en verrichtingen voor de overheidsschuld (ESR-code 9) – worden niet meegerekend voor de vaststelling van het vorderingensaldo.
• In de consolidatie geschiedt de aanrekening van de ontvangsten en uitgaven op basis van
de notie vastgestelde rechten, dat is het ogenblik waarop de economische waarde ontstaat,
gewijzigd wordt of verdwijnt. Dit verschilt soms van het budgettaire aanrekeningsmoment.
Het rekendecreet, dat van toepassing is vanaf het begrotingsjaar 2012, gelast de Vlaamse overheid de ESR-geconsolideerde rekening als bijlage bij het ontwerp van decreet van de algemene
rekening te voegen ter kennisgeving aan het Vlaams Parlement en een afschrift ervan aan het
Rekenhof te bezorgen.
De Vlaamse Regering heeft de geconsolideerde uitvoeringscijfers 2011 opgenomen in de algemene toelichting bij de begroting 2013. Deze niet-geauditeerde cijfers zijn ter informatie
overgenomen in onderstaande tabel.
(In duizenden euro)
Te consolideren instel-

Vlaamse ministeries
begroting
Ontvangsten
Dotaties binnen
consolidatiekring

lingen

uitvoering

begroting

uitvoering

Vlaamse overheid
begroting

uitvoering

24.838.986

24.647.937

10.298.187

9.787.787

35.137.173

34.435.724

-197.108

-145.279

-7.097.728

-7.063.454

-7.294.836

-7.208.733

-92.437

-3.463

-8.782

-9.663

-101.219

-13.126

0

0

-1.751.932

-1.250.119

-1.751.932

-1.250.119

-33.947

-34.614

-3

0

-33.950

-34.614

24.515.494 24.464.581

1.439.742

Deelnemingen en
kredietverleningen
(ESR 8)
Interne verrichtingen
Overige correcties
ESR-gecorrigeerde
ontvangsten
Uitgaven
Dotaties binnen
consolidatiekring

1.464.551 25.955.236 25.929.132

25.390.219

24.962.277

10.298.187

9.818.126

35.688.406

34.780.403

-6.904.660

-7.091.935

-344.665

-293.564

-7.249.325

-7.385.499

-411.224

-201.786

-23.032

-18.795

-434.256

-220.581

0

0

-26.755

-28.803

-26.755

-28.803

0

0

-1.753.716

-1.465.194

-1.753.716

-1.465.194

Deelnemingen en
kredietverleningen
(ESR 8)
Aflossingen schuld
(ESR 9)
Interne verrichtingen
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Vlaamse ministeries
begroting
Overige correcties
ESR-gecorrigeerde
uitgaven
ESR-gecorrigeerd

30.595

uitvoering

Te consolideren instellingen
begroting

10.971

165.141

18.104.930 17.679.527

8.315.160

195.736

uitvoering
110.980

8.111.779 26.420.090 25.791.306

Onderbenutting

258.799

0

Afrekening jobkorting

-56.100

-49.028

-262.155

88.798

saldo

-6.875.418

begroting

137.826

ESR-vorderingen-

6.785.054

100.009

-464.854

saldo

6.410.564

uitvoering

Vlaamse overheid

-6.647.228

De tabel vergelijkt de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 2011 met de ontvangsten en uitgaven begroot bij de tweede begrotingscontrole 2011. Die tweede begrotingscontrole was noodzakelijk om het verlies van de Gemeentelijke Holding op te vangen, wat een niet-voorziene
impact van 265 miljoen euro had op het vorderingensaldo. Het begrotingsjaar werd uiteindelijk afgesloten met een positief vorderingensaldo van 88,8 miljoen euro. Dat resultaat komt
vrijwel overeen met het geraamde vorderingensaldo van 96,9 miljoen euro dat de minister van
Financiën en Begroting al communiceerde op 30 december 2011.
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3.1

Ontvangsten 2011

De middelenbegroting 2011 kende twee aanpassingen12. De onderstaande tabel vergelijkt voor
de grote categorieën van ontvangsten de reële inningen in 201113 met die in 2010. De cijfers
steunen op de ingediende algemene rekeningen. Schijnbare afwijkingen in de totalen zijn te
wijten aan afrondingen. De bijlage bij dit boek op de internetpagina’s van het Rekenhof bevat
een uitgebreide tabel met de ontvangsten 2011 per artikel.

(In duizenden euro)
Inning
2010

Raming
2011

Inningsgraad

Evolutie

Algemene ontvangsten (exclusief leningopbrengsten)

22.761.912

24.723.625

24.520.147

99,5%

99,2%

107,7

Gedeelde en samengevoegde
belastingen, inclusief dotatie
kijk- en luistergeld

17.196.450

18.785.224

18.785.224

76,2%

100,0%

109,2

Andere transferten en dotaties van de federale overheid

332.345

356.615

354.751

1,4%

99,5%

106,7

Gewestbelastingen, nog geïnd door de federale overheid

4.353.747

3.522.452

3.565.691

14,5%

101,2%

81,9

98.185

1.375.785

1.260.463

5,1%

91,6%

1.283,8

Andere niet-fiscale
ontvangsten

781.185

683.549

554.018

2,2%

81,1%

70,9

Toegewezen ontvangsten

114.306

115.361

127.790

0,5%

110,8%

111,8

Totaal algemene en
toegewezen ontvangsten

22.876.218

24.838.986

24.647.937

100,0%

99,2%

107,7

30,2%

117,6

Middelen

Gewestbelastingen, eigen
inning

Leningopbrengsten
Algemeen totaal

Inning Aandeel in
2011
totaal

170.000

663.233

200.000

23.046.218

25.502.219

24.847.937

107,8

Het totaal van de ontvangsten, exclusief de leningopbrengsten, bedroeg 24.647.937 duizend
euro. Dat houdt een stijging in ten opzichte van 2010 met 7,7% (1,77 miljard euro). Toch ligt
de opbrengst 0,19 miljard (0,8%) lager dan de aangepaste raming.
De stijging is voornamelijk te danken aan de toename met 9,2% (1,76 miljard euro) van de
gedeelde en samengevoegde belastingen, inclusief de dotatie kijk- en luistergeld. Deze belastingen kenden de twee voorgaande jaren een daling. De toename in 2011 was het gevolg van
de voor 2011 geraamde economische groei (2,0%) en inflatie (2,70%) en de uiteindelijk ook
op 2,0% vastgestelde groei voor 201014. De denataliteitscoëfficiënt (lichte stijging) en de btwverdeelsleutel (lichte daling) evolueerden verder zoals in de vorige jaren. De gehanteerde verdeelsleutel voor de personenbelasting daalde licht tot 63,15% (gegevens over het aanslagjaar
2009). De aldus gerealiseerde ontvangsten kwamen overeen met de aangepaste raming, de
federale raming in de rijksmiddelenbegroting en de federale betalingen.
De andere transfers en dotaties van de federale overheid bleven vrij constant, maar bevatten
vanaf 2011 ook een dotatie voor de overname van federaal personeel voor de inning van de
verkeersgerelateerde belastingen15. De inningen benaderden de ramingen en kwamen overeen
met de federale betalingen.
12

Decreet van 23 december 2010 houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, decreet van 8 juli 2011 houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 en decreet van 23 december 2011 houdende tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.
13
Een deel van de heffingen die de Vlaamse overheid invoerde, is niet opgenomen in de middelenbegroting en wordt
rechtstreeks op de begroting van de Vlaamse openbare instellingen en diensten met afzonderlijk beheer geboekt
(bv. Minafonds).
14
Het defintieve bedrag voor 2010 (aangepast bedrag plus definitieve afrekening) is 17.724.870 duizend euro.
15
Artikel CK010, inning 13,9 miljoen euro, met toepassing van artikel 68ter van de bijzondere financieringswet.
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Het totaal van de gewestbelastingen nam toe met 374 miljoen euro (8,4%) tegenover 2010 en
bedroeg 4,8 miljard euro. De belangrijke stijgingen situeerden zich in de registratierechten
(176 miljoen euro, 10,6%), schenkingsrechten (23 miljoen euro, 10,7%), successierechten (103
miljoen euro, 10,2%) en verkeersbelastingen (66 miljoen euro, 7,2%). De overname van de
verkeersgerelateerde belastingen vanaf 1 januari 2011 veroorzaakte wel een verschuiving van
de gewestbelastingen, nog geïnd door de federale overheid naar de gewestbelastingen, eigen
inning. De zelf geïnde verkeersgerelateerde belastingen bleven wel 123 miljoen euro (bijna
10%) onder de ramingen. Voor de nog federaal geïnde rechten, kwamen de federale betalingen
overeen met de Vlaamse ontvangsten.
De andere niet-fiscale ontvangsten bevatten behalve beleidsdomeinspecifieke ontvangsten
eenmalige ontvangsten ten bedrage van 144 miljoen euro. Een bedrag van ongeveer 130 miljoen euro werd niet geïnd16.
De leningopbrengsten bedroegen in 2011 200 miljoen euro.

3.2

Evolutie 2006-2011

De onderstaande tabellen geven een beeld van de historische evolutie van de ontvangsten over
de jaren 2006-2011; de grafieken hebben betrekking op de periode sinds het Lambermontakkoord. De onderstaande tabel vergelijkt de gerealiseerde ontvangsten 2006 tot 2011, ingedeeld
naar de grote categorieën van ontvangsten.
(In duizenden euro)
Middelen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Algemene ontvangsten
(exclusief leningopbrengsten)

20.141.382

21.427.423

22.479.095

21.898.344

22.761.912

24.520.147

Gedeelde en samengevoegde belastingen,
inclusief dotatie kijk- en
luistergeld

15.613.591

16.601.962

17.623.576

17.286.662

17.196.450

18.785.224

Andere transfers en dotaties van de federale
overheid

410.078

338.552

331.116

349.166

332.345

354.751

Gewestbelastingen, nog
geïnd door de federale
overheid

3.869.888

4.188.887

4.237.084

4.045.997

4.353.747

3.565.691

80.678

82.335

87.142

81.099

98.185

1.260.463

Andere niet-fiscale ontvangsten

167.146

215.686

200.177

135.420

781.185

554.018

Toegewezen ontvangsten

102.183

267.898

120.684

122.060

114.306

127.790

20.243.565

21.695.321

22.599.779

22.020.404

22.876.218

24.647.937

Gewestbelastingen, eigen
inning

Totaal algemene en toegewezen ontvangsten
Leningopbrengsten
Algemeen totaal

0

0

0

5.000.000

170.000

200.000

20.243.565

21.695.321

22.599.779

27.020.404

23.046.218

24.847.937

De onderstaande grafiek geeft de evolutie 2002-2011 weer van de in totaal geïnde ontvangsten
(exclusief leningopbrengsten).

16

Artikel CC028 (Terugstorting naar aanleiding van de kapitaalsvermindering van de nv BAM) ten bedrage van 89,2
miljoen euro en artikel LC105 (Doorstorting vanuit de VMM van opbrengst vervreemding onroerende goederen),
geraamd op 181,8 miljoen euro en geïnd voor 140 miljoen euro.

Middelen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ontvangsten
Leningopbrengsten

34

Algemeen totaal

0

0

0

5.000.000

170.000

200.000

20.243.565

21.695.321

22.599.779

27.020.404

23.046.218

24.847.937

De onderstaande grafiek geeft de evolutie 2002‐2011 weer van de in totaal geïnde
ontvangsten (exclusief leningopbrengsten).

De vergelijking van de inningen 2002‐2009 toont een nominale stijging van 34,7%. De
De vergelijking van de inningen 2002-2009 toont een nominale stijging van 34,7%. De gemidgemiddelde jaarlijkse nominale groei van de ontvangsten bedroeg ongeveer 6% in de
delde
jaarlijkse
nominale
groei van
ontvangsten
ongeveerin6%
in de(7,2%).
periodeIn2002periode
2002‐2005,
halveerde
in de
2006
(nog 3%),bedroeg
maar hernam
2007
2008
2005,
halveerde
in
2006
(nog
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maar
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in
2007
(7,2%).
In
2008
bedroeg
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deed In
zich
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van
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ling niet compenseren. In 2011 gingen zowel de afrekening voor 2010 als het aangepaste bedrag
voor 2011 weer in stijgende lijn.
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De
enen
dotaties
vanwege
de federale
overheid
evolueerden
als volgt:
Deoverige
overige(kleinere)
(kleinere)transfers
transfers
dotaties
vanwege
de federale
overheid
evolueerden
als
volgt:

Middelen

Middelen

Inning
2006

Inning
Inning
2007
2006

Andere transfersAndere
en dotaties
van de
overheid
transfers
en federale
doOntvangsten uit taties
het Federaal
Impulsfonds voor 410.078
van de federale
Migrantenbeleid overheid
(BA302)

410.078

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de opbrengst van
Ontvangsten
uit het(EBA)
Fe- (art. 24.10
de Eenmalige Bevrijdende
Aangifte
– 69.02)
deraal Impulsfonds voor
0

0

(BA302)
Ontvangsten vanMigrantenbeleid
federale middelen
in het kader van
het samenwerkingsakkoord betreffende de (sociale)
Aandeel(JE203)
van het Vlaamse
meerwaardeneconomie
Gewest van
in dehet
opbrengst
Dotatie ter bevordering
rationeel
Eenmalige
Bevrijenergieverbruik van
(art.de
81.20
– 49.01)
dende
Aangifte
(EBA)
(art. voor
Financiering van het universitair onderwijs
24.10 – (art.
69.02)
buitenlandse studenten
62 BFW) (CI001)

Aandeel in de winst
van de Nationale
Loterij (art.
Ontvangsten
van federale
62bis BFW) (CI002)
middelen in het kader van
Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen het samenwerkingsakaanvullende middelen – BFW (CI004)
7.205
koord betreffende de (soOntvangsten voortvloeiend uit art. 35 BFW
ciale) meerwaardenecono(tewerkstellingsprogramma's) (CK008)
mie (JE203)
Dotatie – personeel verkeersgerelateerde belastingen
(art. 68ter BFW)Dotatie
(CK010)
ter bevordering
van het rationeel energieverbruik (art. 81.20

338.552

0
338.552

0

5.926

0
331.116
0

7.205

0

Inning
Inning
2008
2007

0

8.420

0

0
0

Inning
Inning
2009
2008

(In duizenden euro)
(In duizenden euro)
Inning
Inning
Inning
Inning
Inning
2010
2011
2009
2010
2011

331.116

349.166

332.345

354.751

0
349.166

332.3450

354.7510

90

0

0

0

0

0

0

0

17.221

90

0

8.831

0
0

0
0

0
0

0

33.930

31.824

32.779

33.595

33.595

33.595

36.067

36.748

36.777

36.790

36.761

36.777

0

429
8.831

0

17.221

261.560

261.560

261.560

261.560

8.420

326.949

0

261.560

13.898

5.926

0

0

0

0

0

33.930

31.824

32.779

33.595

33.595

33.595

– 49.01)
Financiering van het universitair onderwijs voor
buitenlandse studenten
(art. 62  BFW) (CI001)

36

Middelen

Inning

Inning

Inning

Inning

Inning

Inning

2006

2007

2008

2009

2010

2011

36.067

36.748

36.777

36.790

36.761

36.777

429

0

261.560

261.560

Aandeel in de winst van
de Nationale Loterij (art.
62bis BFW) (CI002)
Toegewezen gedeelten van
belastingen en heffingen
- aanvullende middelen –
BFW (CI004)
Ontvangsten voortvloeiend
uit art. 35 BFW (tewerkstellingsprogramma’s)

326.949

261.560

261.560

261.560

(CK008)
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keersgerelateerde belas-

13.898

tingen (art. 68ter BFW)
(CK010)

De daling in 2010 was, net als in 2008, het gevolg van het ontbreken van de ontvangsten van
federale
middelen
hetnet
kader
het samenwerkingsakkoord
betreffende
de ontvangsten
(sociale) meerDe daling
in 2010in
was,
als van
in 2008,
het gevolg van het ontbreken
van de
van
federale middelen(JE203).
in hetDe
kader
van in
het2011
samenwerkingsakkoord
betreffende
de door
(sociale)
waardeneconomie
toename
was het gevolg van een nieuwe
transfer
de
meerwaardeneconomie
(JE203). De
in 2011
het gevolg van een nieuwe
transfer
overname
van federaal personeel
bij toename
de overdracht
vanwas
de verkeersgerelateerde
belastingen.
door de overname van federaal personeel bij de overdracht van de verkeersgerelateerde
belastingen.
De
onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie 2006-2011 van de inning van de
gewestbelastingen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie 2006‐2011 van de inning van de
gewestbelastingen.
(In duizenden euro)
Middelen
Gewestbelastingen, nog geïnd door de
federale overheid (Progr. CBK)
Belasting op de spelen en
weddenschappen (CK004)

Inning
2006

Inning
2007

Inning
2008

Inning
2009

Inning
2010

Inning
2011

3.869.888

4.188.887

4.237.084

4.045.997

4.353.747

3.565.691

19.031

19.706

22.887

24.556

26.787

21.190
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(In duizenden euro)
Middelen

Gewestbelastingen, nog

Inning

Inning

Inning

Inning

Inning

Inning

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3.869.888

4.188.887

4.237.084

4.045.997

4.353.747

3.565.691

19.031

19.706

22.887

24.556

26.787

21.190

30.896

31.816

32.607

33.982

31.018

31.152

212

102

127

99

155

106

1.561.236

1.687.364

1.661.449

1.456.429

1.652.532

1.828.341

148.202

139.661

129.011

141.261

143.845

140.948

769.431

853.001

845.038

905.207

907.609

93.045

191.256

219.579

221.755

214.827

227.541

19.432

geïnd door de federale
overheid (Progr. CBK)
Belasting op de spelen
en weddenschappen
(CK004)
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen (CK005)
Openingsbelasting op de
slijterijen van gegiste
dranken (CK006)
Registratierechten
(CK000)
Registratierechten –
Hypotheekrechten
(CK001)
Verkeersbelasting op de
autovoertuigen (CK002)
Belasting op de inverkeersstelling (CK003)
Eurovignet (CK007)
Schenkingsrechten

71.643

76.678

58.391

93.348

89.921

25.928

207.909

228.106

209.577

178.831

211.935

234.764

870.073

932.875

1.056.242

997.457

1.062.404

1.170.785

80.678

82.335

87.142

81.099

98.185

1.260.463

1.974

2.471

3.043

2.225

4.783

4.123

0

0

0

0

0

0

75

52

32

21

12

3.871

78.629

79.812

84.067

78.852

93.390

102.598

0

0

0

0

0

880.268

0

0

0

0

0

207.220

0

0

0

0

0

62.383

3.950.566

4.271.222

4.324.226

4.127.096

4.451.932

4.826.154

(CK013)
Successierechten en
recht van overgang bij
overlijden (CK014)
Gewestbelastingen,
eigen inning
Heffingen leegstand en
verkrotting (decreet
18.12.95) (CC201)
Kijk- en luistergeld (gemeenschapsbelasting)
(art. 82.10 - 07.01)
Kijk- en luistergeld (gewestbelasting) (CJ201)
Onroerende voorheffing
(CJ200)
Verkeersbelasting op de
autovoertuigen (CJ203)
Belasting op de inverkeersstelling (CJ204)
Eurovignet (CJ205)
Totaal gewestbelastingen

De categorie gewestbelastingen, geïnd door de federale overheid, omvat de belastingen waarover de Vlaamse overheid, naargelang het geval, zelf regels kan bepalen over grondslag, tarief
en vrijstellingen. De inning geschiedt nog altijd federaal. De categorie gewestbelastingen, eigen inning, bevat de belastingen waarvan de Vlaamse overheid de opbrengst zelf int.

Totaal gewestbelastingen

3.950.566

4.271.222

4.324.226

4.127.096

4.451.932

categorie gewestbelastingen, geïnd door de federale overheid, omvat de belastingen
waarover de Vlaamse overheid, naargelang het geval, zelf regels kan bepalen over
grondslag, tarief en vrijstellingen. De inning geschiedt nog altijd federaal. De categorie
gewestbelastingen, eigen inning, bevat de belastingen waarvan de Vlaamse overheid de
opbrengst zelf int.

38De

Destijging
stijgingvan
van
opbrengst
de gewestbelastingen,
door
de federale
overheid,
De
de de
opbrengst
van van
de gewestbelastingen,
geïndgeïnd
door de
federale
overheid,
zette
zette
zich
van
2003
tot
2007
door.
De
groei
was
significant.
De
opbrengsten
namen
van
zich van 2003 tot 2007 door. De groei was significant. De opbrengsten namen van 2002 tot
2002
tot
2007
(nominaal)
toe
met
in
totaal
66,8%.
In
2008
is
die
groei
afgezwakt.
In
2009
2007 (nominaal) toe met in totaal 66,8%. In 2008 is die groei afgezwakt. In 2009 daalden
daalden de ontvangsten met bijna 200 miljoen euro (4,5%). In 2010 stegen ze weer met
de ontvangsten met bijna 200 miljoen euro (4,5%). In 2010 stegen ze weer met 7,6%, wat de
7,6%, wat de daling van de gedeelde en samengevoegde belastingen, inclusief dotatie kijk‐
daling van de gedeelde en samengevoegde belastingen, inclusief dotatie kijk- en luistergeld,
en luistergeld, meer dan compenseerde.
meer dan compenseerde.

De afname, in 2011, van de opbrengsten van de gewestbelastingen, geïnd door de federale overheid, is het gevolg van de overname van de verkeersgerelateerde belastingen. Tot en met 2010
werden die belastingen federaal geïnd. In 2011 werden ze voor ongeveer 87% door de Vlaamse
Belastingdienst geïnd. Uiteraard vertonen de opbrengsten van de zelf geïnde gewestbelastingen daardoor een parallelle toename.
De onderstaande grafiek geeft een beeld van de evolutie van de belangrijkste door de federale
overheid geïnde gewestbelastingen.

4.826.154

De afname, in 2011, van de opbrengsten van de gewestbelastingen, geïnd door de federale
overheid, is het gevolg van de overname van de verkeersgerelateerde belastingen. Tot en
met 2010 werden die belastingen federaal geïnd. In 2011 werden ze voor ongeveer 87% door
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gewestbelastingen daardoor een parallelle toename.
De onderstaande grafiek geeft een beeld van de evolutie van de belangrijkste door de
federale overheid geïnde gewestbelastingen.

Degewestbelastingen
gewestbelastingen
de Vlaamse
overheid
zelf
int, brachten
aanvankelijk
steeds
De
diedie
de Vlaamse
overheid
zelf int,
brachten
aanvankelijk
steeds minder
minder
op.
De
lagere
opbrengsten
in
2004
en
daarna
waren
het
gevolg
van
het
beleid
op. De lagere opbrengsten in 2004 en daarna waren het gevolg van het beleid (fiscale stimuli
(fiscale stimuli in de onroerende voorheffing, afschaffing van het kijk‐ en luistergeld), maar
in de onroerende voorheffing, afschaffing van het kijk- en luistergeld), maar ook van moeilijkook van moeilijkheden in het verleden bij de vestiging en inning van de heffingen leegstand
heden in het verleden bij de vestiging en inning van de heffingen leegstand
en verkrotting. De
en verkrotting. De gevolgen van het 17decreet van 7 mei 200417 werden pas vanaf 2006
gevolgen van het decreet van 7 mei 2004 werden pas vanaf 2006 zichtbaar. In18 2007 en 2008
zichtbaar. In 2007 en 2008 nam de opbrengst
van de leegstandsheffing (leegstand en
18
nam
de opbrengst
van deopnieuw
leegstandsheffing
(leegstand
verkrotting
verkrotting
woningen)
licht toe. Die
stijgingen
heeft
zich na woningen)
een lichte opnieuw
daling in
licht
toe.
Die
stijging
heeft
zich
na
een
lichte
daling
in
2009
in
2010
doorgezet.
In 2011 daalden
2009 in 2010 doorgezet. In 2011 daalden de ontvangsten weer.
de ontvangsten weer.
De stabilisering (reële daling) in de ontvangsten van de onroerende voorheffing tot 2008
De
stabilisering
in de ontvangsten
vanDe
de daling
onroerende
voorheffing
2008uit
wasde
was
het gevolg(reële
van daling)
bijkomende
vrijstellingen.
in 2009
vloeide tot
voort
het
gevolg van bij
bijkomende
vrijstellingen.
De daling
in 2009
vloeidevan
voort
de vertragingen
vertragingen
de inkohiering,
en dus ook
de inning,
als gevolg
deuit
ingebruikname
van
bij
deVlaams
inkohiering,
dus ook De
de inning,
van de ingebruikname
van het
Vlaams
het
FiscaalenPlatform.
stijging als
vangevolg
deze ontvangsten
in 2010 vloeide
voort
uit de
Fiscaal Platform. De stijging van deze ontvangsten in 2010 vloeide voort uit de inhaaloperatie
na de vertraagde inning en uit het economisch herstel in 2010, dat zich ook in 2011 doorzette.
De stijging in 2011 was opnieuw significant.
17

Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot

begeleiding van
de begroting
1996 en van
15 juli 1997
houdende
de Vlaamse
De onderstaande
grafiek
geeft een overzicht
vanhet
de decreet
evolutievan
2002-2011
van de
opbrengsten
van
Wooncode,
wat
betreft
de
bestrijding
van
de
leegstand
en
verkrotting
en
onbewoonbaarheid
van
de mobiliteitsbelastingen. In de cijfers van 2011 is het federaal geïnd bedrag begrepen.
18

17

gebouwen en/of woningen.
De leegstandsheffing voor de bedrijfsruimten is niet mee opgenomen; die situeert zich onder de
toegewezen ontvangsten (NDD100) en komt toe aan het Vernieuwingsfonds (raming 2011: 5.000
duizend euro, inning 2011: 0 euro).

Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996 en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van
de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen.
18
De leegstandsheffing voor de bedrijfsruimten is niet mee opgenomen; die situeert zich onder de toegewez en
ontvangsten (NDD100) en komt toe aan het Vernieuwingsfonds (raming 2011: 5.000 duizend euro, inning 2011: 0
euro).

39

inhaaloperatie na de vertraagde inning en uit het economisch herstel in 2010, dat zich ook
in 2011 doorzette. De stijging in 2011 was opnieuw significant.

40

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de evolutie 2002‐2011 van de opbrengsten
van de mobiliteitsbelastingen. In de cijfers van 2011 is het federaal geïnd bedrag begrepen.
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De
onderstaande
grafiek
biedt
overzicht
de evolutie
2002‐2011
van
de opbrengsten
De
onderstaande
grafiek
biedt
eeneen
overzicht
van van
de evolutie
2002-2011
van de
opbrengsten
van
van
de
andere
zelf
geïnde
gewestbelastingen.
de andere zelf geïnde gewestbelastingen.

De andere algemene (niet‐fiscale) ontvangsten en de toegewezen ontvangsten maken slechts
De andere algemene (niet-fiscale) ontvangsten en de toegewezen ontvangsten maken slechts
een klein deel uit van de middelenbegroting (beide structureel 0,6%). De onderstaande
een klein deel uit van de middelenbegroting (beide structureel 0,6%). De onderstaande gragrafiek toont de evolutie van die gerealiseerde ontvangsten en het belang van de eenmalige
fiek toont de evolutie van die gerealiseerde ontvangsten en het belang van de eenmalige ontontvangsten.
vangsten.
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De andere algemene (niet‐fiscale) ontvangsten en de toegewezen ontvangsten maken slechts
een klein deel uit van de middelenbegroting (beide structureel 0,6%). De onderstaande
grafiek toont de evolutie van die gerealiseerde ontvangsten en het belang van de eenmalige
ontvangsten.

De belangrijke schommelingen in de evolutie van de andere (niet‐fiscale) ontvangsten zijn
De belangrijke schommelingen in de evolutie van de andere (niet-fiscale) ontvangsten zijn te
te wijten aan eenmalige ontvangsten.
wijten aan eenmalige ontvangsten.

42
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Hoofdstuk

Centrale uitgaven 2011

4

44

4.1

Ordonnanceringen

De kredieten voor de ordonnancering van uitgaven bestaan uit de niet-gesplitste kredieten
(initiële kredieten en bijkredieten), (gesplitste) ordonnanceringkredieten en variabele kredieten.
• De niet-gesplitste kredieten (NGK), eigen aan het begrotingsjaar, resulteren uit de initiële
begrotingskredieten, de aangepaste begrotingskredieten, een aantal fusioneerbare overdrachten19 en transfers binnen de begroting.
• De gesplitste ordonnanceringskredieten (GOK) omvatten zowel de nieuw toegestane ordonnanceringskredieten op grond van de oorspronkelijke begroting en de aanpassingsbladen, als de overdragen ordonnanceringskredieten van het vorige begrotingsjaar20.
• De variabele kredieten (VK) bestaan enerzijds uit de ongebruikte kredietsaldi op het einde
van het vorige jaar en anderzijds uit de nieuwe ontvangsten toegewezen aan die kredieten.
Ook hier zijn transfers mogelijk.
Ten slotte is er een onderscheid tussen de kredieten eigen aan de beleidsuitvoering (de som
van de bovenstaande kredieten die titel I van de begroting vormen) en de kredieten voor de
aflossing van de schuld van de Vlaamse overheid, titel III van de begroting.
De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de geordonnanceerde kredieten in de jaren
2005-201021. 222,23,2423
(In duizenden euro)
Jaar

Ordonnanceringen22

Groeipercentage

2005

18.680.605

2006

19.660.331

+5,24

2007

21.656.699

+10,15

23.537.485

+8,68

2008

23

2009

24

23.322.731

-0.91

2010

23.482.083

+0.68

2011

25.085.282

+6,82

2424
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de begrotingsuitvoering 2011, met een correctie voor het FFEU. Deze correctie werd bekomen door de basisallocatie voor het FFEU niet in
de berekening te betrekken en alleen de eigenlijke begrotingsbasisallocaties in aanmerking
te nemen. De herverdelingen in min vanuit deze basisallocaties naar de basisallocatie van het
FFEU werden teruggedraaid, zowel voor de NGK als voor de GOK. Dat geeft de stand van de
kredieten vóór de herverdeling van het FFEU, wat een realistischer beeld van de aanwendingspercentages oplevert. De aanvullende kredieten, die het voorwerp zijn van het voorontwerp
van rekeningendecreet, zijn al in de tabel begrepen.
19

20

21
22
23
24

In afwijking van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Deze overdrachten zijn in feite
afkomstig van het vorige begrotingsjaar, maar worden samengevoegd met de kredieten van het lopende jaar. De
NGK worden overgedragen van het vorige begrotingsjaar (gewone overdrachten in kader van artikel 34). Zij worden niet samengevoegd met de kredieten van het lopende jaar en maken daar dus geen deel van uit. Ze worden
afzonderlijk gecomptabiliseerd.
De overdrachten zijn uitzonderingen die de decreetgever op grond van artikel 35, §1, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit machtigt in de begroting en fusioneert met de voor dat jaar gestemde kredieten. Ook
voor deze kredieten zijn transfers mogelijk.
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de geordonnanceerde bedragen 2009 exclusief de eenmalige interventies
aan de banksector.
Exclusief de betalingen voor de aflossing van de schuld (titel III).
In 2008 werd 500 miljoen euro geordonnanceerd voor de redding van Ethias en 153,8 miljoen euro als bijkomende
dotatie voor het Vlaams Toekomstfonds om 500 miljoen Dexia-aandelen te kopen.
In 2009 werd 3,5 miljard euro geordonnanceerd voor de redding van KBC en 300 miljoen euro voor de oprichting
van de nv Gigarant
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(In duizenden euro)
Totaal krediet
Kredietsoort

Geordonnanceerd

%

(zonder FFEU)
2011- cijfers algemene rekening
NGK

22.638.200

21.136.849

93,4

GOK

3.851.803

3.629.261

94,2

VK
TOTAAL TITEL I

373.343

227.269

60,9

26.863.346

24.993.379

93,0

2.001

1.056

52,8

TITEL III NGK aflossing schuld

De onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de aanwending in de periode 20052011 (in procenten).
2005

VLAAMS PARLEMENT
92,2
STUK 36 (2012‐2013) – NR.1

NGK

2006

2007

2008

2009

90,8

91,9

95,0

95,5

2010

2011
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GOK

95,6

94,9

90,7

88,8

91,8

91,4

94,2

VK

15,8

29,7

44,6

23,3

43,0

36,7

60,9

Titel III schuld

78,5

91,7

91,2

94,4

67,2

48,3

52,8

Het aanwendingspercentage van de NGK bleef nagenoeg onveranderd, ook op langere
Het
aanwendingspercentage
de vertonen
NGK bleef
nagenoeg
onveranderd,Vooral
ook opbijlangere
tertermijn.
De GOK en vooral van
de VK
grotere
schommelingen.
de VK is
het
aanwendingspercentage
variabel.grotere
In 2011schommelingen.
steeg dat percentage
nog
mijn.
De GOK en vooral de zeer
VK vertonen
Vooralvoor
bij dede
VKGOK,
is heten
aanmeer voor de VK. De
de schuld
bleef
zowel in voor
absolute
omvang,
als meer
wat de
wendingspercentage
zeeraflossing
variabel.voor
In 2011
steeg dat
percentage
de GOK,
en nog
aanwending
opvoor
een laag
niveau.
voor
de VK. Debetreft,
aflossing
de schuld
bleef zowel in absolute omvang, als wat de aanwending betreft, op een laag niveau.
De onderstaande tabel bevat de programma’s met een laag aanwendingspercentage in 2011.
ENT-PR

Omschrijving

Krediet

Aangewend

%

Niet gesplitste kredieten
AB0 AD

DEPARTEMENT DAR - Duurzame Ontwikkeling

BD0 BI

AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR –
Stedenbeleid
DEPARTEMENT FB – Algemeen

CB0 CC
CC0 CC

CENTRALE ACCOUNTING – Algemeen

CB0 CE
CB0 CF

DEPARTEMENT FB - Reservevorming voor
toekomstige lasten
DEPARTEMENT FB – Achterstallen

FD0 FC

AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS,

870.000,00

417.650,79

48,0%

1.337.000,00

246.943,94

18,5%

58.848.000,00

1.982.409,08

3,4%

58.000,00

26.513,85

45,7%

26.340.000,00

5.355.000,00

20,3%

203.000,00

65.842,30

32,4%

1.444.000,00

285.543,65

19,8%
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De onderstaande tabel bevat de programma’s met een laag aanwendingspercentage in 2011.
ENT-PR

Omschrijving

Krediet

Aangewend

%

Niet gesplitste kredieten
AB0 AD
BD0 BI

DEPARTEMENT DAR - Duurzame Ontwikkeling
AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR –
Stedenbeleid

CB0 CC

DEPARTEMENT FB – Algemeen

CC0 CC

CENTRALE ACCOUNTING – Algemeen

CB0 CE
CB0 CF

DEPARTEMENT FB - Reservevorming voor toekomstige lasten
DEPARTEMENT FB – Achterstallen

870.000,00

417.650,79

48,0%

1.337.000,00

246.943,94

18,5%

58.848.000,00

1.982.409,08

3,4%

58.000,00

26.513,85

45,7%

26.340.000,00

5.355.000,00

20,3%

203.000,00

65.842,30

32,4%

1.444.000,00

285.543,65

19,8%

315.000,00

102.113,58

32,4%

1.533.000,00

629.259,35

41,0%

AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSEFD0 FC

NENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN Algemeen

FE0 FC

FE0 FI

AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE
– Algemeen
AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE
- Systeem Ondersteuning

GB0 GB

DEPARTEMENT WVG – Provisies

169.331,82

0,00

0,0%

JB0 JE

DEPARTEMENT WSE - Sociale Economie

384.000,00

104.406,45

27,2%

3.928.000,00

1.838.803,89

46,8%

65.000,00

0,00

0,0%

800.000,00

361.543,35

45,2%

99.900.000,00

0,00

0,0%

35.053.000,00

10.406.636,64

29,7%

3.266.000,00

958.636,53

29,4%

635.000,00

0,00

0,0%

10.725.558,67

1.639.841,94

15,3%

26.575.905,42

0,00

0,0%

620.000.000,00

90.000.000,00

14,5%

2.368.000,00

0,00

0,0%

5.534.515,98

0,00

0,0%

100.000,00

0,00

0,0%

133.931,65

6.196,30

4,6%

21.448.000,00

0,00

0,0%

3.648.344,06

0,00

0,0%

34.349,11

0,00

0,0%

LD0 LD

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - Natuur,
Bos en Groen

LB0 LE

DEPARTEMENT LNE – Energie

LE0 LE

VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP – Energie

MB0 MB

DEPARTEMENT MOW – Provisies

MB0 MD

MD0 MH
VR0 VB

DEPARTEMENT MOW - Technisch Ondersteunende
Diensten en Luchthavens
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER - Wegen en
Verkeer
VLAAMSE REGERING – Provisies

Niet gesplitste kredieten met speciale overdracht
BD0 BH
CB0 CB
CB0 CD
EC0 EC
EC0 ED

EB0 EG

GE0 GD

AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Lokale en regionale besturen
DEPARTEMENT FB – Provisies
DEPARTEMENT FB - Economisch overheidsinstrumentarium
AGENTSCHAP ONDERNEMEN – Algemeen
AGENTSCHAP ONDERNEMEN - Economisch Ondersteuningsbeleid
DEPARTEMENT EWI - Sensibilisatie en samenleving
ZORG EN GEZONDHEID - Gezondheidsbeleid en
het zorgbeleid voor gezinnen en ouderen

JB0 JB

DEPARTEMENT WSE – Provisies

JB0 JE

DEPARTEMENT WSE - Sociale Economie

MB0 MD

DEPARTEMENT MOW - Technisch Ondersteunende
Diensten en Luchthavens
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Omschrijving
RUIMTELIJKE ORDENING - Onroerend Erfgoed

Krediet

Aangewend

29.145,89

%

11.841,12

40,6%

23.856.589,94

6.413.351,84

26,9%

50.000.000,00

12.500.000,00

25,0%

Niet gesplitste kredieten - overdracht van het vorig begrotingsjaar
CB0 CC
CB0 CD

DEPARTEMENT FB – Algemeen
DEPARTEMENT FB - Economisch overheidsinstrumentarium

CB0 CG

DEPARTEMENT FB – Schuld

159.000,00

19.904,50

12,5%

DB0 DA

DEPARTEMENT IV – Apparaatkredieten

136.754,07

46.439,87

34,0%

44.227,22

19.587,53

44,3%

0,01

0,00

0,0%

146.249,75

69.023,32

47,2%

96.998,81

16.597,86

17,1%

75.000,00

0,00

0,0%

342.820,73

154.336,56

45,0%

153.447,73

40.917,08

26,7%

450.893,02

222.473,54

49,3%

282.245,44

140.769,01

49,9%

52.000,00

19.596,17

37,7%

182.000,00

0,00

0,0%

960.000,00

291.365,24

30,4%

DC0 DA

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING – Apparaatkredieten
AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWAS-

FD0 FA

SENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN - Apparaatkredieten

HC0 HA
LC0 LA
LB0 LE

SOCIAAL-CULTUREEL WERK - Apparaatkredieten
INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK
– Apparaatkredieten
DEPARTEMENT LNE – Energie
KABINET VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN,
BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING

VD0 VG

EN SPORT - Apparaatkredieten kabinet Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
KABINET VICE MINISTER PRESIDENT EN VLAAMS
MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME

VC0 VJ

EN VLAAMSE RAND - Apparaatkredieten kabinet
Viceminister-president, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand
KABINET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS,

VI0 VK

JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
KABINET VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN

VE0 VM

OPENBARE WERKEN - Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken
Gesplitste vastleggingskredieten

AC0 AA
CB0 CB
CB0 CD

INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE – Apparaatkredieten
DEPARTEMENT FB – Provisies
DEPARTEMENT FB - Economisch overheidsinstrumentarium

DB0 DB

DEPARTEMENT IV – Provisies

183.000,00

0,00

0,0%

HB0 HF

DEPARTEMENT CJSM – Sport

11.866.000,00

3.215.383,44

27,1%

1.380.000,00

0,00

0,0%

70.092.000,00

13.204,00

0,02%

JC0 JE

MB0 ME

VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN
SOCIALE ECONOMIE - Sociale Economie
DEPARTEMENT MOW - Gemeenschappelijk Vervoer

48

ENT-PR

Omschrijving

Krediet

Aangewend

%

Gesplitste ordonnanceringskredieten
AC0 AA

INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE – Apparaatkredieten

AB0 AG

DEPARTEMENT DAR - Coördinatie Brussel

AB0 AH

DEPARTEMENT DAR - Coördinatie Vlaamse Rand

AB0 AL
CB0 CB
CB0 CD
DB0 DB

DEPARTEMENT DAR - Kanselarij, Communicatie
en Vlaamse Infolijn
DEPARTEMENT FB – Provisies
DEPARTEMENT FB - Economisch overheidsinstrumentarium
DEPARTEMENT IV – Provisies

55.000,00

22.562,77

41,0%

2.873.000,00

1.269.148,26

44,2%

175.000,00

0,00

0,0%

10.230.000,00

3.769.647,41

36,8%

4.361.400,70

0,00

0,0%

960.000,00

291.365,24

30,4%

183.000,00

0,00

0,0%

75.000,00

20.253,75

27,0%

498.000,00

0,00

0,0%

AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSEFD0 FH

NENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN - Volwassenenonderwijs

GB0 GB

DEPARTEMENT WVG – Provisies

HB0 HF

DEPARTEMENT CJSM – Sport

6.516.000,00

1.007.128,46

15,5%

LB0 LB

DEPARTEMENT LNE – Provisies

1.312.000,00

0,00

0,0%

352.000,00

156.923,25

44,6%

5.167.000,00

13.204,00

0,3%

LC0 LD

MB0 ME

INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK
- Natuur, Bos en Groen
DEPARTEMENT MOW - Gemeenschappelijk Vervoer

Meer details inzake de onderaanwending van programmakredieten staan per beleidsdomein
geordend in deel 2 van dit rekeningenboek.

4.2

Herverdelingen

In 2011 legde de Vlaamse overheid 126 herverdelingsbesluiten aan het Rekenhof over. Deze
besluiten betroffen decretale kredietherverdelingen over de programma’s heen, gesteund op
begrotingsbepalingen. Daarbuiten waren er de gewone herverdelingen, met kredietherschikkingen binnen de decretaal vastgestelde programmagrenzen op grond van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Het Rekenhof aanvaardde alle herverdelingen,
op één na. Het betrof een herverdeling die niet overeenstemde met de reglementaire bepaling
waarop ze steunde. Voor deze herverdeling heeft het Rekenhof een regulariserende bepaling
gevraagd in het decreet houdende eindregeling van de begroting 2011.
De belangrijkste herverdeling was weer die naar het Financieringsfonds voor Schuldafbouw
en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU). Deze herverdeling schreef in totaal 85.654.760,08
euro NGK en 25.595.520,91 euro GOK naar de basisallocatie van het FFEU over.
Het Rekenhof onerzocht de herverdelingen in het kader van een doorlichting van de budgetteringsmodule van Orafin (zie hoofdstuk 8 in dit boekdeel).

4.3

Begrotingsfondsen in 2011

De middelen van de variabele kredieten of begrotingsfondsen zijn niet afkomstig uit de algemene middelenbegroting, maar uit specifieke, toegewezen ontvangsten. De begrotingsfondsen mogen alleen de hun toegewezen ontvangsten gebruiken. Het bedrag van de uitgaven is
beperkt tot de som van deze ontvangsten en de van het vorige jaar overgedragen kredietsaldi.
Deze kredieten zijn dus variabel, vandaar de benaming. Het bedrag in de begrotingsdocu-
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menten is een indicatieve raming. Een decretale bepaling, meestal in het programmadecreet,
richt deze fondsen op. De onderstaande alinea’s bieden een overzicht van de belangrijkste
veranderingen die zich in 2011 bij de begrotingsfondsen voordeden25.
Nieuwe begrotingsfondsen
• Het fonds elektronisch bestelloket voor publicaties, opgericht door artikel 53 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011.
• Het fonds extern onderzoeksprojectfonds INBO, opgericht door artikel 72 van het bovenvermelde decreet.
• Het fonds gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen, opgericht
door artikel 81 van het bovenvermelde decreet.
• Het fonds CCP-ECP, opgericht door artikel 18 van het decreet houdende bepalingen tot de
eerste aanpassing van de begroting 2011. CCP is de afkorting van cultuur contactpunt en
ECP van burgerschapcontactpunt.
• Het fonds voor de behandeling van de erkenningsaanvragen en de uitoefening van het
toezicht op de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, opgericht door artikel 21
van het bovenvermelde decreet.
Aanpassingen – nieuwe bepalingen
• Het saldo van het fonds intendancediensten is op 1 januari 2011 gedesaffecteerd naar de
algemene middelen conform de bepalingen van artikel 17 houdende de middelenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

25

De aanwending van deze kredieten werd al behandeld in 4.1.
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Hoofdstuk

Diensten met afzonderlijk beheer en
Vlaamse rechtspersonen

5

52

5.1

Diensten met afzonderlijk beheer

De ministeries van de Vlaamse overheid bestaan enerzijds in de centrale administraties (departementen) en anderzijds uit een aantal diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s). Deze
diensten hebben een zekere autonomie op budgettair vlak, maar geen rechtspersoonlijkheid.
Sommige Intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) overkoepelen verschillende DAB’s.
Zo bestaan de DAB’s Schoonmaak en Catering onder de koepel van het agentschap voor Facilitair Management. Over het begrotingsjaar 2011 dienden in de praktijk alleen de diensten
met afzonderlijk beheer afzonderlijke rekeningen af te leggen. Het Vlaams Parlement keurt
de begrotingen van de DAB’s jaarlijks goed. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de
budgettaire massa van de verschillende DAB’s in 2010 en 2011. Meer gedetailleerde cijfers per
DAB staan in deel 2 van dit boek.
(In duizenden euro)
2010
Ontvangsten
waarvan dotaties
Uitgaven
Saldo jaar

2011

Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

1.243.874

1.202.039

1.364.630

1.356.006

899.422

892.752

1.037.389

1.036.048

1.463.943

1.180.234

1.605.286

1.387.832

-220.069

21.805

-240.656

-31.826

Bij zijn controle op de algemene rekening 2011 heeft het Rekenhof in het algemeen opgemerkt
dat de situatie van het maatschappelijk vermogen van de DAB’s die tot uiting kwam in hun
uitvoeringsrekeningen, eind 2011 niet altijd overeenstemde met de gegevens in Orafin.
Daarbuiten heeft het een aantal specifieke opmerkingen gemaakt over de DAB-uitvoerings
gegevens in de algemene rekening:
• De uitvoeringsrekening verschilde voor sommige DAB’s van de bedrijfseconomische boekhouding aan de ontvangstenzijde (DAB Luchthaven Antwerpen) of de uitgavenzijde (de
DAB’s Luchthavens Oostende en Antwerpen).
• Het Orafinrapport Inkooporders sloot bij het Vlaams Infrastructuurfonds niet aan bij de
jaarrekening van de DAB.
• In de algemene rekening of de rekeningen van de DAB’s Loodswezen, Vloot, Luchthaven
Antwerpen, Luchthaven Oostende en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen slopen fouten. De uitgaventotalen voor de DAB’s Loodswezen, Vloot, Luchthaven
Antwerpen en Luchthaven Oostende dienen bv. te worden aangepast doordat een aantal
openstaande facturen ten onrechte als aangerekende uitgaven zijn weergegeven.

5.2

Vlaamse rechtspersonen

De onderstaande tabel toont het bugettair belang van de Vlaamse openbare rechtspersonen
voor het jaar 2011. Het gaat in het bijzonder om de volgende types van instellingen: Vlaamse
openbare instellingen van categorie A (VOI A), B (VOI B) en sui generis (VOI SG), intern
verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA rp), publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA publ), privaatrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschappen (EVA priv), eigen vermogens (EV) en strategische adviesraden (SAR).
De rechtspersonen Gemeenschapsonderwijs, Universitair Ziekenhuis Gent en de Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem zijn niet onderworpen aan het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding
en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. Dat geldt ook voor de
privaatrechtelijk vormgegeven EVA’s, met uitzondering van de Herculesstichting.
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De tabel vermeldt de totale ontvangsten en uitgaven zoals die blijken uit de uitvoeringsrekeningen van de Vlaamse openbare rechtspersonen. Deel twee van dit boek geeft per beleidsdomein en per instelling meer details over de individuele rekeningen van de Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
2010
Ontvangsten
waarvan dotaties
Uitgaven
Saldo jaar

2011

Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

9.546.106

9.010.011

10.021.075

9.658.741

5.998.653

5.874.591

6.482.363

6.424.542

9.413.974

8.957.735

9.807.941

9.365.643

132.132

52.276

213.134

293.098

Bij zijn controle op de algemene rekening 2011 heeft het Rekenhof in het algemeen opgemerkt
dat de cijfers voor het Fonds Stationsomgevingen dienden te worden aangepast.
De onderstaande tabel toont de data van ontvangst van de rekeningen van de Vlaamse rechtspersonen door het Rekenhof en de data waarop het Rekenhof de controle beëindigd heeft
verklaard.
Ontvangst

CV*

2011

2011

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) - EVA publ

22.05.12

-

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) - SAR

10.05.12

10.07.12

Vlaams Brusselfonds - VOI A

07.05.12

10.07.12

Vzw De Rand – EVA priv

20.04.12

12.06.12

04.06.12

02.08.12

09.05.12

28.08.12

Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) - VOI A

22.05.12

04.09.12

Vlaams Toekomstfonds – IVA rp

01.06.12

28.08.12

Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen (SARIV)  - SAR

15.06.12

-

Toerisme Vlaanderen - IVA rp

18.09.12

18.09.12

04.06.12

-

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) - VOI B

30.05.12

18.09.12

Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) - VOI A

15.05.12

21.08.12

Herculesstichting – EVA priv

30.05.12

-

Limburgse Reconversiemaatschappij nv (LRM) – EVA priv

22.06.12

-

Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV) – EVA priv

02.08.12

-

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) - VOI SG

30.05.12

-

Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie - SAR

07.05.12

-

Vlaamse Participatiemaatschappij nv (VPM) – EVA priv

06.09.12

-

22.05.12

14.08.12

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsdomein Bestuurszaken
Strategische Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) - SAR
Beleidsdomein Financiën en Begroting
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
(FFEU) - VOI A

Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment
and Trade (VAIO - FIT) - EVA publ
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) - IVA rp
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Ontvangst

CV*

2011

2011

Gemeenschapsonderwijs (GO) - VOI SG

04.06.12

-

Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) – VOI B

02.10.12

23.10.12

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - SAR

04.06.12

-

Fonds Jongerenwelzijn (FJW) –VOI A

15.05.12

11.09.12

Kind en Gezin - IVA rp

07.05.12

03.07.12

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel – EVA publ

04.06.12

25.09.12

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem – EVA publ

04.06.12

25.09.12

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - IVA rp

10.05.12

03.07.12

22.05.12

10.07.12

22.05.12

21.08.12

04.06.12

03.07.12

Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) - VOI A

08.06.12

10.07.12

Strategische Adviesraad  Cultuur, Jeugd, Sport en Media

09.07.12

04.09.12

Topstukkenfonds - VOI A

07.05.12

19.06.12

Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) - VOI SG

01.06.12

14.08.12

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) - VOI SG

04.06.12

18.09.12

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) - EVA publ

08.06.12

02.08.12

22.05.12

-

16.07.12

-

Eigen Vermogen – Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

04.06.12

-

Financieringsinstrument Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA) - VOI A

07.05.12

03.07.12

Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SAR LV) - SAR

04.06.12

-

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) – EVA priv

12.07.12

-

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - VOI A

07.05.12

17.07.12

Eigen Vermogen – Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

04.06.12

-

Eigen Vermogen – Ondersteunend Centrum Agentschap Natuur en Bos

07.05.12

-

Grindfonds - VOI A

07.05.12

03.07.12

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) - SAR

02.10.12

-

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - IVA rp

01.06.12

03.07.12

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - EVA publ

01.06.12

14.08.12

Vlaamse Maatschappij voor de Watervoorziening (VMW) - VOI B

01.06.12

-

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - IVA rp

22.05.12

12.06.12

23.05.12

-

21.05.12

-

04.06.12

-

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
– IVA rp
Vlaams Zorgfonds - IVA rp
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) - IVA rp

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen - EVA publ
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) - EVA
publ
Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Beleidsdomein Leefmilieu en Natuur

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) - EVA
publ
Vlaamse Milieuholding nv - INVmij
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
De Scheepvaart nv - EVA publ
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Ontvangst

CV*

2011

2011

Fonds Stationsomgevingen – VOI A

04.06.12

12.06.12

Pendelfonds - VOI A

04.06.12

19.06.12

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn - EVA publ

08.06.12

-

Waterwegen & Zeekanaal nv - EVA publ

04.06.12

-

22.05.12

24.07.12

22.05.12

24.07.12

Rubiconfonds – VOI A

07.05.12

10.07.12

Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening (SARO) – SAR

04.06.12

09.10.12

Vlaamse Woonraad – SAR

22.05.12

09.10.12

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) – EVA publ

04.06.12

-

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Garantiefonds voor Huisvesting – VOI A
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) - VOI A

*CV = datum controleverklaring door Rekenhof

Nadat was gebleken dat de voorlegging van de VOR- en DAB-rekeningen in de vorige jaren telkens een aanzienlijke vertraging kende, onderzocht het Rekenhof de in 2010 door IVACA gevolgde procedure. Het concludeerde dat vooral de trage goedkeuringsprocedure bij de betrokken ministers en de inefficiënte bezetting bij IVACA de vertragingen veroorzaakten. IVACA
paste zijn procedures in 2011 aan en bezorgt het Rekenhof sindsdien summier gecontroleerde
rekeningen.
De voorlegging van de rekeningen over 2011 verliep weliswaar vlotter, maar een beperkt aantal
rekeningen bereikte het Rekenhof pas in juli (VLAM, VDAB en Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media), augustus (PMV), september (Toerisme Vlaanderen en VPM) en
zelfs oktober (Minaraad en UZ Gent).
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Hoofdstuk

Schuldevolutie

6

58

Het jaarlijkse rapport over het gevoerde beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer is tijdig (op 11 mei 2012) overgelegd aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering26.

6.1

Schuld Vlaamse overheid

De onderstaande tabel overziet de samenstelling van de uitstaande schuld van de Vlaamse
overheid op 31 december in de periode 2007-2011.
(In duizenden euro)
2007

2008

2009

2010

2011

Directe uitstaande schuld

243.886

279

5.425.161

5.572.734

5.817.110

Middellange termijn

232.750

0

0

5.173.638

5.596.058

0

0

424.422

399.096

221.052

Korte Termijn
Investeringsfonds lokale besturen

11.116

279

739

0

0

0

283.603

681.745

1.035.963

831.170

Directe kasschuld

5.751

3.829

2.864

2.703

2.535

Totale schuld

Eigenlijke indirecte schuld

249.617

287.711

6.109.770

6.611.400

6.650.815

Evolutie tov vorig jaar

-44,28%

+15,26%

+2.023,5%

+8,21%

+0,60%

Bron: Tabel 4.1 en 4.8 rapport 2011 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

De directe kasschuld en de directe korte-termijnschuld daalden met respectievelijk 204 miljoen euro en met 178 miljoen euro. De lange-termijnschuld steeg met 422 miljoen euro. Daardoor bleef de totale schuld eind 2011 nagenoeg gelijk ten opzichte van eind 2010. De stijging
van de lange-termijnschuld is grotendeels het gevolg van de uitwinning van de waarborg van
225 miljoen euro bij de vrijwillige vereffening van de Gemeentelijke Holding. Van deze 225
miljoen euro werd eind 2011 een bedrag van 2,4 miljoen euro effectief terugbetaald aan de
financiële instelling, terwijl het saldo van 222,6 miljoen euro volledig werd opgenomen in
de directe schuld. Dat saldo zal pas geleidelijk worden opgenomen in de berekening van het
netto te financieren saldo op de eindvervaldagen van de overgenomen leningen.
De onderstaande tabel toont de overgenomen leningen in volgorde van eindvervaldag.
(In euro)
Jaarlijkse

Bedrag

Intrestvoet

8.823.529

3,3190%

292.852,93

08/06/2015

Belfius

25.000.000

3,4820%

870.500,00

19/07/2015

Belfius

22.500.000

3,5700%

803.250,00

20/12/2015

8.823.529

3,4835%

307.367,63

23/12/2015

50.000.000

3,5930%

1.796.500,00

04/04/2016

Belfius

5.750.000

4,3240%

241.063,00

11/09/2019

Belfius

10.000.000

3,7830%

378.300,00

19/07/2020

Belfius

15.000.000

3,6560%

548.400,00

06/10/2020

Fortis

25.000.000

4,0650%

1.016.250,00

19/03/2021

ING

ING
Fortis

26

kostprijs

Eindvervaldag

Conform artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer
van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.
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Jaarlijkse

Bedrag

Intrestvoet

Belfius

26.750.000

3,7680%

1.007.940,00

15/12/2022

Belfius

25.000.000

4,4550%

1.113.750,00

11/09/2026

Totaal

kostprijs

Eindvervaldag

222.472.058

Bron: Tabel 4.4 Rapport 2011 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

De laatste drie leningen in de bovenstaande tabel dragen een eindvervaldag van na 2020. Deze
leningen brengen, behoudens vervroegde terugbetaling, dus de doelstelling van de Vlaamse
overheid in 2020 een schuldenvrije positie te realiseren, in het gedrang27.
De onderstaande tabel overziet de openstaande leningen op 31 december 2011 in volgorde van
eindvervaldag.
(In euro)
Korte termijn
Opgenomen

Opname-

Intrest-

Totale

Eind-

bedrag

datum

voet

kostprijs

vervaldag

221.052.125,51

2/11/2011

1,743%

451.312,61

02/02/2012

Jaarlijkse kost-

Eind-

Middellange termijn
Opgenomen

Opname-

Intrest-

bedrag

datum

voet

prijs

vervaldag

1.250.000.000

30/03/2009

2,750%

34.375.000

30/03/2012

200.000.000

18/12/2009

2,178%

4.356.000

18/12/2012

750.000.000

20/07/2009

2,625%

19.687.500

20/01/2013

300.000.000

29/06/2009

3,000%

9.000.000

29/06/2013

1.250.000.000

30/03/2009

3,750%

47.003.500

31/03/2014

200.000.000

12/05/2011

3,332%

3.332.000

12/05/2015

1.250.000.000

20/07/2009

3,875%

48.437.500

20/06/2016

30.000.000

10/03/2010

3,650%

1.095.000

10/03/2020

140.000.000

18/08/2010

3,1155%

4.361.700

18/08/2020

5.370.000.000
Bron: Tabel 4.2 rapport 2011 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

De intrestvoet van de lening aangegaan in 2011 ligt 16,5 basispunten boven het referentietarief
van lineaire obligaties op de secundaire markt28.
Buiten deze leningen heeft de Vlaamse Regering op 5 juni 200929 de schulden van de Stad Oostende op 1 januari 2010 voor de vismijn overgenomen (3.854.891,94 euro). In 2011 is 226.477,12
euro afgelost. Het openstaand saldo van deze overgenomen leningen bedroeg op 31 december
2011 nog 3.411.407,72 euro. De onderstaande tabel toont een detail van deze overgenomen
leningen per financiële instelling.
27

Doelstelling 13 van het pact 2020 (de Vlaamse Regering hanteert in de jaren tot 2020 een groeipad op de begroting
dat ook op langere termijn kan aangehouden worden, zonder de schuldenvrije positie van de Vlaamse overheid in
het gedrang te brengen) en doelstelling 20 van het pact 2020 (het uitgangspunt is de eind 2008 verworven schuldenvrije positie te behouden).
28
Evenmin als het rapport over 2010, maakt het rapport over 2011 nog deze vergelijking, in tegenstelling tot het rapport over 2009.
29
VR 2009 0506 Doc.0955.
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(In euro)
Bank

Openstaand

Intrestvoet

Eindvervaldag

op 31.12.2011
BNP Paribas Fortis

17.261,65

3,28%

06/01/2012

436.465,77

3,278%

01/07/2024

1.259.157,29

4,06%

31/03/2025

KBC

81.673,59

5,85%

15/10/2028

KBC

1.616.849,42

5,25%

15/10/2028

Belfius
BNP Paribas Fortis

3.411.407,72
Bron: Tabel 4.3 rapport 2011 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

In deze tabel hebben de laatste vier leningen een eindvervaldag van na 2020. Ook deze leningen brengen een schuldenvrije positie van de Vlaamse overheid in 2020 in het gedrang, zij het
in mindere mate dan de overgenomen leningen van de Gemeentelijke Holding.

6.2

Geconsolideerde brutoschuld van de Vlaamse overheid

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de geconsolideerde brutoschuld van de Vlaamse overheid, inclusief de financiële schulden bij de instellingen die opgenomen zijn in de
consolidatiekring van de Vlaamse overheid30.3131
(In duizenden euro)
Directe schuld MVG
Indirecte schuld MVG
Negatieve stand zichtrekening
MVG31
Negatieve stand CFO

2007

2008

2009

2010

2011

243.866

279

5.425.161

5.572.734

5.817.111

5.751

3.830

2.864

2.703

2.535

0

283.603

681.745

1.035.963

831.170

0

0

0

0

0

249.617

287.712

6.109.770

6.611.400

6.650.816

VLIF

174

174

174

174

174

FIVA

50

50

50

50

50

Toerisme Vlaanderen

14

9

3

0

0

5.434

4.366

4.720

859

0

201

40

0

0

0

Kind en Gezin

5.662

4.688

3.669

2.602

1.572

Bloso

2.849

2.710

2.633

2.445

2.272

200

225

0

0

0

302.157

274.440

237.835

201.355

174.292

Totaal MVG

VDAB
VRT

Reproductiefonds
VVM
MUHKA
De Scheepvaart
BAM nv

185

71

45

18

11

0

4.746

4.593

4.432

4.263

0

0

193.170

193.170

193.170

Totaal rechtspersonen

316.926

291.519

446.892

405.105

375.804

Nationaal Waarborgfonds

292.877

271.201

242.845

213.918

187.907

17.908

15.960

15.086

12.374

11.694

146.511

162.076

177.096

185.543

210.979

485.755

449.237

435.027

441.835

410.580

1.052.298

1.028.468

6.881.689

7.428.340

7.437.200

DIGO (tot 30/09/89)
DIGO (vanaf 30/09/89)
Totaal gesubsidieerd vrij
onderwijs
TOTAAL

Bron: Tabel 4.9 Rapport Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

De schuld van de centrale overheid steeg licht, terwijl die van de te consolideren instellingen
en het gesubsidieerd vrij onderwijs verder daalde.
30

De instellingen op de lijst De eenheden van de publieke sector van de Nationale Bank van België met code S 1312
(Deelstaatoverheid - Deel Vlaamse Gemeenschap).
31
Stand van de zichtrekening ministeries, excl. waarborgregeling (tabel 4.1 van KSW-rapport).
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Kostprijs van de schuld

De ordonnanceringen op het programma van de schuld leveren een overzicht op van de kosten van het schuldbeheer van de Vlaamse overheid.
(In euro)
Basisallocatie

Omschrijving

Ordonnan-

Krediet

ceringen

Rest

%

Allerhande kosten i.v.m.
CB0-CG000-12

thesaurie en schuld-

1.825.000

520.986,47

1.304.013,53

28,5%

197.188.000

177.078.341,74

20.109.658,26

89,8%

15.000.000

392.913,20

14.607.086,80

2,6%

409.000

408.367,56

632,44

99,8%

93.000

92.134,98

865,02

99,1%

2.000.000

1.056.172,35

943.827,65

52,8%

beheer
CB0-CG002-21

Rente op overheidsschuld
Intrestlasten in toe-

CB0-CG004-21

passing van art. 54 van
de  Bijzondere Wet van  
16/1/89
Intrestlasten van
leningen door

CB0-CG008-31

universiteiten en UZ
Gent voor financiering
onroerende goederen
Aandeel intrestlasten uit
waarborg betreffende

CB0-CG010-41

art 6 bis van de wet van
23 december 1963 op
de ziekenhuizen

CB0-CG000-91

Aflossing lange termijnschuld

Bron: Uittreksel uit Tabel UR 2011 - Aard1_20120331.xlsx gevoegd bij de eindrekening van de Vlaamse Overheid

De onderstaande paragrafen geven een overzicht van de belangrijkste aanrekeningen per basisallocatie:
· CB0-CG000-12: Allerhande uitgaven in verband met thesaurie-en schuldbeheer
Op deze basisallocatie zijn de belangrijkste aanrekeningen de betalingen aan de ratingbureau’s (in totaal 318.895,50 euro).
· CB0-CG002-21: Rente op overheidsschuld
Op deze basisallocatie worden de intresten aangerekend van zowel korte- als lange-termijnleningen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aangerekende intresten
volgens de aard van de lening.
(In euro)
Lange

Korte

termijn

termijn

(>1 jaar)

(< 1 jaar)

CFOKaskrediet

aanzuivering

Diversen
(vismijn,
GH, lokale

Totaal

besturen)

2010

153.096.657

869.173,00

2.472.266,42

190.595,86

602.847,71

157.231.539,99

2011

167.092.700

5.813.926,85

2.766.100,02

95.541,95

1.405.614,87

177.078.341,74

Opvallend is de sterke stijging van de intrestkosten voor leningen op minder dan een jaar.
De reden van de stijging van de intrestkosten is dat in de loop van 2011 intensiever gebruik
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werd gemaakt van deze financieringsvorm. De kostprijs van het kaskrediet steunt op het
EONIA-rentetarief32. Daarop verrekent de huisbankier een contractueel afgesproken aantal basispunten. De onderstaande tabel toont de gemiddelde EONIA-rentetarieven per
maand sinds 2008.
Maand

2008

2009

2010

2011

Januari

4,022%

1,812%

0,344%

0,659%

Februari

4,028%

1,257%

0,341%

0,707%

Maart

4,091%

1,062%

0,348%

0,659%

April

3,987%

0,842%

0,351%

0,966%

Mei

4,009%

0,782%

0,344%

1,037%

Juni

4,007%

0,698%

0,354%

1,116%

Juli

4,191%

0,358%

0,481%

1,012%

Augustus

4,299%

0,347%

0,426%

0,906%

September

4,273%

0,363%

0,454%

1,005%

Oktober

3,820%

0,359%

0,701%

0,958%

November

3,150%

0,362%

0,593%

0,785%

December

2,486%

0,355%

0,498%

0,618%

Bron: http://www.global-rates.com/interest-rates/eonia/JAAR.aspx

Van 2008 tot 2010 daalde dit EONIA-tarief sterk. In 2011 steeg het weer. Deze stijging in
2011 - de tarieven bedroegen, zeker in het begin van het jaar, bijna het dubbele van die in
2010 - leidde niet tot een evenredige stijging van de kosten van het kaskrediet. Het gemiddelde uitstaande kaskrediet daalde immers van meer dan 434 miljoen euro in 2010 tot 220
miljoen euro in 201133.
· CB0-CG004-21: Intrestlasten bijzondere wet van 16 januari 1989
Op deze basisallocatie worden intresten ten voordele van de federale overheid aangerekend op het verschil tussen de ontvangen voorschotten en de afrekening van de daadwerkelijk toegewezen belastingsopbrengsten34. In 2011 diende de Vlaamse overheid minder
intresten uit te betalen dan geraamd, aangezien de voorschotten nauwer aansloten met de
daadwerkelijk toegewezen belastingopbrengsten.
· CB0-CG008-31: Intrestlasten leningen universiteiten
Ten laste van deze basisallocatie komen intrestlasten op leningen die de universiteiten en
het UZ Gent aangingen voor de financiering van onroerende investeringen. De belangrijkste aanrekening is de trimestriële betaling van een rentetoelage aan het UZ Gent voor in
totaal 371.840 euro. Het intrestpercentage voor deze betalingen bedroeg 4,19%.
· CB0-1CG010-41: Subsidie aandeel intrestlasten uit waarborg betreffende art 6 bis van de wet
van 23 december 1963 op de ziekenhuizen
Op deze basisallocatie worden intrestbetalingen aangerekend voor leningen die voortvloeien uit de waarborgregeling voor de schuldvorderingen in het kader van de wet van 23
december 1963 op de ziekenhuizen.

32
33
34

Euro Overnight Index Average of eendaags interbancaire rentetarief voor het eurogebied.

Volgens kasboekgegevens Orafin.
Artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989.
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· CBo-CG000-91: Aflossing (middel)langetermijnschuld
In 2011 vonden twee soorten aflossingen plaats: voor het Vlaams Investeringsfonds (829.695
euro) en voor de overgenomen leningen van de stad Oostende (226.477 euro).

6.4

Gewaarborgde schuld

6.4.1 Toegekende waarborgen
De Vlaamse overheid verleent waarborgen aan financieringsverrichtingen, indekkingsproducten en specifieke programma’s of projecten35. De onderstaande tabel overziet de evolutie
van de uitstaande schuld met een gemeenschaps- of gewestwaarborg. Die waarborgen omvatten de waarborgen die de overheid aan die instellingen zelf toekent, maar ook de waarborgen
die de Vlaamse openbare rechtspersonen verstrekten en die het Gewest pas in de tweede graad
waarborgde. Ze bevatten ook de economische waarborgen aan naamloze vennootschappen.
(In miljoen euro)
2007

2008

2009

2010

2011

Waarborgen aan (lokale)
overheden

1.361,99

1.443,76

1.338,76

1.239,90

1.176,56

Vlaamse  Maatschappij voor
Watervoorziening

88,15

87,32

75,99

105,28

143,44

3,69

2,81

1,89

0,92

0

290,06

265,20

230,95

194,22

169,87

Universiteiten (Sociale sector)

42,57

38,65

34,74

30,83

26,99

UZ Gent

20,34

38,41

53,96

71,41

69,25

KMDA Dierentuin Antwerpen

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

EVA Syntra Vlaanderen

6,41

5,49

4,55

3,63

2,73

Vlaamse Radio en Televisieomroep

0,20

0,04

0,00

0,00

0,00

866,52

775,69

726,38

671,80

611,61

41,05

27,66

0,00

0,00

0,00

Cross Border Lease

0,00

0,00

83,3

89,81

92,74

Gemeentelijke Holding

0,00

200,00

125,00

62,50

0,00

FRGE

0,00

0,00

0,00

0,00

58,93

5.232,89

5.819,81

6.776,62

7.816,32

8.512,91

Sociale Huisvesting

653,58

878,90

1.053,48

1.250,59

1.338,85

Domus Flandria

170,93

156,20

140,17

122,75

103,80

EVA Vl Maatschappij Sociaal
Wonen

1.605,81

1.658,25

1.941,49

2.265,08

2.607,03

Vlaams Woningfonds

1.632,19

1.899,73

1.930,28

2.187,63

2.280,37

164,42

178,04

192,18

199,79

224,00

IVA Kind en Gezin
EVA VMM De Lijn

Stad Antwerpen
Stad Gent

Waarborgen gedekt door
activa

IVA AGION (infrastructuur in
het onderwijs)

35

Hoofdstuk IV van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer. Artikel
6, §3, bepaalt dat een decretale machtiging vereist is.
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2007

2008

2009

2010

25,15

22,50

19,85

17,20

IVA VIPA (infrastructuur welzijnsinstellingen)

634,53

692,93

1.169,99

1.391,90

Liefkenshoektunnel nv

153,10

140,10

136,00

140,99

134,61

Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel nv

193,17

193,17

193,17

193,17

193,17

0,00

0,00

0,00

47,21

80,78

610,84

588,92

807,69

1.149,86

1.150,71

VFBZ (bouw van ziekenhuizen)

Project Brabo
Economische waarborgen
Waarborgbeheer nv

2011

1.550,36

228,75

252,10

399,31

511,99

583,27

Gigarant nv

0,00

0,00

125,00

342,63

298,97

Economische expansie

6,95

4,77

0,10

0,04

0,00

Scheepskredieten

0,60

0,15

0,00

0,00

0,00

FIVA (Visserij en Aquicultuurfonds)

4,42

2,83

1,76

1,32

1,05

207,77

169,80

125,32

110,52

89,95

6,91

6,60

6,29

5,95

5,61

33,30

30,12

26,93

56,88

51,19

120,53

120,53

120,53

120,53

120,53

NGO’s

1,55

1,55

1,55

0,00

0,00

DAB Waarborgfonds
Microfinanciering

0,07

0,47

0,90

0,00

0,14

Rest

1,32

1,00

0,73

0,52

0,36

vzw de gezinsbond

1,32

1,00

0,73

0,52

0,36

7.207,04

7.853,48

8.953,80

10.198,61

10.840,53

8,97%

13,63%

14,28%

6,29%

VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds)
VIB (Vlaams Instituut
Biotechnologie)
IMEC
Arkimedesfonds

Totaal
Stijging tov vorig jaar

Bron: Tabel 5.1 rapport 2011 Kas-,Schuld- en Waarborgbeheer

De gewaarborgde schuld nam in 2011 toe van 10,2 miljard euro tot 10,8 miljard euro. De stijging
was weliswaar minder groot dan in de vorige drie jaren. Op vijf jaar tijd nam de gewaarborgde
schuld toe met ongeveer 50%. De Vlaamse overheid verstrekte in twee domeinen meer waarborgen dan in 2010. Deze stijging is al enkele jaren aan de gang in deze domeinen:
• Huisvesting
Volgens tabel 5.3 van het rapport Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer heeft de Vlaamse overheid 522 miljoen euro36 meer waarborgen verstrekt in 2011 om de doelstellingen37 uit het
Vlaams regeerakkoord 2009-2014 te kunnen uitvoeren. Het Vlaams Gewest kent ook sinds
2007 een extra waarborg toe om de kosten van het vreemd vermogen van de erkende kredietmaatschappijen te beperken.

36
37

In 2010 bedroeg de stijging 778 miljoen euro.
Tegen 2020 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 extra sociale koopwoningen en 1.000 extra sociale kavels.
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• Welzijn
Volgens tabel 5.4 van het rapport Kas-, Schuld-, en waarborgbeheer kreeg de welzijnssector meer dan 15838 miljoen euro extra waarborgen, vooral als gevolg van een wijziging in
strategie voor investeringssteun. De Vlaamse overheid kent geen eenmalige investeringssteun meer toe, maar vult de steun aan met een waarborg van 90% van de externe financiering.
6.4.2 Ontvangen waarborgpremies
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de bijdragen die de Vlaamse overheid ontving
voor de toekenning van de gewestwaarborg. Ook de waarborgverstrekkende entiteiten ontvangen bijdragen, die ze aanrekenen op hun eigen begroting. Zo boekte de nv Gigarant in 2011
4.275.116 euro waarborgpremies als opbrengst.
(In euro)
Begrotingsjaar

Begrotingsartikel

Raming

Ontvangsten

2007
2008

92433802

4.784.000

4.026.868,89

9CB0C3802

4.800.000

5.385.413,25

2009

9CB0C3802

9.298.000

12.219.386,90

2010

CB0-CC005-38

5.500.000

9.432.265,37

2011

CB0-CC005-38

5.500.000

14.646.265,75

Bron: Rekening van de ontvangsten 2007-2011 Vlaamse Overheid

De ontvangsten overtroffen de ramingen dus met 9,1 miljoen euro.
6.4.3 Uit- en terugwinningen van waarborgen
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitwinningen en terugwinningen sinds 2007
per instelling, met telkens het jaarsaldo.3939
(In duizenden euro)
Instelling

2007

2008

2009

2010

2011

Uit39

Terug

Uit

Terug

Uit

Terug

Uit

Terug

Uit

Terug

207

137

79

162

49

90

70

0

0

0

19

21

0

0

12

12

19

19

6

6

FIVA

115

0

0

0

2

0

0

0

0

0

VLIF

1.127

39

2.329

12

2.388

0

1.310

26

1.146

1.184

Waarborgbeheer

4.054

3.357

6.893

4.170

7.568

3.902

28.109

6.111

20.244

10.424

Microfinanciering

0

0

0

0

0

0

0,3

0

0

0

Gem. Holding

0

0

0

0

0

0

0

0

225.000

0

5.522

3.554

9.301

4.344

10.019

4.004 29.508,3

6.156

246.396

11.614

Soc Huisvesting
Agion

TOTAAL

Bron: Tabel 5.2 rapport 2011 Kas-,Schuld- en Waarborgbeheer

Na een scherpe stijging in 2010, daalden de uitwinningen in 2011 bij de nv Waarborgbeheer.
De terugwinningen stegen en het uitwinningspercentage daalde (van 5,49% tot 3,47%). Vanaf
2010 volstonden de ontvangen waarborgpremies en de terugwinningen voor de nv Waarborgbeheer niet meer om de uitwinningen te financieren. Na een verliesfinanciering van 8.294.000
euro in 2010, ontving de nv in 2011 daarvoor 21.552.000 euro. Voor 2012 is in een krediet voorzien van 23.552.000 euro.
38

In 2010 bedroeg de stijging 158 miljoen euro.

39

Uitwinningen zijn betalingen die betrokken instelling moet betalen als een beroep wordt gedaan op de waarborg;
terugwinningen zijn ontvangsten voor de instellingen van de Vlaamse overheid als zij de uitgewonnen bedragen kunnen verhalen op de gewaarborgde.
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Het totaalbedrag van de uitwinningen steeg in 2011 sterk door de uitwinning van de gewestwaarborg bij de Gemeentelijke Holding (225 miljoen euro). Deze uitwinning wordt behandeld in hoofdstuk 9.

6.5

Beleggingen

In 2011 realiseerde de Vlaamse overheid met een aantal beleggingen een opbrengst van
793.925,63 euro. Het grootste gedeelte van deze opbrengst is afkomstig van beleggingen bij de
Gemeentelijke Holding. De Vlaamse overheid heeft de belegging van 39.981.678 euro, die zij
op 30 november 2011 aanging, naar aanleiding van de vrijwillige vereffening van de Gemeentelijke Holding opgegeven en als uitzonderlijke kosten geboekt.

6.6 Interne audit
De decreetgever heeft de Vlaamse Regering opgedragen een interne audit inzake kas- en
schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap te organiseren en te reglementeren40. Vanaf 1
juli 2005 heeft de Vlaamse Regering daarvoor een inspecteur van financiën aangesteld. Deze
interne auditor moet jaarlijks binnen de drie maanden na het einde van het begrotingsjaar
aan de Vlaamse minister van Financiën rapporteren over de controle- en adviestaken die hij
heeft uitgevoerd. Over 2011 werd tot op de afsluitingsdatum van dit boek nog geen verslag
opgemaakt.

40

Artikel 16 van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-,schuld- en waarborgbeheer van de
Vlaamse Gemeenschap.
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Hoofdstuk

Vlaams waarborgbeheer

7

68

7.1

Inleiding

Het waarborgbeheer in de Vlaamse Gemeenschap wordt gekenmerkt door het potentieel
groot budgettair belang en het alsmaar toenemende bedrag aan waarborgverleningen. In het
Vlaams Parlement rezen al tal van vragen over de waarborgverleningen. Ook Europa en de
ratingbureaus hechten veel belang aan overheidswaarborgen.
België heeft de afgelopen jaren tal van waarborgen verleend, vooral in het kader van de financiële crisis. De verhouding overheidswaarborgen ten opzichte van het bruto binnenlands
product bedroeg volgens EUROSTAT in 2010 21,4% voor België. Dat is hoog in vergelijking met
andere EU-landen en maakt de Belgische overheidsfinanciën kwetsbaarder in de eurozone.
Een significante stijging van de bovengenoemde ratio of de uitwinning van hoge overheidswaarborgen zou voor de Belgische overheid kunnen leiden tot een ratingverlaging door de
ratingagentschappen, die uitmondt in een waardedaling voor Belgisch staatspapier en een
hogere rente op Belgische overheidsobligaties, waardoor een groter overheidstekort en een
grotere overheidsschuld kunnen ontstaan.
Ook in de Vlaamse Gemeenschap stijgen de verleende waarborgen jaarlijks. In 2011 bereikten
ze bijna 11 miljard euro. Belangrijke componenten ervan zijn de waarborgverlening in het
kader van de sociale huisvesting aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
en het Vlaams Woningfonds (VWF)41 en in het kader van het Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Ook enkele economische waarborgen zijn
belangrijk, met name die aan de nv’s Waarborgbeheer en Gigarant.
Het Rekenhof heeft in eerste instantie de rol van het departement Financiën en Begroting
(FB) en de interne controle en risicoanalyse door de afdeling Financieel Management (FIM)
onderzocht. Het heeft niet alle waarborgregelingen onderzocht, maar richtte zich vooral op
het waarborgbeheer in het kader van de huidige, financieel-economische crisis. Deze crisis
heeft geleid tot een stijging van het aantal uitwinningen, tot meer dan 28 miljoen euro in
2010 bij de nv Waarborgbeheer42. Het Rekenhof ging ook na welke gevolgen een verdere ratingverlaging voor België en Vlaanderen kan hebben voor de waarborgverleningen, meer bepaald bij de cross-border-lease-contracten, de nv Schoolinvest en het Vlaams Woningfonds.
Het besteedde ook aandacht aan de risico’s bij een mogelijke daling van vastgoedprijzen en de
maatregelen om deze risico’s te beheersen.

7.2

Regelgevend kader en organisatie

7.2.1 Regelgevend kader
Het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer
van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest (verder afgekort tot: waarborgdecreet),
bepaalt twee doelstellingen voor het waarborgbeheer: zuinig omgaan met het verlenen van
waarborgen om de verplichtingen beheersbaar te houden en streven naar een optimale transparantie en controleerbaarheid. Het somt daarbij een aantal principes op: voorafgaande decretale machtiging, looptijdbeperking, een maximumbedrag of -percentage, uitwinning pas
na uitputting van alle zekerheden bij de gewaarborgde debiteur en terugvordering, intrestbeperking, voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Regering en de betaling van een bijdrage. De decreetgever verplichtte de entiteiten met gewaarborgde schulden ook de concurrentie
41

Omdat bij het VWF verliezen ontstonden, voerde de Inspectie van Financiën in opdracht van de bevoegde minister
in 2010 een audit uit, waarbij zij aandrong op rationalisatie.
42
Jaarverslag 2010 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer. De uitwinning van de waarborg was het hoogste voor de Gemeentelijke Holding (225 miljoen euro). De problematiek van de Gemeentelijke Holding is meermaals aan bod gekomen in het Vlaams Parlement.
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te laten spelen en te streven naar optimale financiële voorwaarden. Het legde de waarborgverkrijger echter geen informatieplicht op43.
Diverse specifieke decretale regelingen weken af van het generieke decreet44. Zo wijken de
waarborgen aan het VIPA af van de beperking van de gewaarborgde intresten tot de OLO rentevoet. Ook geldt soms een afwijkende berekening of zelfs opheffing45 van de waarborgpremie. Sommige regelingen stellen het waarborgdecreet volledig buiten werking46, soms zonder
uitdrukkelijke verantwoording.
Ten slotte zijn er de individuele waarborgcontracten die met toepassing van de regelgeving
worden gesloten en die de decretale verplichtingen moeten integreren. Het departement FB
heeft een standaardleningovereenkomst voorgelegd met een algemene verwijzing naar het
generieke waarborgdecreet. Een circulaire regelt de procedure voor het bekomen van een lening met gewest- of gemeenschapswaarborg. Ook zijn er uitgewerkte flowcharts beschikbaar.
Procesrisico’s en beheersmaatregelen zijn vooralsnog niet uitgeschreven.
7.2.2 Organisatie van het waarborgbeheer
In het departement Financiën en Begroting is de afdeling Financieel Management (FIM) onder meer belast met het waarborgbeheer. Bepaalde aspecten van het waarborgbeheer worden
ook behandeld in de verschillende beleidsdomeinen. De afdeling FIM beheert de kas- en
schuldpositie van de Vlaamse overheid en adviseert over complexe financieringsprojecten.
Zij bestaat uit vijf diensten, waaronder de diensten front office en back office van het kas-,
schuld- en waarborgbeheer. De front office is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van
de kaspositie van de Vlaamse overheid, de lange termijnpositie van de schuld en de toekenning van de waarborgen. De back office moet de frontofficetransacties tijdig en correct administratief verwerken47, diverse rapporten opmaken (jaarlijks schuldrapport, maandelijkse
schatkisttoestand, kerncijfers en nieuwsbrief kasbeheer), toezien op de uitvoering van de kassiers- en bankierscontracten en de voorwaarden van het gecentraliseerde kasbeheer, begrotingsramingen opstellen en de begrotingsuitvoering opvolgen op het vlak van kas-, schuld- en
waarborgbeheer. De opsplitsing in een front office en een back office impliceert een vorm van
functiescheiding.
De operatie beter bestuurlijk beleid heeft de rol van het departement FB inzake waarborgbeheer teruggedrongen en meer verantwoordelijkheid gegeven aan de verschillende beleidsdomeinen. Het departement beheert een aantal beleidsdomeinspecifieke waarborgen niet meer
actief, zoals die in het kader van de sociale huisvesting en economische expansie. Het beperkt
zich voortaan tot de bepaling van normen en standaarden inzake risicobeheer en de consolidatie van de waarborgpositie48. Risicomonitoring is een taak van de inhoudelijk bevoegde
beleidsdomeinen.

43
44
45
46
47

48

In tegenstelling tot het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en
grote ondernemingen.
Het generiek decreet stelt overigens zelf uitdrukkelijk dat sommige bepalingen slechts gelden als in geen andere
wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen voorzien is.
Bv. bij de waarborg voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost.
Bv. het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur en het gewijzigde BAMdecreet.
De volledigheid en correctheid van de transacties en de opgelegde limieten controleren, bevestigingen versturen en controleren, betalings- en ontvangstopdrachten maken voor de centrale boekhoudcel, vervaldagberichten
controleren en betalingen voorbereiden, betalingsdossiers voor de waarborgen in het kader van economische expansie en sociale huisvesting opmaken en controleren, de storting van waarborgbijdragen controleren, contracten
sluiten en controleren.
Beleidsbrief Financiën en Begroting 2005- 2006, Stuk 542 (2005- 2006)- Nr. 1, van 25 oktober 2005.
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Volgens de managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het departement Financiën en Begroting bestaat de operationele doelstelling van het departement FB inzake
waarborgbeheer in het adviseren over en effectief en efficiënt beheren van de verschillende
waarborgen om de financiële lasten van derden te verlagen en sociale en economische activiteiten maximaal te ondersteunen, zonder de financiële stabiliteit van de Vlaamse overheid in het
gedrang te brengen. Deze operationele doelstelling kadert in de strategische doelstelling de
Vlaamse minister van Financiën en Begroting proactief technisch en inhoudelijk te ondersteunen bij het voeren van een efficiënt, effectief en geïntegreerd kas-, schuld- en waarborgbeheer
om de Vlaamse overheid toe te laten een duurzaam en permanent financieel beleid te voeren.
Het departement heeft de operationele doelstelling vertaald in drie processen: langetermijnbeleidsondersteuning voor waarborgen, beheer van gewaarborgde leningen en interne rapportering over waarborgen. Het zou de indicatoren, periodiciteit van de metingen en streefnormen voor deze doelstelling bepalen in het ondernemingsplan 2012, maar begin augustus
2012 had het Rekenhof nog geen kennis van een dergelijk goedgekeurd plan.
Aan de adviesfunctie van het departement FB inzake waarborgbeheer wordt soms voorbijgegaan. In dergelijke dossiers vindt de voorbereiding op kabinetsniveau plaats en krijgt het
departement kennis van de beslissing van de Vlaamse Regering in functie van het vereiste
begrotingsakkoord van het Vlaams Parlement49.
Buiten zijn beleidsdomeinoverkoepelende taken komt het departement FB ook tussen in het
beheer van een aantal specifieke waarborgregelingen zoals (niet exhaustief)50:
• Het departement neemt het thesauriebeheer van de nv Waarborgbeheer voor zijn rekening51, terwijl de nv Waarborgbeheer onder de bevoegdheid van het beleidsdomein EWI
ressorteert, dat eventuele controles uitvoert.
• Het departement beheert de grote waarborgdossiers voor de sociale huisvesting van het
VWF en de VMSW mee52.
• Het departement treedt op in de cross border lease van de gemeenten Hamme, Sint-Niklaas, Dendermonde, alsook in de waarborgverstrekking aan de Gemeentelijke Holding.
• Het departement komt ten slotte tussen in andere waarborgregelingen die onderworpen
zijn aan het waarborgdecreet, zoals de waarborgen voor het IMEC en het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie.
Specifieke waarborgregelingen worden in de verschillende beleidsdomeinen beheerd. Zo beheren de nv’s Gigarant en Waarborgbeheer in het beleidsdomein Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI) bepaalde economische waarborgverleningen onder de koepel van de Participatiemaatschappij Vlaanderen. In het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid
en Onroerend Erfgoed (RWO) beheert het intern verzelfstandigd agentschap Wonen socialehuisvestingswaarborgen en in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
beheert het VIPA de waarborgen.

49

Zo vond de verlenging van de Gigarantwaarborgen plaats buiten de afdeling FIM om. Overigens bestaat een afspraak dat de dienst Beleidsondersteuning en Regelgeving (BORG) van het departement FB waarborgregelgeving
waarvoor het begrotingsakkoord werd aangevraagd, aan de afdeling FIM voorlegt, maar daarvoor bestaat geen
uitgeschreven algemene procedure.
50
Volgens de afdeling FIM.
51
FB steunt vooral op de controles door de banken. Het zoekt mee naar de meest economische oplossingen.
52
Voor bv. sociale huisvesting en Gigarant bevatten de FIM-dossiers alleen de globale waarborggegevens; de instellingen hebben zelf een gedetailleerd systeem voor de onderliggende dossiers.
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Risicobeheer inzake waarborgen

7.3.1 Normen
Overheidswaarborgen veronderstellen een risicobeheersingsysteem dat de kosten voor de
overheid tot een minimum beperkt. Belangrijk is vooral dat de overheid de kans op waarborguitwinning vooraf moet evalueren en vervolgens regelmatig moet herevalueren. Dit risicomanagement moet plaatsvinden zowel op het niveau van de waarborgbegunstigde (solvabiliteit, continuïteit van de activiteiten en leefbaarheid van de gewaarborgde projecten), als op
een geaggregeerd niveau van een administratie, een agentschap of het geheel van de Vlaamse
Gemeenschap.
7.3.2 Risico-management op geaggregeerd niveau
Niveau van de beleidsdomeinen
De Vlaamse Regering gelastte de entiteiten van de Vlaamse overheid op 30 mei 2008 tegen
eind 2010 een gestandaardiseerd en gedocumenteerd organisatiebeheersingssysteem uit te
bouwen, dat alle thema’s uit de leidraad interne controle van de Interne Audit van de Vlaamse
Administratie (IAVA) afdekt en het maturiteitsniveau 3 uit het maturiteitsmodel haalt (beheersmaatregelen ontwikkeld, aanwezig en gecommuniceerd). IAVA heeft in 2011 validatieaudits uitgevoerd, maar is niet bevoegd voor een aantal belangrijke waarborgentiteiten, zoals de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) of het Vlaams Woningfonds (VWF). Een
inschatting door IAVA van de organisatiebeheersing van belangrijke waarborgverstrekkende
entiteiten wees uit dat zij wat monitoring, doelstellingen, proces- en risicomanagement betreft, niet altijd maturiteitsniveau 3 haalden of dat zij dat niveau al wel haalden, maar nog
risico’s op procesniveau in kaart moesten brengen. Dat geldt ook voor de waarborgverleningsprocessen. Zo stelde het IVA Wonen procesbeschrijvingen voor waarborgverlening op, maar
bracht het de procesrisico’s niet afzonderlijk in kaart. Het VIPA legde procedurebeschrijvingen over aan het Rekenhof, maar geen verduidelijkende flowcharts of een document dat de
beheersmaatregelen expliciet aanduidt. De analyse van de financiële risico’s steunt nagenoeg
volledig op financiële gezondheidsratio’s. Niet-financiële aspecten (zoals management- en
personeelsverloop, sociale schulden,…) komen in de overgelegde documenten minder aan
bod. Het is ook onduidelijk of waarborgen voor projecten waarvoor geen subsidies worden gevraagd, eenzelfde (inhoudelijke en financiële) evaluatie krijgen als gesubsidieerde projecten.
De interne controle in de beleidsdomeinen is niet de verantwoordelijkheid van het departement FB. De afdeling FIM heeft de belangrijkste waarborgverlenende entiteiten naar aanleiding van vragen van ratingbureaus alleen gevraagd hoe hun risicobeheersing van waarborgen
verloopt. In het eigen beleidsdomein voerde het departement in 2010 een algemene risicoanalyse uit. Het inventariseerde daarbij ook risico’s met relevantie voor het waarborgbeheer.
IAVA valideerde het aspect risicomanagement met maturiteitsscore 3, maar wees erop dat een
verdere uitdieping ervan op procesniveau nog nodig was. Het departement voorziet in een
nieuwe risicoanalyse tegen eind augustus 2012. Het heeft een aantal van de beheersmaatregelen en actiepunten waarin het in 2010 voorzag, inmiddels in de praktijk gebracht. Op andere
punten zijn nog verbeteracties nodig, zoals op het vlak van de procesrisico’s.
Niveau van de Vlaamse Overheid
Een strategisch comité objectiveert het Vlaams financieringsbeleid en ondersteunt het technisch. Het besteedt o.m. aandacht aan de globale financiële risico’s die de Vlaamse overheid
loopt met haar waarborgverlening. Dit comité staat onder het voorzitterschap van de minister
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van Financiën en Begroting en bestaat uit ambtenaren van het departement FB, leden van het
kabinet FB en een aantal externe specialisten. Het vergaderde minder frequent dan initieel gepland (driemaandelijks) en behandelde onder meer een risico-inschatting inzake waarborgverlening op het niveau van de Vlaamse overheid. Het strategisch comité onderkende globaal
de verontrustende stijging van de verleende waarborgen in de voorbije jaren en verwacht een
verdere stijging ervan door, onder meer, het grond- en pandenbeleid en het Masterplan 2020.
Het plande een mededeling aan de Vlaamse Regering over het hoge globale niveau van waarborgen. Het beleid moet immers een afweging maken tussen het behoud van de concurrentiepositie en de noodzakelijke investeringen enerzijds, en het risico op een ratingverlaging en
de bijhorende financiële kosten anderzijds.
Ratingbureaus hechten steeds meer belang aan waarborgen en willen daarover informatie.
Zo stelde een ratingbureau53 dat een waarborgstabilisatie of -daling essentieel was voor een
upgrade van de kredietwaardigheid van Vlaanderen op middellange of lange termijn. In het
kader van deze verhoogde belangstelling heeft de afdeling FIM de belangrijkste waarborgverlenende entiteiten om informatie gevraagd over het globale niveau van de toekomstige
waarborgen en de risicobeheersing. Bij hun beoordeling houden de ratingbureaus onder
meer rekening met de fiscale capaciteit, die medebepalend is voor het aanvaardbare waarborgniveau. De administratie en het Rekenhof kunnen de eventuele effecten van de geplande
staatshervorming op de fiscale capaciteit op dit ogenblik nog niet inschatten wegens te veel
onzekerheden.
De globale evolutie van het waarborgbedrag, exclusief het Masterplan 2020, wordt geraamd
op bijna 13,4 miljard euro in 2014 en zelfs 18,9 miljard euro in 201554. Vooralsnog komt er geen
kentering in de huidige opwaartse trend. Het gewijzigde BAM-decreet55 machtigde de Vlaamse Regering alle verbintenissen te waarborgen die de nv Tunnel Liefkenshoek (TLH) tegenover
derden aanging of aangaat voor de financiering, de realisatie, het beheer en de exploitatie van
de Scheldeoever-tolverbindingen in de Antwerpse regio. Het gewijzigde BAM-decreet stelde
bovendien het waarborgdecreet buiten toepassing. Het Rekenhof stelde in zijn controleverslag bij de tweede voortgangsrapportage over het Masterplan dat de overheid het Vlaams Parlement daarbij voldoende moet informeren over de beoogde reikwijdte van de gewestwaarborg, de uitwinningsrisico’s en de robuustheid van het financieel model56. Het Rekenhof heeft
deze aanbeveling toegelicht in zijn advies over het ontwerp van wijzigingsdecreet57 en drong
erop aan de waarborg te beperken in voorwerp, bedrag en looptijd58. De beperking in bedrag
en voorwerp is aangewezen gelet op de risico’s op verrekeningen en schadeclaims bij overheidsopdrachten.
De nv TLH zal als concessienemer voor de realisatie van de Oosterweelverbinding immers
een beroep doen op derden-aannemers via een overheidsopdracht59. Het ontwerp van decreet
53
54

55
56
57
58
59

Moody’s investors service, credit opinion: Flanders, the Community of, Global Credit Resaerch, 20 dec 2011.
Het verschil wordt, behalve door de jaarlijkse groei in sociale huisvestingswaarborgen, voornamelijk verklaard door
(1) het ten volle in rekening brengen van projecten die nog moeten starten (bv. PPS Scholen van Morgen, VIPA II)
en (2) het op kruissnelheid komen van de mogelijkheden van Gigarant. Voor het VIPA heeft de invoering van de
alternatieve financiering ook tot een hogere waarborgpositie geleid. Terwijl subsidies in de klassieke financiering
onmiddellijk uitbetaald werden, worden ze bij alternatieve financiering betaald over 20 jaar en vergen ze dus voorfinanciering.
Decreet van 13 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de
oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).
Stuk 63 (2010-2011) – Nr. 8 van 4 mei 2012.
Stuk 1599 (2011-2012) – Nr. 2, van 29 mei 2012.
Het Rekenhof is daar nog verder op ingegaan tijdens de bespreking in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken
van 31 mei 2012. Stuk 1599 (2011-2012) – Nr. 4, van 20 juni 2012, p. 10-12.
Aanvankelijk was het de bedoeling de Oosterweelverbinding te realiseren via een DBFM-formule. Uit vroeger onderzoek van het Rekenhof is gebleken dat bij klassieke overheidsopdrachten de kostprijs van de aannemingen gemiddeld met 10,5% toeneemt door verrekeningen. Voor bepaalde afdelingen was zelfs sprake van een stijging van
18% (Stuk 37-F (2005-2006) – Nr. 1, p. 12-13).
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werd niet aan deze aanbeveling aangepast. Wel heeft de minister van Financiën en Begroting
beloofd er rekening te zullen mee houden en de waarborg te zullen beperken tot de externe
schuldfinanciering en tot de looptijd van de concessie60.
De interne auditor van de Vlaamse overheid, die behoort tot de geaccrediteerde inspecteurs
van Financiën bij de Vlaamse overheid, heeft op het geaggregeerde niveau van het Vlaams
waarborgbeheer enkele specifieke taken61. Hij is bevoegd voor audits over alle processen en activiteiten van het kas-, schuld- en waarborgbeheer en, in het bijzonder, voor de evaluatie van
het systeem van de interne controle. Hij moet jaarlijks, binnen de drie maanden na het einde
van ieder begrotingsjaar, over zijn controles en adviezen rapporteren aan de Vlaamse minister
van Financiën. Het recentste verslag dateert van 4 juni 2010 en het luik organisatie en interne
controlesysteem ging alleen over de afdeling FIM. Het drong o.m. aan op een gespecialiseerde
IT-audit om de informatierisico’s in kaart te brengen en daarvoor beheersmaatregelen voor
te stellen. Tot dusver vond een dergelijke audit niet plaats. Ook de samenwerking van de interne auditor met de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) bleef tot op heden
oningevuld.
Niveau van de waarborgverkrijgers
De risicobeheersing op het niveau van de waarborgverkrijgers is een taak voor de grote waarborgverleners. Het departement FB heeft daar geen duidelijk zicht op62, maar stelde wel vragen aan de verschillende beleidsdomeinen63, onder meer over begunstigdenanalyse, uitwinningsvoorwaarden en terugwinningsmogelijkheden. Het Rekenhof heeft daaraan aandacht
besteed in het kader van de nv Waarborgbeheer, waar zich de meeste uitwinningen situeren
(zie verder).
De onderstaande alinea’s handelen over enkele specifieke risico’s.
7.3.3 Risico van een ratingverlaging
Vlaanderen heeft momenteel een AA-rating volgens Standard and Poor’s (S&P) en Aa2 volgens Moody’s. De outlook is negatief volgens beide ratingbureau’s. Externe en interne factoren kunnen deze ratings negatief beïnvloeden. Enerzijds zou een eventuele daling van de
federale kredietwaardigheid ook de Vlaamse kredietwaardigheid beïnvloeden. De federale
rating van België hangt mede af van internationale gegevens, zoals de eurocrisis of de situatie
van de restbank Dexia. Anderzijds heeft ook het niveau van de waarborgverlening door de
Vlaamse Gemeenschap een invloed op de Vlaamse kredietrating64. Een ratingverlaging leidt
volgens de inschatting van de afdeling FIM tot een opwaarts effect van 5 tot 10 basispunten
op de intrestlast per trap65. Een ratingverlaging zou op haar beurt een impact kunnen hebben
op enkele waarborgdossiers, zoals de waarborgverleningen aan drie gemeenten voor een cross
border lease, aan het Vlaams Woningfonds en aan het project schoolgebouwen, meer bepaald
de nv Scholen van Morgen. Dit soort van risico’s wordt ook wel cross default risico’s genoemd.
Zij kregen in het verleden weinig aandacht.
Bij de cross border lease, goed voor ongeveer 92,74 miljoen euro tegen een wisselkoers van
meer dan 1,39 dollar per euro66, zou de daling van de kredietwaardigheid van de Vlaamse
60
61
62
63
64

Stuk 1599 (2011-2012) – Nr. 4, van 20 juni 2012, p. 9.
Artikel 16, 18, 19 en 20 van het decreet kas-, schuld-, en waarborgbeheer.
De afdeling FIM heeft overigens ook weinig zicht op de beleidsevaluaties.
In het kader van de informatieverstrekking aan ratingbureaus.
Volgens Moody’s kan ook een eventuele gehele of gedeeltelijke niet-terugbetaling van Vlaamse steun aan KBC in
2013, wegen op de rating van de Vlaamse Gemeenschap.
65
Het gaat om een schatting van eind 2011, die onderhevig is aan marktfluctuaties. Zij is niet opgenomen in het
jaarverslag kas-, schuld- en waarborgbeheer.
66
Volgens het recentste jaarverslag. De bedragen in de overzichtstabel bij het kas-, schuld- en waarborgverslag
schommelen door de wisselkoers van de dollar. Een sterke daling van de euro tegenover de dollar doet dit bedrag
stijgen.
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overeid contractueel en onder bepaalde voorwaarden tot waarborguitwinning kunnen leiden67. De Vlaamse overheid dient dan binnen een bepaalde termijn een partner te zoeken
die de waarborg overneemt voor een redelijke prijs68. Bij uitwinning kan ze bovendien nog
recupereren van de gemeenten door bijvoorbeeld de toelagen uit het gemeentefonds in de tijd
gespreid in te perken69. De Vlaamse overheid heeft het Vlaams Parlement nog niet voldoende
over deze risico’s geïnformeerd.
Ook bij het schoolgebouwenproject zou een ratingverlaging onder een bepaald niveau voor de
Vlaamse overheid financiële gevolgen hebben70:
• Elke ratingverlaging onder het niveau AA+ (S&P) of Aa1 (Moody’s) geeft aanleiding tot een
verhoging van de marge van de lening, te betalen door de DBFM-vennootschap, met 0,25
% per notch (ratingtrap)71.
• Een dergelijke ratingverlaging doet ook een geval van vergoeding kaderovereenkomst ontstaan72, waarbij de Vlaamse overheid in onderling overleg tot de verlenging van een aantal
projecttermijnen73 en een eventuele vergoeding van de kosten voor het AGIOn kan worden
verplicht en waarbij zij een beperkte vergoeding voor de margeverhoging moet betalen74.
• Ten slotte moet de Vlaamse overheid bij een ratingverlaging onder A- (S&P) of A3 (Moody’s)
een Qualifying Standby Letter of Credit voorleggen, dat is een onherroepelijke bankgarantie vanwege een financiële instelling die voldoet aan de vereisten van het Shareholder Support Agreement.
De impact concretiseert zich pas vanaf de definitieve oplevering van de schoolgebouwen, dus
vanaf medio 2014. Als de rating zich tegen dan herstelt, is er geen effect. Als ze ongewijzigd
blijft zullen de effecten van het vergoedingsgeval zich voordoen. De nv Scholen van Morgen
heeft berekend dat de huidige rating in 2014, 2015, 2016 en 2017 bijkomende financiële lasten
van respectievelijk bijna 29.000 euro, 500.000 euro, 2,7 miljoen euro en bijna 3,3 miljoen euro
zullen meebrengen. Vanaf 2018 tot 2047 zouden deze lasten maximaal 450.000 euro per jaar
bedragen. Deze bedragen kunnen uiteraard oplopen bij verdere ratingverlagingen van Vlaanderen. De Vlaamse overheid kan de gevolgen van een ratingverlaging niet recupereren langs
de beschikbaarheidvergoeding. Er is ook een vergoeding verschuldigd als het minimumaantal gewaarborgde projecten (126 projecten) niet wordt gehaald75. De decreetgever heeft deze
waarborgverlening ook onttrokken aan het kas-, schuld- en waarborgdecreet, waardoor de
DBFM-vennootschap bijvoorbeeld geen waarborgpremie moet betalen76.
Ten slotte heeft een stijging van de rentelasten door een ratingverlaging gevolgen voor de
waarborgverlening aan het Vlaams Woningfonds, waarvan de Vlaamse Overheid 50 % van de
67
De administratie deelde mee dat er bij de huidige rating nog geen gevolgen zijn.
68
De ratingverlaging zou het onderliggende gewaarborgde risico niet wijzigen.
69
70

71
72
73
74
75

76

Een onmiddellijke volledige recuperatie zou bij de betrokken gemeenten tot ernstige budgettaire moeilijkheden
kunnen leiden.
De artikelen 37 en 38 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur
machtigden de Vlaamse Regering de leningen van de DBFM-vennootschap (Design, Build, Finance, Maintain) voor
het scholenbouwprogramma te waarborgen, alsook de overige financiële verplichtingen van de inrichtende machten die voortvloeien uit de individuele DBFM-contracten die niet gedekt worden door een DBFM-, een REG- of een
pilootprojecttoelage.
Artikel 6.1 (b) van de Guaranteed Facility Agreement. Het contract voorziet volgens een letterlijke interpretatie in
een penalisatie per ratingbureau. Of dat echt de bedoeling is van dit artikel, is niet duidelijk.
Artikel 67.2 (d) van de kaderovereenkomst.
Met name de termijnen van de artikelen 8 (duur DBFM-programma), 18.1 (procedure voor uitnodiging tot deelname) en 21 (tegemoetkoming in de werkingskosten) en beperkt tot zes maanden.
25 basispunten per notch onder het Guaranteed Facility Agreement (zie supra) en 3 basispunten per notch onder de
Hedging Debt gedefinieerd in de Common Terms Agreement.
Beperkt tot een vast jaarlijks maximumbedrag, betaalbaar gedurende 30 jaar en afhankelijk van het aantal gesloten
individuele DBFM-contracten in juni 2016. De vergoeding daalt van 2.016.000 euro bij de sluiting van één individueel DBFM-contract, tot 16.000 euro bij sluiting van 126 contracten. Vanaf 127 contracten is geen vergoeding
verschuldigd.
De verantwoording bij het betrokken decreetartikel is niet expliciet over de beweegredenen hiervoor.
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rentelasten draagt. Bovendien kan een ratingverlaging de kosten voor nog aan te gane projectleningen of afgesloten projectleningen met herfinancieringsgarantie doen toenemen. Volgens
de administratie gaat het om Lijninvest Brabo 1, VIPA, VMSW, Callemansputte en Sport.
7.3.4 Risico op uitwinning door de economische crisis
De nv Waarborgbeheer, een gespecialiseerde dochtervennootschap van de PMV die moet bemiddelen bij waarborgverlening en de waarborgen moet beheren en optimaliseren, kampt
met een groot en alsmaar stijgend bedrag aan uitwinningen door de economische crisis, die
een stijgend aantal faillissementen meebracht en het volume van onder waarborg gebrachte
verbintenissen deed stijgen77. Volgens een interne analyse van de administratie vindt de uitwinning gemiddeld 3 tot 4 jaar na de waarborgtoekenning plaats. Het uitwinningshoogtepunt
ingevolge de crisis is zodoende waarschijnlijk nog niet bereikt. In 2011 daalde het aantal uitwinningen weliswaar. Tegenover het uitwinningsrisico staat uiteraard het zogenaamde hefboomeffect van de waarborgverlening: de verhouding tussen het gewaarborgde bedrag en de
investeringen die het faciliteerde, bedraagt gemiddeld 2,25. Een waarborg van 100.000 euro
leidt dus gemiddeld tot een investering van 225.000 euro. De onderstaande tabel overziet de
uitwinningen en terugwinningen sinds 2009.
(In duizenden euro)
2009

2010

2011

Uitwinningen

6.907

26.980

19.876

Terugwinningen

1.037

4.205

8.125

15,01%

15,59%

40,88%

Verhouding

De verhouding tussen het uitwinningsbedrag en het terugwinningsbedrag is laag door het
vertragingseffect tussen uitwinningen en terugwinningen. De verhouding steeg in 2011 sterk,
tot bijna 41%78.
Op 20 juli 2012 deelde de Vlaamse Regering mee dat ze bij een economische crisis snel en
doeltreffend actie wenst te kunnen ondernemen om een positieve stimulans te kunnen gegeven aan de kredietverlening voor ondernemingen79. Deze financieringen zijn echter risicovol.
Een aantal waarborgregelingen zijn anderzijds minder aangewend dan aanvankelijk geraamd,
wat een matigende invloed had op het aantal uitwinningen, bv. de borgverlening aan kmo’s
die hinder ondervinden van openbare werken80 of de waarborgverlening voor kmo’s met betrekking tot leasingmaatschappijen81. De onderstaande tabel geeft de resultaten weer door
de aanpassing van respectievelijk het derde en vierde waarborgbesluit (reële nettoverliezen
of –winsten).

77
78
79

80
81

Een andere waarborgverstrekker in de economische sfeer, de nv Gigarant heeft nog geen aanleiding gegeven tot
de uitwinning van waarborgen.
De onderstaande tabel betreft alleen de nieuwe waarborgregeling (van 2004), niet de oude (van 1993), zodat de
cijfers lager liggen dan die in de jaarverslagen kas-, schuld- en waarborgbeheer 2009, 2010 en 2011.
Met de aanpassing van de waarborgregeling wil zij een wettelijk kader creëren om snel te voorzien in bijkomende
vormen van overbruggingsfinanciering, voornamelijk financieringen voor wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal voor leveranciersschulden van maximaal twaalf maanden oud en de mogelijkheid om de bestaande waarborg van het Vlaams Gewest te verlengen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen met betrekking tot de leasingmaatschappijen.

76

(In euro)
Resultaat

Resultaat

Resultaat

in 2009

in 2010

in 2011

Derde waarborgbesluit
   Geïnde premies
   Uitwinningen
   Recuperaties
   Nettoverlies

0,00

0,00

0,00

1.835,03

0,00

16.180,55

0,00

0,00

0,00

1.835,03

0,00

16.180,55

Vierde waarborgbesluit
   Geïnde premies

8.000,00

33.125,19

10.460,64

   Uitwinningen

0,00

0,00

0,00

   Recuperaties

0,00

0,00

0,00

8.000,00

33.125,19

10.460,64

   Nettowinst

Globaal genomen waren de verliezen lager of de winsten hoger dan geraamd82 doordat ook
de productie lager was dan geraamd. Zo namen de KMO’s bij openbare werken minder gewaarborgde leningen op dan geraamd. De waarborgregeling voor leasing had minder succes
doordat het geleasede goed zelf onderpand is, wat de nood aan bijkomende waarborgen vermindert, en door een aantal uitsluitingsgronden in deze waarborgregeling.
Ook de nv Waarborgbeheer heeft een aantal maatregelen voorgesteld om het hoge aantal
uitwinningen tegen te gaan83, zoals meer kredietdifferentiatie op grond van een analyse per
bank en per sector84. Daarbij zou de overheid risicovolle banken of sectoren van de waarborgregeling uitsluiten, minder budget toekennen, hogere premies opleggen of een aangepast
waarborgpercentage toekennen. De Vlaamse Regering heeft op 20 juli 2012 alvast beslist in
een juridisch kader te zullen voorzien dat de mogelijkheid inhoudt te differentiëren op grond
van een verschillend waarborg- of premiepercentage per specifieke doelgroep. Om flexibiliteitsredenen zal de minister bij elke oproep de specifieke doelgroepen en de eventuele waarborg- en premiedifferentiatie kunnen bepalen. De Vlaamse Regering heeft het financieel effect van dit differentiatiebeleid geraamd op 3,5 tot 4 miljoen euro. Dit effect zou de kosten
neutraliseren van de aanpassing aan de waarborgregeling waarmee de Vlaamse Regering in
het tweede luik van haar beslissing van 20 juli 2012 heeft voorzien in een aantal bijkomende
vormen van overbruggingsfinanciering. Het verlies bij de inwerkingtreding van deze regeling
zou immers ongeveer 3,9 miljoen euro bedragen. De Vlaamse Regering keurde het ontwerp
van besluit waarnaar haar beslissing van 20 juli 2012 verwijst, op 5 oktober 2012 goed.
In 2010 en 2011 volstonden de opgebouwde begrotingsreserves, waarborgpremies en terugwinningen niet meer om de uitwinningen te dekken en was er dus sprake van verliesfinanciering
ten laste van de begroting85. Voorlopig blijft het aantal uitwinningen 2012 onder de begrotingsramingen, maar volgens de nv Waarborgbeheer blijft een buffer nodig, onder meer wegens de problemen bij de binnenscheepvaart. Veel afroepingen vinden pas plaats in het derde
of vierde jaar na krediettoekenning. De hoge waarborgproductie in de periode 2009-2011 kan
dan ook de komende jaren nog een stijging van uitwinningsbedragen meebrengen. De hui82

Zie de nota VR 2008 1212 DOC. 1548 bij de Beslissing van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot principiële goedkeuring van drie voorontwerpen van besluit met betrekking tot de waarborgregeling voor KMO’s, met het
oog op adviesvraag aan de SERV.
83
Het departement EWI is weliswaar inhoudelijk bevoegd voor de beleidsvoorbereiding en het departement FB voor
de adviesverlening, terwijl de nv Waarborgbeheer belast is met beleidsuitvoering, maar in de praktijk is de nv ook
betrokken bij de beleidsvoorbereiding en is de taakverdeling niet altijd duidelijk.
84
Een andere denkpiste maakte de interne rating van de banken bepalend voor de premiebetaling, maar deze maatregel bleek niet werkbaar te zijn door de diversiteit in bancaire inschattingssystemen en de vele, ook subjectieve,
elementen daarbij. Wel vindt bankmonitoring plaats en wordt overlegd met banken met hoge verliescijfers. Hieruit
bleek dat sommige banken weinig zicht hebben op deze verliescijfers.
85
Conform artikel 6, §2, van het kas-, schuld- en waarborgdecreet is de waarborg slechts verleenbaar als bij voorzichtige ramingen geen volledige uitwinning te verwachten valt of als in een overeenstemmende begrotingsreserve
wordt voorzien. De waarborgpremies van de begunstigden maken deel uit van deze reserve. In de praktijk storten
de begunstigden de premie aan de nv Waarborgbeheer en wordt eventuele verliesfinanciering aangerekend op de
begroting van het departement EWI.
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dige kredietstand op de basisallocatie voor de verliesfinanciering van de waarborgregelingen
bedraag1 23,92 miljoen euro. De uitwinningen bedroegen in 2010 en 2011 respectievelijk 28,11
miljoen euro en 20,24 miljoen euro.
Door de stijgende waarborgproductie en de beperkte personeelsbezetting86 kan de nv het
huidige controleniveau niet aanhouden. De nv Waarborgbeheer keurde een heroriëntatie
goed van de audit, waarbij de focus wordt verlegd van de controle op de hoofdsom van de
tegemoetkoming in het verlies, naar de controle op recuperaties a posteriori. Enerzijds zal ze
de steekproefsgewijze controle op de automatische toekenning van kleine waarborgen (lager
dan 750.000 euro) niet kunnen handhaven87. Anderzijds zal zij het niveau van bijkomende
controles op de grote waarborgaanvragen (750.000 euro tot 1.500.000 euro, cumulatief) evenmin kunnen aanhouden88. In het overgangsjaar 2012 zal de nv trachten de stock afgeroepen
dossiers nog te controleren. Vanaf 2013 zal zij een nieuw systeem gebruiken, met een lagere
controle-intensiteit89 en de – nu al bestaande – mogelijkheid dossiers naar aanleiding van
controle te weigeren als aan bepaalde voorschriften niet is voldaan90. Een bank mag overigens
geen dossiers afsluiten zonder toestemming van nv Waarborgbeheer en moet regelmatig rapporteren91.
7.3.5 Risico’s bij daling van vastgoedprijzen
Het Rekenhof ging na of het beleidsdomein RWO anticipeert op een eventuele daling van de
vastgoedprijzen. Het onderzocht vanuit dit perspectief de gewestwaarborg voor de erkende
kredietmaatschappijen op de hypothecaire leningen die ze aan particulieren verstrekten en
de gewestwaarborg voor de erkende kredietmaatschappijen en voor de VMSW op de funding
van het hypothecair krediet dat zij aan particulieren verleenden. Andere gewestwaarborgen
in de sector RWO, zoals die aan het VWF92 en de andere gewestwaarborgen ten voordele van
de VMSW, onderzocht het niet.
De administratie deelde mee dat de sector van de erkende kredietmaatschappijen, het agentschap Inspectie RWO, het agentschap Wonen Vlaanderen en het departement Financiën en
Begroting in de afgelopen jaren samen een evenwicht hebben gezocht tussen het maatschappelijk ondersteunend karakter van de waarborgverstrekking en de financiële risico’s die het
Vlaams Gewest daarbij neemt.
Een aantal beschermende maatregelen is al in de huidige regelgeving vervat. Het optimalisatiebesluit voor erkende kredietmaatschappijen, dat nog beleidsoverleg vraagt, voorziet in een
aantal aanvullende maatregelen:
86
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De uitbreiding ervan is volgens de nv Waarborgbeheer niet mogelijk door de gelimiteerde beheersvergoeding, die
slechts beperkt varieert met de werklast.
De bank draagt in deze gevallen 25% van het risico en voert de analyse uit. De nv Waarborgbeheer controleert 10%
steekproefsgewijze.
Het informaticasysteem voorziet in controles op deze cumulatie, ook als er verschillende banken betrokken zijn
bij waarborgverlening; in het verleden vonden daarop ook al revisorale controles plaats. Voor dit type van dossiers
voert de nv Waarborgbeheer momenteel drie types audit uit: preventieve audits op de eerste vijf dossiers van de
waarborghouder; voor-afroep-audits op 10% van de dossiers per waarborghouder en na-afroep-audits op alle dossiers.
De 10% audits vóór afroep wordt teruggebracht tot twaalf dossiers voor grote waarborghouders en zes dossiers
voor kleine waarborghouders, voorlopig at random te selecteren.
Zelfs na afroep van de waarborg door de bank. Bijvoorbeeld als de afroep niet tijdig plaatsvindt of als het gewaarborgd krediet wordt gebruikt voor de terugbetaling van een bestaande schuld.
Dit gebeurt op vrij correcte wijze. Soms stort de bank recuperaties te laat terug (tot zes maanden na ontvangst, in
plaats van 3 maanden).
Het Rekenhof richtte zijn aandacht niet op het VWF wegens de lopende herstructurering ervan. Omdat bij het VWF
financiële verliezen ontstonden, voerde de Inspectie van Financiën in opdracht van de bevoegde minister in 2010
een audit uit, waarbij zij aandrong op rationalisatie. De intentie leeft ook tegen 2013 de VMSW en het VWF onder
één dak te brengen.
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• Sociale leningen worden niet voor alle woningen verstrekt. Zij zijn een steunmaatregel
voor alleenstaanden en gezinnen bij de verwerving van hun enige woning. Daarenboven
kan een koppel zonder kinderen maar een sociale lening krijgen voor de aankoop van een
bescheiden woning93. Een algemene prijsdaling zou uiteraard ook de bescheiden woningen treffen, maar de prijsdalingen zullen volgens de administratie in dit marktsegment,
dat een hoge vraag kent, minder manifest zijn dan in het duurdere segment.
• Een inschrijving van een hypotheek in de eerste rang op de woning waarop de lening betrekking heeft, moet de aflossing van de lening waarborgen en de uitwinning van de gewestwaarborg tegengaan. Bij een algemene prijsdaling zal die hypotheek in een aantal
gevallen weliswaar niet volstaan94.
• De termijn van de gewestwaarborg beperkt zich tot de eerste tien jaar van de lening, zodat
alleen sinds 2002 verstrekte, gewaarborgde leningen een risico vormen. Het gewest waarborgt overigens maar het gedeelte van de lening dat 80% van de verkoopwaarde overtreft.
Het optimalisatiebesluit voorziet er bovendien in dat een onafhankelijke deskundige de
verkoopwaarde van de woning moet ramen, vóór en eventueel na de uitvoering van de
geplande werkzaamheden95. Dat zal overschatting voorkomen en verhinderen dat het leningbedrag hoger ligt dan de geschatte verkoopwaarde, zodat het risico op uitwinning van
de gewestwaarborg verder verkleint. Omdat het om sociale leningen gaat, waarbij de eerste
doelstelling erin bestaat het recht op wonen te garanderen, kan wel nog altijd de volledige
verkoopwaarde of verkoopprijs (als die lager ligt) van de woning worden beleend.
• De gratis verzekering gewaarborgd wonen beperkt het risico dat sociale leners de mensualiteiten van hun woning niet meer betalen en de gewestwaarborg moet worden uitgewonnen.
• Het optimalisatiebesluit beperkt de dekking door de gewestwaarborg van vervallen en niet
betaalde intresten tot drie jaar. Gelet op de duurtijd van een uitvoeringsprocedure, zal
deze maatregel een erkende kredietmaatschappij ertoe aanzetten nauwgezet haar debiteuren op te volgen en de betalingsachterstand in te perken.
• In overleg met de sector is een handvest voor behoorlijk bestuur samengesteld, dat professioneel beheer met een klemtoon op een goed debiteurenbeheer en de centrale rol van de
raad van bestuur bij de reglementaire toekenning van sociale leningen omvat.
Buiten het risico dat particulieren niet meer betalen aan de erkende kredietmaatschappij,
bestaat ook het risico dat een erkende kredietmaatschappij niet meer betaalt aan haar kredietverstrekker. Ook dat kan leiden tot uitwinning van een overheidswaarborg. Ook daarvoor
voorziet de reglementering in beheersmaatregelen, bv. langs de reglementering van de erkenning van erkende kredietmaatschappijen en de reglementering voor het lenen aan particulieren (met, onder meer, de verplichte provisieaanleg door de erkende kredietmaatschappij).
Controles door het IVA Inspectie RWO wezen voor enkele jaren uit dat de kredietmaatschappijen de reglementering niet altijd respecteerden. Ze voldeden niet alle aan alle wettelijk opgelegde kredietwaardigheidnormen, hadden niet alle een voldoende groot eigen vermogen en
participeerden soms in andere maatschappijen, daarbij hun maatschappelijk doel verloochenend. Ook vervolgonderzoeken toonden nog inbreuken aan.
Op 30 juli 2012 deelde de Vlaamse Regering mee dat ze haar erkenningsbesluit principieel
wijzigde om een duidelijker kader te scheppen waarbinnen de erkende kredietmaatschappijen kunnen en mogen functioneren. Zij acht het belangrijk de maatschappijen maximaal te
93

Met een maximale verkoopwaarde van 218.000 euro, inclusief meerwaarden naar aanleiding van een eventuele
renovatie, die mee beleend wordt.
94
Veel hangt af van de mate waarin de prijsdaling zich verhoudt tot de historische prijsstijgingen. Er deden zich de
afgelopen 15 jaren uitzonderlijk hoge prijsstijgingen voor (tot 100%), terwijl de huidige evolutie schommelt rond de
evolutie van de gezondheidsindex.
95
Nu komt het vaak voor dat personeel van de kredietgever zelf de schattingen uitvoert. Het optimalisatiebesluit
heeft nu echter een reeks onverenigbaarheden vastgesteld.
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responsabiliseren, ook wat hun beheer en organisatie betreft. Daarom stelde zij een handvest
voor behoorlijk bestuur op en wijzigde ze enkele erkenningsvoorwaarden96. Het wijzigingsbesluit is voorgelegd aan de Raad van State.
Ook de VMSW is actief in de sector van het sociaal wonen. Voor de VMSW waarborgt de
Vlaamse overheid de funding. Als verstrekker van hypothecair krediet heeft de VMSW vooral
rechtstreeks te maken met de risico’s die samenhangen met de prijsevoluties van woningen.
Zij staat particulieren leningen toe97 voor de aankoop van een sociale koopwoning, de renovatie met aankoop van een woning, de renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning,
de bouw van een eigen woning en, bijkomend, kredieten voor wie al een lening bij de VMSW
heeft. Het agentschap heeft recent nagedacht over een mogelijke daling van de huizenprijzen.
Het heeft daarbij een aantal essentiële aspecten geïdentificeerd:
• De VMSW bedient een sociaal doelpubliek en richt zich op het segment van de goedkopere woningen. Precies in dit segment is het volgens de administratie niet aangewezen de
quotiteit (leningsbedrag tegenover vastgoedwaarde) ernstig te beperken, aangezien dit de
activiteit zelf grotendeels onmogelijk zou maken. Het doelpubliek beschikt nu eenmaal
niet over grote sommen spaargeld en wendt het spaargeld waarover het wel beschikt gewoonlijk grotendeels tot volledig aan voor de betaling van notariskosten en registratierechten.
• Het grootste deel van de leningen betreft renovatieleningen. Een renovatieproces houdt
vaak een afbraakfase in, waardoor de waarde bij de aanvang van het renovatieproces soms
sterk daalt. Het risico voor de VMSW is dus het grootst als wanbetaling net na de afbraakwerken optreedt. De VMSW kan dit risico naar eigen zeggen bijna volledig indijken door
een zeer nauwe betrokkenheid bij de opvolging van de werken. In dit kader heeft zij een
werkprocedure uitgewerkt voor de schatting van een onroerend goed.
• Preventie en opvolging van wanbetaling zijn voor de VMSW ook essentieel. De maatschappij contacteert ontleners als zich problemen voordoen en overlegt met hen over de vooruitzichten op een oplossing en de mogelijkheden tijdelijk de maandlasten te verminderen.
Bij tijdelijke werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan ook de gratis verzekering gewaarborgd wonen tussenkomen. De werkwijze van de VMSW resulteerde in een bijzonder laag
aantal wanbetalers (de achterstand bedraagt 0,13% van het totale uitstaande kapitaal).
• Ten slotte eist de VMSW in alle gevallen dat de ontlener een brandverzekering afsluit voor
de nieuwbouwwaarde van het beleende goed.

7.4

Informatieverstrekking aan het Vlaams Parlement

7.4.1 Informatie ter voorbereiding van decreetgeving
Het kas-, schuld- en waarborgdecreet bepaalt niet welke informatie de totstandkoming van
nieuwe decreetgeving over waarborgen moet onderbouwen. Het Rekenhof stelde vast dat een
aantal verantwoordingen ter voorbereiding van dergelijke decreetgeving, zoals die voor het
scholenbouwproject, de cross border lease en de Gemeentelijke Holding, vrij summier was.
Informatie over mogelijke alternatieven of risico’s bij de waarborgverlening ontbrak of was
onvoldoende.
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Geen aanbrengvergoedingen, voorwaarden voor participaties in sociale huisvestingsmaatschappijen, optrekken
van de minimumgrenzen eigen vermogen.
97
Ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden betreffende het
toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ter uitvoering van de
Vlaamse Wooncode, meer bepaald de artikelen 33 en 79.
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Voor alternatieve financiering eist de parlementaire resolutie van 30 mei 200798 een omstandige toelichting in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over alle
projecten die in het kader van alternatieve financiering in uitvoering zijn of zullen worden
uitgevoerd99. In dit kader dient ook de eventuele waarborgverlening door de Vlaamse overheid
aan bod te komen. De resolutie is echter slechts van toepassing op waarborgverleningen in het
kader van alternatieve financiering en heeft alleen betrekking op de fase na de goedkeuring
van een decretale basis door het Vlaams Parlement.
Het departement FB stuurt de informatieverstrekking aan het Vlaams Parlement evenmin
aan. Het heeft op dit vlak evenmin instructies uitgevaardigd voor de andere beleidsdomeinen.
7.4.2 Jaarverslag over het kas-, schuld- en waarborgbeheer
De Vlaamse minister van Financiën moet jaarlijks tegen 15 mei het Vlaams Parlement en de
Vlaamse Regering een rapport100 bezorgen over het gevoerde beleid inzake kas-, schuld- en
waarborgbeheer101. De minister heeft deze datum de voorbije jaren niet gehaald, hoewel hij het
jaarverslag 2011 nog slechts met een kleine vertraging indiende. Het jaarverslag 2011 bevatte
een overzicht van de verleende waarborgen102. De verschillende beleidsdomeinen leverden
daarvoor de gegevens. Soms moet de afdeling FIM de goedgekeurde jaarrekeningen afwachten. De gegevens moeten geauditeerd zijn103, maar zijn dat niet altijd, zonder dat dit vermeld
wordt. De afdeling FIM beschikt over het informaticasysteem Finance Active, dat ook gewaarborgde leningen bevat. Dit systeem bevat niet alle gegevens. Zo ontbreken detailleningen die
derden waarborgen. Deze gegevens zijn opgeslagen in andere beleidsdomeinen, bv. bij het
VIPA, het AGIOn, het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector, het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds of de Participatiemaatschappij Vlaanderen.
Reeds goedgekeurde waarborgregelingen waarvan de uitvoering nog moet starten, zijn nog
niet vermeld in het overzicht, aangezien op dat ogenblik nog geen gewaarborgde leningen zijn
opgenomen, zoals de gewestwaarborg voor de nv Vlaamse Havens104.
De overzichtstabel in het verslag 2011 bevatte ook enkele fouten:
• Het vermelde waarborgbedrag voor het project Brabo 1 is het cijfer voor een 100% dekking
van de onderliggende langetermijnfinanciering, terwijl de dekking maar 70% mag bedragen105. Het correcte waarborgbedrag voor 2010 is dan ook 33,05 miljoen euro.
• Voor het UZ Gent is niet met alle gewaarborgde leningen rekening gehouden. Het werkelijk gewaarborgde bedrag bedroeg 86,41 miljoen euro in 2011. Een gewaarborgde lening van
het UZ Gent staat verkeerdelijk vermeld onder de rubriek Universiteiten (sociale sector),
die dus moet worden verlaagd.
98
Betreffende de informatieverstrekking over en de controle op de alternatieve financieringen.
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De resolutie vraagt onder meer te rapporteren over: de globale investeringskost van het (deel)project, uitgesplitst
naar bouwkost, financieringskost en andere diverse kosten; het budget dat Vlaanderen per (deel)project jaarlijks
vastlegt in haar begroting en haar meerjarenbegroting en, later, wat daarvan jaarlijks uiteindelijk is betaald; en een
omschrijving van de financieringsmethodiek.
Ook jaarverslagen van sommige entiteiten verwijzen naar specifieke waarborgverleningen, waarop hier niet nader
wordt ingegaan.
Artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer.
Zie punt 6.4.1.
In het verleden werden al fouten vastgesteld, die in het daaropvolgende jaarverslag dienden te worden gecorrigeerd.
Decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende
het beleid en het beheer van de zeehavens. In het kader van deze waarborgregeling werd op 14 september 2011
met twee banken een leningovereenkomst gesloten. Op 31 december 2011 waren er, conform het financieel plan,
door Deurganckdok nv nog geen bedragen van leningen opgenomen. Daarom stond deze regeling ook niet in de
overzichtstabel.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2009, artikel 3 en 4.
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• De gewaarborgde schuld voor de VMSW bedroeg eind 2011 2.718,02 miljoen euro, d.i. ongeveer 111 miljoen euro meer dan vermeld in het jaarverslag. Bij het departement FB bleek
het informaticasysteem niet alle leningen over VMSW te bevatten106. Ook waren er tegenstrijdigheden tussen cijfers van de VMSW en de afdeling FIM107.
Het jaarverslag 2011 bevat ook een tabel met de uitwinningen en terugwinningen van de waarborgen108. Over deze uitwinningen en terugwinningen rapporteren de waarborgverstrekkende
instanties in principe eenmaal per jaar aan het departement FB. Op de nv Waarborgbeheer
heeft het departement FB een meer rechtstreeks zicht. De grootste uitwinnings- en terugwinningsbedragen situeren zich bij de Gemeentelijke Holding en de nv Waarborgbeheer.
Voor de sociale huisvesting geeft het jaarverslag 2011 een verdere opsplitsing van de verleende
waarborgen:
(In miljoen euro)
2009

2010

2011

   Van EKM aan particulieren109

729,51

746,40

732,90

   Funding van EKM110

320,96

502,26

604,92

3,01

1,94

1,03

VMSW

1.941,49

2.265,08

2.607,03

VWF

1.930,28

2.187,63

2.280,37

Totaal

4.925,25

5.703,32

6.226,25

Sociale Huisvesting

   Occhiolino111

109109,110110,111111
De informatie over deze waarborgen is verspreid over twee beleidsdomeinen: Wonen en Financiën en Begroting. Het IVA Wonen heeft geen duidelijk zicht op alle gegevens en is daarvoor gedeeltelijk afhankelijk van het departement FB:
• De overzichtstabel geeft het uitstaande bedrag van de hypothecaire leningen aan particulieren weer die Belfius meedeelt, maar het IVA Wonen, dat de waarborg moet verstrekken,
weet niet hoeveel van dat uitstaand bedrag precies onder de waarborg valt112. Het gaat nl.
om maximumbedragen, die bovendien niet geauditeerd zijn.
• Op de Occhiolino-waarborg heeft het IVA Wonen evenmin een zicht. Het kan deze cijfers
dus niet bevestigen.
• Alleen het departement FB kende het uitstaande EKM-fundingbedrag. Het IVA Wonen
kent alleen het totaal opgenomen en gewaarborgde bedrag.
106

Overigens werd ook in een ander geval vastgesteld dat een in de overzichtstabel vermelde waarborgregeling niet
was opgenomen in Finance Active.
107
Het verschil wordt voornamelijk verklaard door een tweetal leningen, waarvan de overeenkomst dateert van 29 en
30 november 2011, en de eigenlijke opname van de lening van 5 december 2011. De eigenlijke goedkeuring door
de bevoegde minister dateert van 12 maart 2012. Artikel 1 van het betrokken ministerieel besluit voorziet erin dat
de gewestwaarborg vanaf de dag van opname van het ontleend kapitaal wordt verleend voor de betaling van de
intresten en de aflossing van de financieringsleningen die de VMSW heeft aangegaan. Ondanks de ondertekening
in 2012, loopt de gewestwaarborg dus al vanaf 5 december 2011, en had de tabel daar rekening mee moeten houden. Overigens vermeldt ook het jaarverslag 2011 van het VMSW zelf een verkeerd cijfer aan uitstaande schuld,
namelijk 2.418 miljoen euro. In de rubriek Financieel Beheer VMSW staat onder uitstaande schuld een grafiek met
alleen de leningen die onder het nieuwe financieringssysteem vallen.
108
Zie punt 6.4.1.
109

Hypothecaire leningen die de erkende kredietmaatschappijen verstrekken.

110

Kapitaal opgenomen door erkende kredietmaatschappijen.

111
Een waarborg voor kapitaal die ooit verstrekt is aan de erkende kredietmaatschappij Occholino.
112

De gewestwaarborg slaat maar op het gedeelte van de lening dat 80% van de verkoopwaarde van de woning overtreft.
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7.4.3 Andere rapporteringen
Ook instanties als de Nationale Bank van België (NBB), het INR, ratingbureaus en de interne
auditor vragen informatie op in het kader van het kas-, schuld- en waarborgdecreet. Zo heeft
het INR in opdracht van Eurostat om een overzicht van alle openstaande leningen en waarborgen gevraagd. Eurostat registreert de waarborgen ook op grond van een vragenlijst die de
lidstaten tweemaal per jaar moeten invullen in het kader van de procedure bij buitensporige
tekorten113. In maart en augustus 2012 heeft de Vlaamse overheid aan het INR en aan Eurostat
de gevraagde gegevens bezorgd.
Voor waarborgverleningen in het kader van alternatieve financiering bestaat, zoals vermeld,
een apart systeem van informatieverstrekking114 aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, waarin ook eventuele waarborgverleningen door de Vlaamse overheid
ter sprake moeten komen.

7.5

Conclusies

Een heterogene, niet altijd transparante regelgeving kenmerkt de waarborgsector. Afwijkingen
van het decreet kas-, schuld- en waarborgbeheer komen regelmatig voor. Overigens ontbreekt
in dat decreet een regeling aangaande de informatieplicht van de waarborgbegunstigde. Het
decreet beter bestuurlijk beleid heeft het beheer van de waarborgdossiers in eerste instantie
aan de beleidsdomeinen zelf toegewezen en de functie van het departement FB beperkt tot,
onder meer, beleidsadvisering. Niet bij elk dossier wordt deze adviesfunctie echter gerespecteerd. Het departement beschikte eind juli 2012 nog altijd niet over een goedgekeurd ondernemingsplan 2012, met indicatoren, metingen en streefnormen voor operationele doelstellingen
met betrekking tot waarborgbeheer, zoals omschreven in de managementovereenkomst met
de Vlaamse Regering.
Het toenemende bedrag aan waarborgen doet voor de Vlaamse overheid ook het risico stijgen, onder meer bij eventuele ratingverlagingen. De Vlaamse overheid heeft al initiatieven
voor risicobeheersing genomen, maar die risicobeheersing is nog niet optimaal en verdere
beheersingsmaatregelen zijn nodig. Bovendien is de samenwerking van de interne auditor
met IAVA, waarin het kas-, schuld- en waarborgdecreet heeft voorzien, in de praktijk nauwelijks ingevuld. Aan een vraag van de interne auditor naar een IT-audit om informatierisico’s in
kaart te brengen en daartegen mitigerende beheersmaatregelen voor te stellen, is tot dusver
niet tegemoetgekomen.
Aan een ratingverlaging zijn in bepaalde dossiers op grond van de contractuele bepalingen
mogelijks aanzienlijke geldelijke consequenties verbonden. De Vlaamse overheid heeft tot
op heden te weinig aandacht besteed aan de zogenaamde cross default risks, hun mogelijke
consequenties en de informatieverstrekking daarover aan het Vlaams Parlement.
Vooral de nv Waarborgbeheer kent een aanzienlijke waarborguitwinning. De nv heeft nagedacht over risicobeperkende maatregelen. Een aantal zijn in voorbereiding, maar moeten nog
effectief in werking treden. De hogere waarborgproductie noodzaakt de nv Waarborgbeheer
wellicht tot het terugschroeven van de controles.

113

Dit initiatief kadert in een Europese verordening betreffende de toepassing van het protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, dat als bijlage bij het verdrag tot oprichting van de Europese Unie (Verdrag van
Maastricht) van 7 februari 1992 is bijgevoegd. De nieuwe tabellen dienen tweemaal per jaar te worden aangeleverd,
op 15 maart en 15 augustus.
114
Ingevolge de parlementaire resolutie van 30 mei 2007.
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Op dit ogenblik zijn er weinig uitwinningen in de sector van de sociale huisvesting. Het IVA
Wonen en de VMSW hebben aandacht voor het risico van een mogelijke daling van huizenprijzen en identificeerden een aantal factoren en beheersmaatregelen die zorgen voor een
zekere afdekking van het risico. Sommige ervan zijn echter nog in voorbereiding.
Er wordt niet bepaald welke informatie de Vlaamse overheid het Vlaams Parlement moet bezorgen ter voorbereiding van decreetgeving over waarborgverlening. Bovendien is de informatieverstrekking door de beleidsdomeinen aan de afdeling FIM niet altijd tijdig en volledig.
Ook het informaticasysteem voor leningen dat, onder meer, de kwaliteit van de rapportering
in het jaarverslag kas-, schuld- en waarborgbeheer moet garanderen, vertoont onvolkomenheden. Dat jaarverslag bevat dan ook onjuistheden en onvolledigheden. Zo ontbreken daarin
al goedgekeurde waarborgregelingen waarvan de uitvoering nog moet starten.

7.6

Aanbevelingen

• Hoewel de Vlaamse overheid al initiatieven voor risicobeheersing bij haar waarborgverlening heeft genomen, is die risicobeheersing nog niet optimaal en zijn verdere beheersingsmaatregelen nodig.
• De decreetgever geeft bij voorkeur aan welke elementen de verantwoording of toelichting
aan het Vlaams Parlement bij een voorgestelde waarborgverlening moet bevatten, bv. een
motivering van de instrumentkeuze, kosten-batenanalyse of lijst met risico’s.
• De beleidsdomeinen moeten de afdeling FIM tijdig en volledig informeren en de afdeling
moet het informaticasysteem over leningen verfijnen, om onder meer de kwaliteit van het
jaarverslag kas-, schuld- en waarborgbeheer te verhogen.
• De Vlaamse overheid moet het Vlaams Parlement regelmatig informeren over de waarborgen die zij verschaft (bedrag, potentiële evolutie van het risico, gevolgen van een wijziging
in de economische realiteit, beheersingsmaatregelen,…) en over de financiële consequenties van een eventuele daling van de kredietrating van Vlaanderen of van de huizenprijzen.
• Het jaarverslag kas-, schuld- en waarborgbeheer moet ook goedgekeurde waarborgregelingen vermelden waarvan de uitvoering nog moet starten.
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Hoofdstuk

Module budgettering van Orafin

8
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8.1

Inleiding

Het Rekenhof onderzocht de werking van de module budgettering van het boekhoudsysteem
van de Vlaamse overheid, Orafin. Deze module bevat de begrotingsgegevens van de Vlaamse
overheid. Zij bestaan voornamelijk uit de bedragen van de initiële begroting, de begrotingsaanpassingen, de herverdelingen en de overdrachten van de vorige jaren. De module bepaalt
dus de kredieten en het uitgavenplafond van de Vlaamse overheid.
Sinds 2012 kent de Vlaamse begroting ingevolge het nieuwe rekendecreet115 alleen nog gesplitste kredieten (GK) en variabele kredieten (VK)116. De gesplitste kredieten bestaan daarbij uit vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningskredieten (VEK). Op de VAK117 kan de
Vlaamse overheid aangegane verbintenissen vastleggen, op de VEK118 kan zij de betalingen op
deze verbintenissen aanrekenen. De kredietsaldi zijn in principe niet overdraagbaar, hoewel
de decreetgever daar uitzonderingen op toestaat. De vastleggingen zijn wel onbeperkt overdraagbaar, zij het dat het in de praktijk de bedoeling is ze te annuleren na de afhandeling van
de opdracht119.
Bij de invulling van de module budgettering zijn de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting (BOB) van het departement Financiën en Begroting en, vooral, het intern verzelfstandigd
agentschap Centrale Accounting (IVACA) betrokken. Deze administraties werken samen. De
afdeling BOB stelt de begrotingen op en bezorgt de begrotingsgegevens aan het IVACA. Het
IVACA is verantwoordelijk voor de uiteindelijke boeking en het beheer van de begrotingsgegevens in Orafin.
Het Rekenhof ging na of de gegevens die in de module budgettering voorkomen, betrouwbaar
zijn en een degelijke interne controle hebben doorlopen. De nadruk werd daarbij gelegd op de
gesplitste kredieten, wegens hun veralgemening vanaf 2012.

8.2

Evaluatie van het nieuwe moduleconcept

Terwijl het IVACA in de oude versies de vastleggings- en ordonnanceringsbudgetten afzonderlijk kon opvolgen, kent Orafin 2010 slechts één budget, waarin het IVACA zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten opvolgt. Dit is het gevolg van de keuze van de Vlaamse
overheid voor zo weinig mogelijk duur maatwerk en zoveel mogelijk standaardprogrammatuur120.
Deze keuze heeft gevolgen voor de conceptuele opzet van het systeem:
• Een van de pijlers ervan is dat de VEK in het lopende jaar minstens even groot moeten zijn
als de VAK om te voorkomen dat facturen niet kunnen worden betaald wegens te weinig
VEK.
115
116

117
118
119

120

Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de
controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.
Onder het systeem van de rijkscomptabiliteit bestonden er ook niet-gesplitste kredieten, waarvan het saldo, samen met de openstaande vastleggingen, op het einde van het begrotingsjaar eenmalig mocht worden overgedragen naar het volgende. Het niet aangewende deel werd op het einde van dit tweede begrotingsjaar geannuleerd.
Globaal gezien werden deze kredieten bedoeld voor lopende uitgaven. Variabele kredieten (begrotingsfondsen)
bestaan uit specifiek toegewezen ontvangsten die niet uit de algemene middelen komen. Hun saldi en vastleggingen zijn onbeperkt overdraagbaar.
Vroeger gesplitste vastleggingskredieten genoemd (GVK).
Vroeger gesplitste ordonnanceringskredieten genoemd (GOK).
Het deel van de vastlegging dat op het einde van het lopende begrotingsjaar nog niet is gebruikt om facturen op
te betalen, wordt ook het encours van de vastleggingen genoemd. Het moet naar het volgende begrotingsjaar
worden overgedragen aangezien het mogelijk is dat nog facturen volgen.
De voorgaande Orafinversies hadden veel moeilijk en duur maatwerk nodig. Bovendien dient deze programmering
bij elke upgrade van Orafin te worden aangepast, met nieuwe kosten als gevolg. De nieuwe versie heeft weliswaar
nog altijd maatwerk nodig, zij het veel minder en met minder kosten.
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• Zo nodig worden de vastleggingskredieten gespreid over toekomstige begrotingsjaren
door middel van de zogenaamde betalingskalender. Het totaal van deze spreiding moet
wel gelijk zijn aan het totaalbedrag van de vastleggingen in de begroting.
• De bedragen van de vastleggingskredieten kunnen dus op jaarbasis verschillen van de begrotingsgegevens. Ook het bedrag van de vereffeningskredieten kan afwijken van de begrotingsgegevens. Voor deze kredieten boekt het IVACA normaliter een bedrag dat gelijk is
aan het VEK-bedrag in de begroting min de vastleggingskredieten van het lopende jaar. De
boekingen van de VEK staan dus als het ware in functie van de VAK. De VEK moeten met
andere woorden in samenhang met de VAK geïnterpreteerd worden, of nog: een basisallocatie moet in haar geheel worden bekeken.
Enerzijds is de complexiteit van de boekingen in Orafin daardoor toegenomen. De invoer van
de begrotingsgegevens is conceptueel gecompliceerder dan in de oudere versies en die complexiteit bemoeilijkt ook de interne en externe controle op de Orafinboekingen. Anderzijds
is het aantal gebruikte codes in vergelijking met de voorgaande jaren sterk gedaald, wat dan
weer een vereenvoudiging betekent.
De betalingskalender – op zich een nuttig nieuw instrument - speelt een cruciale rol, omdat
hij de spreiding van de vastleggingskredieten registreert. Bij een zorgvuldige invoer, geeft deze
kalender een beeld van de betalingen die de overheid in de toekomst mag verwachten. Hoewel
een perfecte betalingskalender utopisch is en de werkelijkheid meestal afwijkt van de planning, bleken er in de praktijk zoveel aanzienlijke verschillen te bestaan tussen planning en
realiteit, dat het Rekenhof diende te concluderen dat de betalingskalender wellicht onzorgvuldig wordt ingevuld (zie 8.3.4). Doordat deze kalender verweven is met en een invloed heeft
op de begrotingsgegevens, vergen deze afwijkingen telkens correctieboekingen in Orafin 2010.
Zij compliceren de budgettaire gegevens nog meer.
Ten slotte gebruikt Orafin een doorlopend budget. Dat houdt in dat Orafin ook budgetgegevens van de vorige begrotingsjaren bijhoudt. Dat vereist tegenboekingen in het lopende jaar.
Ook het aantal gegevens neemt in Orafin toe, maar dat heeft net als voordeel dat die gegevens
beter raadpleegbaar blijven.
De keuze van de Vlaamse overheid voor zoveel mogelijk standaardfaciliteiten en zo weinig
mogelijk maatwerk is verdedigbaar vanuit kostprijsoverwegingen en biedt ook enkele functionele voordelen. Overigens schermt de rapportering de meeste eindgebruikers van de onderliggende complexiteit af, aangezien zij alleen geaggregeerde bedragen toont. Toch is het
Rekenhof van oordeel dat het nieuwe systeem onvoldoende aansluit bij de voorstelling van
de gegevens in de begrotingsdocumenten. Het vroegere systeem met aparte budgetten (een
vastleggingskrediet én een vereffeningskrediet) was eenvoudiger en maakte de interpretatie
van en controle op de budgettaire gegevens transparanter.

8.3

Evaluatie van het interne-controlesysteem

Het Rekenhof heeft bij zijn evaluatie van het interne-controlesysteem de volgende invoerprocessen geanalyseerd: de invoer van begrotingsgegevens, de invoer en het genereren van de betalingskalendergegevens, de invoer van de herverdelingen, de berekening en boeking van de
overdrachten, de stijving en overdracht van de variabele kredieten en de registratie van anomalieën. Het concludeerde dat het interne-controlesysteem globaal gezien betrouwbaar is. Er
komen in het systeem veel correcties voor, mede veroorzaakt door de recente aanpassingen
van de begrotingsstructuur, de toepassing van het rekendecreet en de structurele wijzigingen
aan Orafin zelf. Dat wijst er echter op dat de interne controle afwijkende boekingen wel degelijk detecteert en corrigeert, onder andere dankzij de inzet van de betrokken personeelsleden.
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De documentatie over het systeem laat evenwel nog te wensen over. Er is weliswaar heel wat
documentatie voorhanden, maar die bestaat vooral uit informaticatechnische documenten,
die op de programmatie van Orafin zijn afgestemd. Wat ontbreekt is een degelijke geïntegreerde beschrijving van de processen, de mogelijke risico’s en de maatregelen die zijn voorzien om
die risico’s af te dekken. Een expliciete risicoanalyse heeft het IVACA nog niet opgesteld. Het
IVACA heeft wel voldoende inspanningen geleverd om de eindgebruiker handleidingen en
opleidingen aan te bieden.
De onderstaande alinea’s gaan in op de werking van het interne-controlesysteem ten aanzien
van de belangrijkste processen.
8.3.1 Invoer van begrotingsgegevens
Ondanks de complexe invoer van begrotingsgegevens in Orafin 2010, besloot het Rekenhof
uit de evaluatie van de ingebouwde controles en een aantal substantiële eigen steekproeftesten dat de invoer van de algemene begrotingsgegevens en de gegevens van de diensten
met afzonderlijk beheer(DAB’s)121 betrouwbaar is. De module liet wel boekingen toe die niet
geheel overeenstemden met het onderliggend concept122, maar die gaven geen aanleiding tot
ongeoorloofde budgetcreatie. Wel bleek een onzorgvuldige opstelling van de betalingskalendergegevens, vooral bij de DAB’s (zie verder onder punt 8.3.4).
8.3.2 Invoer van herverdelingen
Het Rekenhof controleerde alle herverdelingsbesluiten123. Deze controle bevestigde in het verleden124 al opgemerkte problemen, zoals de laattijdige voorlegging van de besluiten aan het
Rekenhof125 en de soms weinig transparante manier van invoeren in Orafin. Het Rekenhof
controleerde ook globaal de debitering en creditering. Die bleek in balans te zijn, zodat geen
ongewilde kredietcreatie voorkwam.
Hoewel het interne-controlesysteem alle herverdelingen test, stelde het Rekenhof toch onregelmatigheden vast: de creatie van nieuwe basisallocaties zonder dat te vermelden, niet
consistente coderingen van basisallocaties of het gebruik van één journaalidentificatie voor
meer besluiten, het ontbreken van gegevens in de besluiten (entiteitcodes, ESR-codes, kredietsoortvermeldingen, datering, totaalbedragen, journaal-identificaties en ondertekeningen), het dooreen gebruiken van entiteit en programma, verkeerde dateringen, van Orafin
afwijkende ESR-codes of programma’s in de besluiten, onduidelijke of niet doorgestuurde
correctieboekingen achteraf en boekingen in Orafin voordat het officieel besluit er is126. Sommige van deze problemen kwamen weinig voor en niet alle herverdelingen vertoonden deze
onregelmatigheden.
De meeste problemen zijn het gevolg van de onzorgvuldige opmaak en invoer van de herverdelingsbesluiten, meestal onder tijdsdruk.
121
122
123

124
125
126

Omdat de DAB-gegevens op dezelfde wijze worden verwerkt als de andere begrotingsgegevens voerde het Rekenhof er gelijkaardige substantiële tests op uit.
Volgens de administratie is dat inmiddels verholpen.
Het controleerde de volledigheid en juistheid van de gegevens, de ondertekening van de besluiten, de overeenstemming met de gegevens in Orafin en de tijdige voorlegging van de besluiten (de Vlaamse Regering moet alle
herverdelingsbeslissingen volgens artikel 20, §5, van het rekendecreet binnen de vijftien kalenderdagen meedelen
en verantwoorden aan het Vlaams Parlement, met een afschrift aan het Rekenhof).
Bv. in het verslag van het Rekenhof over de algemene rekening 2010 (Stuk 36 (2011-2012) – Nr. 1, van 8 november
2011, p. 29-30).
Het probleem van het laattijdig doorsturen van herverdelingen naar het Rekenhof is ondertussen opgelost doordat
de Vlaamse overheid de herverdelingen raadpleegbaar heeft gemaakt op een webpagina.
Bijvoorbeeld de herverdelingen van het FFEU 2010 en 2011, die het Rekenhof laattijdig ontving.
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8.3.3 Overdrachten van het vorig begrotingsjaar
Het Rekenhof controleerde de overdrachten van het begrotingsjaar 2010 naar 2011. Deze overdrachten vielen nog onder het stelsel van de oude rijkscomptabiliteit127. Bijkomend controleerde het ook de overdrachten op de orde- en thesaurierekeningen, die zich op dit vlak gedragen als variabele kredieten. Het Rekenhof stelde geen substantiële afwijkingen vast. Dat
resultaat bevestigde de ervaring die het opdeed bij zijn controle van de voorgaande algemene
rekeningen. De overdracht is trouwens het voorwerp van testen van de interne controle en bij
de opmaak van de algemene rekening.
8.3.4 Opmaak van de betalingskalender
HetVLAAMS
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kleiner worden. Daarop zijn uiteraard afwijkingen mogelijk, bv. bij belangrijke overheidsopdrachten. Toch is het onwaarschijnlijk dat dit systematisch het geval zou zijn. De onderstaande tabellen tonen hoe de spreiding werd ingevoerd bij de initiële begroting 2012.
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Een derde indicator, de planning van de ordonnanceringen waarin de inkooporders
voorzagen tegenover de werkelijke ordonnanceringen, bevestigde de bovenstaande
impressies128.
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Aantal correcties op VAK
Correcties bij DAB’s
Correcties bij departementen
Totaal

2010
11.073
5.284
16.357

2011
450
2.487
2.937

Het aantal correcties geeft de indruk vrij hoog te liggen. Dit is echter niet meer dan een impressie, omdat ook hier afdoend referentiemateriaal ontbreekt. Het is wel zo dat het aantal
aanpassingen in 2011 sterk daalde.
Een derde indicator, de planning van de ordonnanceringen waarin de inkooporders voorzagen tegenover de werkelijke ordonnanceringen, bevestigde de bovenstaande impressies128.
(In euro)
Beleidsdomein

Totaal
2010

% uitgevoerd

Totaal

zoals gepland

2011

% uitgevoerd
zoals gepland

EWI

114.002.956,89

51,9%

160.092.108,71

60,2%

RWO

250.287.547,87

13,6%

349.172.341,02

15,9%

WVG

33.224.368,24

74,1%

33.355.324,92

88,9%

6.714.274,29

40,0%

9.314.566,60

37,2%

WSE

19.269.835,32

56,2%

22.241.549,27

64,0%

DAR

2.536.313,89

36,7%

6.980.533,83

12,4%

CJSM

9.604.621,66

65,9%

9.445.029,50

13,3%

IV

35.403.244,02

24,4%

78.589.546,92

30,4%

OV

14.462.380,66

39,8%

14.642.891,91

53,3%

196.965.620,06

81,8%

206.072.098,19

81,4%

BZ

2.210.876.033,69

95,6%

2.288.798.476,03

98,9%

LV

19.664.977,77

71,5%

18.881.328,11

80,0%

FB

LNE

De afwijkingen van de aanvankelijk voorziene planning waren soms aanzienlijk. De drie indicatoren leiden tot dezelfde conclusie: de opstelling van de betalingskalender verloopt onvoldoende zorgvuldig, met veel transacties, minder transparantie en nauwelijks met standaardprogrammatuur nog verwerkbare rapporten tot gevolg.
8.3.5 Invoer van variabele kredieten en orde- en thesaurierekeningen
De uitgaven van een begrotingsfonds zijn beperkt tot de som van de stijving met de toegewezen ontvangsten en in principe integraal overgedragen kredietsaldi uit het vorige jaar. Ook bij
de orde- en thesaurierekeningen mogen de saldi van het vorig jaar worden overgedragen. Hun
ontvangsten zijn niet onder één noemer onder te brengen. Sommige van deze rekeningen
mogen een negatief saldo vertonen, aangezien het bedrag ervan meestal in begrotingsruiters
staat. Testen van deze ontvangsten en overdrachten brachten geen problemen aan het licht.
Voor de orde- en thesaurierekeningen maakt het Rekenhof wel voorbehoud, omdat de administratie nog niet alle opgevraagde gegevens aan het Rekenhof kon bezorgen.
8.3.6 Algemeen gebruik van budgetopbouwsegmenten
Het aantal aangewende budgetopbouwsegmenten, dat zijn codes waarmee Orafin de kredietopbouw registreert, is sterk verminderd ten opzichte van de vorige Orafinversie, wat de
transparantie op dit vlak heeft vergroot. Voor budgetoverschrijdingen, die een regularisatie
vergen met de algemene rekening, ook anomalieën of fictieve budgetten genoemd129, bestaat
een specifiek budgetopbouwsegment. Het IVACA of de beleidsdomeinen kunnen voor budgetoverschrijdingen nooit vooraf een regularisatie uitvoeren. De administratie kan dus niet
zomaar vooraf besluiten een budgetoverschrijding te creëren. Het bevoegde personeel van
128
Deze gegevens in de onderstaande tabel zijn afkomstig uit de crediteuren- en inkoopmodule.
129

Bijvoorbeeld door problemen in de inkoop- en crediteurenmodule.
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het IVACA kan een feitelijke overschrijding wel achteraf regulariseren. De absolute omvang
van dergelijke budgetoverschrijdingen was in de recente algemene rekeningen (tot en met
2011) doorgaans marginaal.
8.3.7 Rapportering vanuit de module
Het Rekenhof evalueerde de interne consistentie en de inhoudelijke kwaliteit van de gebruikte
rapporten, alsook de performantie van de rapporteringsomgeving. Het stelde soms een gebrek
aan consistentie vast tussen budgetteringsrapporten en de rapporten over de begrotingsuitvoering. Dit is niet onbelangrijk, want de overdrachten zijn bijvoorbeeld functie van de uitvoering van de begroting. De verschillen waren grotendeels te wijten aan onduidelijke procedures eind 2010. Ze zouden zich in de toekomst niet meer voordoen.
In sommige gevallen bemoeilijkt de omvang van de gegevens de verwerking met standaardprogramma’s zoals rekenbladen. Dat is een gevolg van de complexiteit van de module en de
niet altijd adequate toepassing ervan, bv. in de betalingskalender. Een oplossing kan bestaan
in een gegevensexport naar programma’s die performanter zijn, maar dat zal extra kosten met
zich brengen.
De gebruiksvriendelijkheid van de rapporteringomgeving is met Orafin 2010 aanzienlijk verbeterd en vereenvoudigd. De standaardrapporten bevatten heel wat informatie. Wel is het
voor de eindgebruiker niet meer mogelijk zelf rapporten te configureren, zoals in de vorige
Orafinversie. Het IVACA moet dan ook meer openstaan voor gemotiveerde vragen om nieuwe
rapportering van de eindgebruiker.
De performantie van de rapportering, en meer bepaald de uitvoeringsduur van de rapporten,
is voor verbetering vatbaar. Sommige bevragingen duren zeer lang, en soms moet de gebruiker bevragingen opsplitsen om tot een aanvaardbare uitvoeringsduur te komen. Hij moet de
gegevens dan achteraf uiteraard weer samenvoegen.

8.4

Conclusies

De Vlaamse overheid heeft bij de opzet van Orafin 2010 om budgettaire redenen gekozen voor
een begrotingsmodule met één budget en doorlopende gegevens. Dat heeft de complexiteit
van de invoer sterk opgedreven en de transparantie verminderd, ook al zijn er nu minder invoercodes dan vroeger. Hoewel dit concept een aantal voordelen biedt, sluit het volgens het
Rekenhof minder goed bij de begrotingsgegevens en zou een systeem met twee budgetten
verkieslijker geweest zijn.
Het ICS werkt behoorlijk. Er komen weliswaar geregeld correcties voor, maar die tonen net
aan dat het ICS foutieve boekingen wel degelijk detecteert. De documentatie van het systeem
is wel voor verbetering vatbaar. Vooral een geïntegreerde systeembeschrijving ontbreekt.
De invoer van de initiële begroting en de begrotingsaanpassingen is betrouwbaar. Het bleek
wel mogelijk boekingen in te voeren die weliswaar niet tot budgetcreatie leiden, maar toch
afweken van het basisconcept van de module. Bij de invoer van de herverdelingen merkte het
Rekenhof een aantal problemen op die zich vooral bij de opmaak van de besluiten situeren en
die trouwens al lang aanslepen: vorm- en inhoudelijke fouten, onvolledigheid, verschillen met
Orafin, voortijdige boekingen en laattijdige doorsturing naar het Rekenhof. Bij de boeking
van overdrachten van kredietsaldi uit vorige jaren en het encours veroorzaakte de inkoop- en
crediteurenmodule wel eens problemen. Zo week de overdracht van 2010 naar 2011 af van de
bedragen in de algemene rekening 2010.
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Op zich vormt de betalingskalender van de gesplitste kredieten een nuttig instrument. Niet
alle beleidsdomeinen stellen die kalender echter zorgvuldig op. Vooral bij de DAB’s vormt dat
een probleem. Door de functionele integratie van de kalender in de begrotingsmodule van
Orafin 2010 noopt een onzorgvuldige opmaak ervan tot een groot aantal correcties in Orafin,
wat een nog minder transparante begrotingsmodule meebrengt. Dat is mee oorzaak van het
grote aantal gegevens in sommige rapporten. Een niet realistische betalingskalender tast overigens de waarde van de mogelijke beleidsinformatie aan.
De begrotingsmodule staat een degelijke rapportering toe, met vrij veel beschikbare criteria.
De rapporten zijn wel niet altijd onderling consistent en de module kampt regelmatig met een
gebrek aan performantie. De gegevensomvang en de complexiteit van het systeem resulteren
in lange bevragingstijden en problemen bij de verwerking met standaardprogramma’s. De
eindgebruikers kunnen de huidige rapportering ten slotte niet meer aanpassen aan de eigen
behoeften.

8.5

Aanbevelingen

• Het IVACA moet de begrotingsmodule van Orafin 2010 beter documenteren. Het dient in
het bijzonder een systeembeschrijving op te stellen met functionele en geformaliseerde
beschrijvingen van alle betrokken processen en controlemaatregelen.
• Alle betrokken entiteiten van de Vlaamse overheid moeten in samenwerking met het
IVACA de betalingskalender zorgvuldiger opstellen, steunend op relevante gegevens, ook
historische, en kennis van de uitvoering van overheidsopdrachten.
• De Vlaamse overheid moet herverdelingsbesluiten zorgvuldiger opstellen en transparanter in Orafin invoeren.
• De performantie van de rapportering moet verhogen en het IVACA moet aandacht besteden aan specifieke rapporteringsnoden in de beleidsdomeinen.

8.6 Antwoord van de minister
Op 16 oktober 2012 heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting geantwoord. Hij
beklemtoonde dat de ingevoerde VEK- en VAK-bedragen altijd gelijk zijn aan het gestemde
begrotingsbedrag en dat het gehanteerde concept de samenhang tussen VAK en VEK verstevigt en verplicht tot nadenken over betalingsritme en in het lopende jaar te vereffenen
VAK-kwantiteit. De minister verwees voor de opmaak en invoer van de betalingskalender naar
de autonomie van de beleidsdomeinen. Hij onderstreepte dat sprake is van een leertraject:
de betalingskalender is een nieuw instrument waarmee de administraties gaandeweg meer
ervaring krijgen. De minister beloofde voorts stappen te zullen ondernemen om de documentatie van het systeem te verbeteren, maar wees op de bestaande praktijk van veelvuldig
intern overleg en onderlinge afspraken over te volgen procedures en uit te voeren controles.
Resultaat daarvan is volgens hem een degelijk functionerend intern controlesysteem en een
betrouwbare invoer van begrotingsgegevens. Ten slotte stelde de minister dat de keuze voor
een online-rapportering consequenties had voor de performantie, maar dat een nieuwe versie
van Orafin-rapportering binnenkort in productie zal gaan, waarmee een stap zal worden gezet in de uitbouw van een efficiënte datawarehouse.
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9.1

Inleiding

Eind 2008 werd noopte de wereldwijde financiële crisis verschillende overheden tot een ingrijpen. Ook de Vlaamse overheid heeft een aantal interventies gedaan om tegemoet te komen
aan de dringende liquiditeitsbehoeften van een aantal Belgische banken. Het Rekenhof heeft
deze interventies en hun invloed op de kasstromen, intrestlasten en ESR-vorderingensaldo
uiteengezet in zijn vorige rekeningenboek130. Het concludeerde dat de maatregelen tot dan
een negatieve impact hadden op de begroting en dat onzekerheid bestond over de uitbetaling
van vergoedingen en dividenden, over de recuperatie van de kapitaalinjecties en kredietverleningen en over de voorwaarden waartegen de Vlaamse overheid de middellangetermijnleningen zou moeten herfinancieren. In dit rekeningenboek rapporteert het Rekenhof over de
evolutie van de verschillende steunmaatregelen sinds 2011.

9.2

Toegekende steun aan de financiële instellingen

Dexia
Op 30 september 2008 participeerde de Vlaamse overheid in de reddingsactie voor Dexia.
Zij verwierf 50.505.051 Dexia-aandelen langs het Vlaams Toekomstfonds voor 9,9 euro per
aandeel. Dat bracht de participatie op een totaal van 500 miljoen euro. Op 11 juni 2010 kende
Dexia als dividend voor 2009 2.405.002 aandelen toe aan het Vlaams Toekomstfonds. Op 14
juni 2011 kende de bank 2.939.447 aandelen toe als dividend voor 2010. De begroting van het
Vlaams Toekomstfonds had niet voorzien in dat dividend. Ook voor 2012 is in geen dividend
voorzien.
De waarde van de participatie is, inclusief de toegekende dividendaandelen, op grond van
de huidige beurskoers131 verder gedaald tot 11.169.900 euro, ongeveer 2% van de initiële participatie. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft in de commissie Financiën
en Begroting op 15 mei en 28 augustus 2012 gesteld dat het Vlaams Gewest geen kapitaal zou
inbrengen als zij een vraag zou krijgen tot deelname in een kapitaalverhoging.
Ethias
Eind 2008 namen de Vlaamse, Waalse en federale overheden een participatie van 25% plus
één aandeel in de nv Ethias Finance, de holdingmaatschappij die alle aandelen in de nv Ethias
bezit. Daarvoor stortte de Vlaamse overheid op 31 december 2008 500 miljoen euro aan Ethias
langs haar algemene uitgavenbegroting.
Ethias betaalde noch in 2010, noch in 2011 een dividend uit. Ook in de middelenbegroting
2012 is in geen ontvangst van een dividend voorzien. De meerjarenraming 2011-2015 voorziet
niet meer in de terugbetaling van de overheidssteun door Ethias. De vorige meerjarenraming
rekende nog op terugbetalingen in 2013 en 2014 van telkens 250 miljoen euro. De Vlaamse
Regering heeft gesteld niet van plan te zijn haar Ethiasaandelen met verlies te verkopen132.
Een voorwaarde voor de steun was dat Ethias haar risicobelang in Dexia met 90% moest verminderen tegen 20 mei 2012. Daar de verkoop van een dergelijk aandelenpakket de koerswaarden van Dexia nog sterker zou onder druk zetten, ging de Europese Commissie akkoord
met een aandelenoverdracht aan Ethias Finance. Die vond op 30 juni 2011 plaats. De waarde
van het Dexia-aandeel bedroeg toen 2,81 euro, wat de totale overdracht op bijna 248,5 miljoen
euro bracht. Voor de betaling gaf Ethias Finance een obligatielening uit van 280 miljoen euro
130
Stuk 36 (2010-2011) – Nr.1 van 5 januari 2011, p. 95-103
131
De koers bedroeg op 10 oktober 2012 nog 20 eurocent.
132

In de repliek op het onderzoek van de begrotingsaanpassing 2011.
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op 7 jaar tegen 7,5%. Daarop tekenden private investeerders (100 miljoen euro), de federale
overheid (100 miljoen euro), het Waals Gewest (40 miljoen euro) en de PMV (38 miljoen euro)
in133. Van dat laatste bedrag werd 10,95 miljoen euro herplaatst bij de LRM.
KBC
Op 22 januari 2009 injecteerde de Vlaamse Regering 2 miljard euro kapitaal in KBC-groep. De
federale overheid had al op 1 december 2008 3,5 miljard euro kapitaal ingebracht. Gelijktijdig
verleende de Vlaamse overheid KBC ook het recht op een eventuele bijkomende 1,5 miljard
euro. Het ging om een inbreng in het kernkapitaal van KBC, zonder risico op koersdaling
zoals bij een gewoon aandeel. De Vlaamse overheid heeft recht op een terugbetaling van het
ingebrachte kapitaal tegen 150% van de intekenwaarde en een vast rendement van minimum
8,5% in alle jaren waarin de bank een dividend uitbetaalt. KBC kon zelf beslissen wanneer het
de terugbetaling van het kapitaal zou aanvatten.
Voor 2010 betaalde KBC medio 2011 een dividend uit - en dus een vergoeding aan de Vlaamse
overheid - van 298 miljoen euro. Ook voor 2011 stortte de bank dit bedrag in 2012. De meerjarenraming 2011-2015 verwacht de volgende gedeeltelijke kapitaalterugbetalingen, samen met
hun effect op de ontvangen dividenden:
(In euro)
Jaar

Hoofdsom

Aflossing

Geraamd dividend

2012

3.500.000.000

1.150.000.000

297.500.000

2013

2.350.000.000

1.150.000.000

297.500.000

2014

1.200.000.000

150.000.000

199.750.000

2015

1.050.000.000

150.000.000

102.000.000

Daar komt nog de meerwaarde van 50% bij, goed voor respectievelijk tweemaal 575 miljoen
euro en tweemaal 75 miljoen euro. De middelenbegroting 2012 bevestigde de terugbetaling
van 1.150 miljoen euro en de meerwaarde van 575 miljoen euro. Deze terugbetalingen van kapitaal en de meerwaarden hadden een positieve invloed op de kaspositie van de Vlaamse overheid. Zij zorgen ervoor dat minder zal moeten worden geleend, waardoor de verschuldigde
rente zal verminderen.
In 2011 zag Vlaanderen van terugbetaling af in functie van een zo groot mogelijke terugbetaling aan de federale overheid, met name 500 miljoen euro. KBC kon zo de boete die zij met de
federale overheid afsprak en die oploopt in de tijd, beperken. Dat liet de bank toe haar eigen
vermogen met 90 miljoen euro te versterken. Voor Vlaanderen was dat ook interessant. Het
dividend vanwege KBC op het volledige bedrag, is immers groter dan de geraamde kostprijs
van wat Vlaanderen moet lenen om de minderontvangst te dekken.
In antwoord op de parlementaire vraag 1952 stelde de Vlaamse minister voor Financiën en
Begroting op 5 juni 2012 in de commissie Financiën en Begroting dat een eventuele vraag
vanwege KBC om ook in 2012 af te zien van een terugbetaling aan Vlaanderen, zou worden
overwogen.
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Volgens het antwoord van de Vlaamse minister van Economie en Overheidsinvesteringen op de interpellaties 56
en 58 en op de vraag 885 over deze obligatielening in de vergadering van 26 januari 2012 van de commissie voor
Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie.
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9.3

Verleende waarborgen

Nv Gigarant
In 2009 richtte de Vlaamse Regering de nv Gigarant op om waarborgen te verstrekken aan
grote ondernemingen die door de financieel-economische crisis moeilijker aan krediet geraken. Zij heeft op 22 april 2009 300 miljoen euro kapitaal aan deze vennootschap gestort.
De waarborgregeling bereikte zijn oorspronkelijke einddatum op 31 december 2010. Omdat
de Vlaamse Regering deze waarborgregeling efficiënt bevond, heeft zij ze bij decreet van 23
december 2010 verlengd voor onbepaalde duur. De waarborgregeling heet voortaan ad-hoc
waarborgregeling voor kmo’s en grote ondernemingen in Vlaanderen. Zij is gericht op de ondersteuning van groeifinanciering.
In het boekjaar 2011 boekte de nv 4.275.116 euro waarborgpremies als opbrengst, wat meer dan
een verdrievoudiging betekende ten opzichte van 2010.
In tegenstelling tot de nv Waarborgbeheer, verstrekt de nv Gigarant zelf de waarborgen en beperken haar activiteiten zich niet tot louter beheer. Om de waarborgen te kunnen verschaffen,
moet de vennootschap zelf over kapitaal beschikken134. De beschikbare middelen (inclusief
geldbeleggingen) bleven stijgen van 309 miljoen euro eind 2010 tot 314 miljoen euro eind 2011.
De jaarrekening van de nv Gigarant, afgesloten op 31 december 2011, toonde elf openstaande
waarborgen voor een totaal van 298 miljoen euro. Dat betekent een daling met 44 miljoen
euro ten opzichte van eind 2010. In één dossier besliste de raad van bestuur van de nv de volledige uitstaande waarborg (2.625.000 euro) te boeken als voorziening, omdat het betrokken
bedrijf in december 2010 niet kon voldoen aan haar contractuele kapitaaldelging. Intussen
deed het bedrijf dat wel. Niettemin werd voor deze waarborg nog altijd een voorziening aangelegd van 100%.
In de loop van 2012 verschenen in pers berichten over terugbetalingsproblemen bij
Alfacam, dat in 2011 20,5 miljoen euro leende met een Gigarant-waarborg van 80%. Dat vormt
een risico op uitwinning van de waarborg.
In totaal bedragen de voorzieningen 26 miljoen euro.
Cross border lease
Eind 2008 verleende de Vlaamse overheid ook een waarborg van 120 miljoen dollar aan een
cross-border-lease-overeenkomst van de gemeenten Sint-Niklaas, Hamme en Dendermonde
met een Amerikaanse investeerder. Zij ontving daarvoor in 2009 een premie van 1,37 miljoen
euro. Door een wisselkoersfluctuatie met de dollar steeg het totaal gewaarborgde bedrag in
euro van 83,3 miljoen euro eind 2009 tot 92,7 miljoen euro eind 2011.

134

Deze noodzaak vloeit voort uit de wetgeving van de FSMA (Financial Services and Markets Authority-Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten), die stelt dat minimaal een vijfde van het risico moet gedekt zijn door kapitaal, opdat de financiële instellingen de leningen tegen een 0%-weging mogen inschrijven op hun balans. De FSMA
staat sinds 1 april 2011 in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning
van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars, de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zogenaamde
sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. Zij verving de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen.
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Gemeentelijke Holding
Eind 2011 kwam de Gemeentelijke Holding door de dalende koers van haar Dexia-aandelen in
de problemen en ging zij in vereffening. Daardoor werd Vlaanderen geconfronteerd met de
uitwinning van de gewestwaarborg die het aan de holding had verleend of de overname van
225 miljoen euro schulden en de niet terugbetaling van een commercial paper van de holding
van 40 miljoen euro, waarop de Vlaamse overheid in mei 2011 had ingetekend.
De Vlaamse Regering heeft op 18 november 2011 met een beraadslaging kredieten geopend
voor de waarborguitwinning. Bij de tweede begrotingsaanpassing eind 2011 zijn deze kredieten decretaal geregulariseerd en kreeg de Vlaamse Regering ook machtigingen voor het
commercial-paperkrediet en de eventuele overname van de holdingleningen in plaats van
waarborguitbetaling aan de banken.
Uiteindelijk betaalde de Vlaamse Regering 2,4 miljoen euro gewaarborgde schulden uit de begroting 2011 en nam zij 222,6 miljoen euro schulden over. Zij koos vooral voor schuldovername
door de lage intrestvoeten van de leningen (gemiddeld 3,78 %)135. Op het moment van de
overname van de leningen lag de gemiddelde intrestvoet van de overgenomen leningen inderdaad lager dan de rente die eind 2011 genoteerd werd. In de loop van 2012 daalde de rente snel
tot minder dan 1% op leningen op vijf jaar en tot 2,5% op leningen op tien jaar136. De Vlaamse
Regering boekte alles, ook de 40 miljoen euro commercial paper, als kapitaaloverdracht, conform de ESR-methodologie. Dat deed het vorderingensaldo 2011 met 265 miljoen euro dalen.
In punt 6.1 van dit boek biedt een tabel een overzicht van de overgenomen leningen in volgorde van eindvervaldag, waaruit blijkt dat de laatste drie leningen een eindvervaldag hebben
van na 2020, zodat deze leningen de schuldenvrije positie van de Vlaamse overheid tegen 2020
in het gedrang brengen.
Bovenop het uitgewonnen bedrag van 225 miljoen euro per begrotingsjaar komen er voor de
Vlaamse overheid nog intrestkosten bij tot zij de laatste lening zal hebben terugbetaald in
2026. Voor 2013 bedragen deze kosten 8,3 miljoen euro. Deze kosten dalen naargelang meer
van de hoofdsommen zal zijn terugbetaald.
De aflossing van de overgenomen schulden wordt ESR-matig als een loutere financiële transactie beschouwd, zonder impact op het vorderingensaldo. Zij zal wel de thesaurie beïnvloeden: op de vervaldagen zullen voldoende kasmiddelen ter beschikking moeten zijn, hetzij
door begrotingsoverschotten, hetzij door nieuwe leningen. De intresten zullen uiteraard wel
een negatieve invloed hebben op het kassaldo en het vorderingensaldo.

9.4

Kasstromen als gevolg van de steunmaatregelen

Negatieve kasstromen
In 2008 en 2009 creëerden de steunmaatregelen in totaal 4,8 miljard euro negatieve kasstromen. Daarvoor kon de Vlaamse overheid nog 1 miljard euro uit de kasreserves putten137.
In 2010 diende zij 5 miljard euro te ontlenen, hoofdzakelijk om de participatie in KBC (3,5
miljard euro) en de oprichting van de nv Gigarant (300 miljoen euro) mee te financieren. Zij
diende vanaf 2010 intresten op deze leningen te betalen. Gelet op een gewogen gemiddelde
135

Het rapport Kas-, Schuld-, en Waarborgbeheer 2011 vermeldt dat de gemiddelde rentevoet van het schuldsaldo
van de Vlaamse overheid 3,22% bedraagt, wat 56 basispunten lager is.
136
In maart 2012 haalde de Vlaamse overheid 750 miljoen euro op met een vervaldag op 18 januari 2012 tegen een
intrestvoet van 3% (Bron : commissie Financiën en Begroting van 5 juni 2012).
137
Daarmee financierde zij de participaties in Dexia en Ethias.
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kostprijs van 3,22%138 van de 3,8 miljard euro leningen op (middel)lange termijn, betekent dat
een jaarlijkse kostprijs van 122,3 miljoen euro.
Naar aanleiding van de uitwinning van de gewestwaarborg betaalde de Vlaamse overheid in
2011 al 2,4 miljoen euro terug van de overgenomen leningen. De andere leningen zal zij terugbetalen naargelang de vervaldag van de leningen.
Positieve kasstromen
In 2010 en 2011 kende Dexia het Vlaams Toekomstfonds respectievelijk 2.405.002 en 2.939.447
aandelen toe als dividend. Gelet op de koersval van Dexia, is de waarde van deze aandelen
sterk gedaald. Voor 2010 en 2011 betaalde KBC zijn aandeelhouders een dividend. Bijgevolg
betaalde de bank een jaar later aan de Vlaamse overheid telkens de overeengekomen vergoeding van bijna 298 miljoen euro per jaar. De Gemeentelijke Holding en de drie gemeenten
die bij de cross-border-lease-transactie betrokken zijn, betaalden voor de verleende waarborg
respectievelijk 7,4 miljoen euro en 1,3 miljoen euro.

9.5

Invloed op het ESR-vorderingensaldo

De verschillende steunbetalingen hadden als ESR-8-operaties geen invloed op het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid. De betaalde intresten voor met leningen verrichte steunmaatregelen, de gederfde creditintresten en de ontvangen vergoedingen beïnvloedden daarentegen wel het vorderingensaldo. In het begrotingsjaar 2011 werd de positieve impact op het
ESR-vorderingensaldo naar aanleiding van de uitbetaling van de vergoeding door KBC bijna
volledig tenietgedaan door de uitwinning van de gewestwaarborg voor de Gemeentelijke Holding en de overname van het commercial paper van diezelfde instelling. In de komende jaren
zullen de intrestlasten op de overgenomen leningen van de Gemeentelijke Holding ook de
begroting bezwaren.

9.6 Conclusie
Tot het begrotingsjaar 2010 hadden de verschillende steunmaatregelen een negatieve invloed
op de kas- en schuldpositie van de Vlaamse overheid. In 2011 had de toekenning van een vergoeding door KBC een positieve invloed, die na de uitwinning van de gewestwaarborg bij de
Gemeentelijke Holding en de overname van het commercial paper bijna volledig tenietgedaan
werd.
Wat de terugbetaling van de steun betreft, voorzien de middelenbegroting 2012 en de meerjarenraming 2011-2015 alleen in terugbetalingsintenties van KBC.
Na de aankoop door de federale overheid van Dexia Bank België daalde de waarde van de participatie in de Dexia Holding verder tot ongeveer 2 % van de initiële waarde.

138

Tabel 4.7 in het rapport 2011 Kas-,schuld-, en waarborgbeheer.
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Deel twee van dit rekeningenboek geeft per beleidsdomein een overzicht van de begrotingsuitvoering 2011 door, enerzijds, de ministeries (inclusief diensten met afzonderlijk beheer)
en, anderzijds, de Vlaamse rechtspersonen. Telkens geeft het Rekenhof de uitvoeringscijfers
weer, gevolgd door de belangrijkste controlebevindingen per entiteit. In een aantal gevallen
volgen op deze informatie ook de resultaten van enkele diepteonderzoeken die het Rekenhof
in de marge van zijn rekeningencontrole 2011 heeft uitgevoerd.
De luiken ontvangsten en uitgaven van het Vlaams ministerie bevatten in eerste instantie telkens tabellen die de uitvoering van de middelenbegroting en de uitgavenbegroting door het
betrokken ministerie weergeven. Deze tabellen steunen op de gegevens van het boekhoudsysteem Orafin2010. De ontvangsten in de ontvangstentabel zijn daarbij inclusief begrotingsfondsen, maar exclusief orde- en thesaurierekeningen en ontvangsten van de diensten met
afzonderlijk beheer. In de uitgaventabellen betreffen de vastleggingskredieten (VK) de nietgesplitste en gesplitste vastleggingskredieten, variabele kredieten en overgedragen vastleggingskredieten, inclusief de openstaande verbintenissen van de voorgaande jaren, maar exclusief de vastleggingskredieten van de diensten met afzonderlijk beheer. De verbintenissen
zijn inclusief verrichtingen op overgedragen kredieten en begrotingsfondsen, maar exclusief
orde- en thesaurieverrichtingen en verrichtingen van DAB’s. De ordonnanceringskredieten
(OK) betreffen de niet-gesplitste en gesplitste ordonnanceringskredieten, variabele kredieten en overgedragen ordonnanceringskredieten, exclusief de ordonnanceringskredieten van
de DAB’s. De vereffeningen zijn inclusief verrichtingen op overgedragen kredieten en begrotingsfondsen, maar exclusief orde- en thesaurieverrichtingen en verrichtingen van DAB’s.
Vervolgens worden eventuele kredietoverschrijdingen en de belangrijkste onderaanwendingen van de kredieten beschreven. Het overzicht van de controlebevindingen wordt telkens
gevolgd door een korte evaluatie van de opvolging door de ministeries van de aanbevelingen
die het Rekenhof formuleerde in zijn recente controleverslagen.
Tot slot van elk eerste luik zijn de uitvoeringscijfers en controleresultaten over de bij het beleidsdomein behorende diensten met afzonderlijk beheer weergegeven.
Ook de informatie over de bij het beleidsdomein behorende Vlaamse rechtspersonen vangt
aan met de kerngegevens uit de uitvoeringsrekeningen en biedt een overzicht op de belangrijkste opmerkingen die het Rekenhof over de onderscheiden rekeningen aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft medegedeeld.
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2.1

Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door de hogere
entiteiten van de Vlaamse ministeries cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Programma
VF Apparaatkredieten ka-

VK

Verbintenissen

%

OK

Vereffeningen

%

4.309

4.271

99,1%

4.309

4.068

94,4%

2.799

2.786

99,5%

2.799

2.688

96,0%

4.198

3.910

93,1%

4.198

3.747

89,3%

3.262

3.083

94,5%

3.262

2.794

85,7%

3.068

3.043

99,2%

3.068

2.727

88,9%

3.022

2.862

94,7%

3.022

2.680

88,7%

3.186

3.173

99,6%

3.186

3.057

95,9%

3.145

3.127

99,4%

3.145

2.703

85,9%

4.748

4.486

94,5%

4.748

4.111

86,6%

binet minister-president,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid
VO Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van
Energie, Wonen, Steden en
Sociale Economie
VJ Apparaatkredieten kabinet viceminister-president,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
VG Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en
Sport
VM Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
VN Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur
VI Apparaatkredieten kabinet
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
VK Apparaatkredieten kabinet Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel
VH Apparaatkredieten kabinet viceminister-president,
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen,
Media en Armoedebestrijding
VB Provisies
VE Algemene Werkingskos-

635

0

0,0%

635

0

0,0%

3.600

3.007

83,5%

3.600

2.875

79,9%

86.710

86.710

100,0%

86.710

86.710

100,0%

122.682

120.458

98,2%

122.682

118.159

96,3%

ten Vlaamse Regering
VD Vlaams Parlement
Totaal
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De vastleggingskredieten139 en de ordonnanceringskredieten 2011 zijn voor geen enkele basisallocatie bij de uitvoering overschreden. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van
de nieuwe verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk
1,8% en 3,7% lager dan de vooropgestelde kredieten.
2.2

Controlebevindingen

Het Rekenhof heeft 126 transacties uit 2011 geselecteerd en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 410 duizend euro (0,3%). De dotatie aan het Vlaams Parlement buiten beschouwing
gelaten, controleerde het 1,3% van alle kabinetsuitgaven. In elf van de gecontroleerde dossiers
(8,7%) heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld.
Van de geselecteerde transacties rekenden de hogere entiteiten in totaal 27 duizend euro verkeerd aan in het boekhoudsysteem Orafin 2010 (drie transacties). Zo rekenden zij enkele investeringskosten als werkingskosten aan.
In zeven gevallen (voor in totaal 16 duizend euro) pasten de kabinetten essentiële wettelijke
bepalingen niet volledig toe. Enkele kabinetten sloten met name in de voorbije jaren contracten voor leasingvoertuigen die in strijd waren met de geldende richtlijnen (financiële beperkingen, kilometervoorwaarden en contractduurvoorwaarden)140. De administratie heeft de
tekortkomingen achteraf niet gecorrigeerd, op één factuur na.
Bij zijn controles heeft het Rekenhof ook nagegaan hoe de kabinetten en de administratie
omgingen met de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn controleverslag over
2010141. Zij ondernamen onder meer actie inzake het dossierbeheer. Op 3 februari 2011 spraken
de kabinetssecretarissen af voor betalingsdossiers die betrekking hebben op de dagelijkse
werkingskosten van de Vlaamse Regering en de kabinetten van de Vlaamse ministers, alle originele stukken voor alle kabinetten voortaan in de cel Beheer Kabinetskredieten te bewaren,
die deel uitmaakt van het beleidsdomein Financiën en Begroting (dienst boekhouding). De
kabinetten moeten voortaan de volledige dossiers aan deze cel overleggen. 2011 toonde ook
een verbetering in de wijze waarop de kabinetten opdrachten gunden, al merkte het Rekenhof
nog enkele tekortkomingen op. Bij zijn recente controles constateerde het ook dat de nieuwe
dossiers in bijna alle gevallen volledig waren. Er waren echter opnieuw opmerkingen over
tekortkomingen in de aanrekening en bij het sluiten van leasingcontracten.
2.3

Conclusie

De financiële uitvoering van de begroting sloot voor de hogere entiteiten van de Vlaamse
ministeries nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een
beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof weinig tekortkomingen vastgesteld. De
belangrijkste ervan betroffen leasingcontracten van wagens waarbij contractwijzigingen werden doorgevoerd die in strijd waren met de richtlijnen. De kabinetten en de administratie
hebben de aanbevelingen uit het voorgaande jaar grotendeels met succes toegepast.
2.4

Aanbeveling

• De kabinetten moeten voor de leasing van wagens de richtlijnen van de betrokken circulaire in acht nemen, in het bijzonder wat kilometercontingent en contractduur betreft.
Bij contractswijzigingen kunnen zij het beste advies vragen aan het agentschap Facilitair
Management.
139

De vastleggingskredieten in het Orafinrapport bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten ook 2.872 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren.
140
Circulaire van 23 december 2008 DVO/BZ/P&O/2008/11.
141
Brief van 5 juli 2011, kenmerk N 9-3.650.526.
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2.5

Antwoord van de minister

De vice-minister-president en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding gaf in haar antwoord van 14 september 2012 een toelichting bij de
wijzigingen van de leasecontracten.
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Hoofdstuk

Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid

3

108

3.1

Ontvangsten en uitgaven van het Vlaams ministerie

3.1.1

Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door de Diensten voor
het Algemeen Regeringsbeleid cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 31% minder
ontvangsten dan geraamd. Op programmaniveau waren er sterke verschillen. Voorspelbare
terugstortingen van salarissen van gedetacheerde personeelsleden (programma AA) en veel
kleine terugstortingen van subsidievoorschotten bij een nieuwe subsidiestroom (programma
AC) zorgden enerzijds voor meerontvangsten. Anderzijds boekte het ministerie op het programma AG geen inkomsten doordat de besparing op het Brusselfonds niet werd gerealiseerd
met een terugstorting naar de algemene middelen, maar met een subsidiedaling.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

536

367

69%

69

25

233

930%

27

AC Algemeen

4

126

3156%

43

AE Publiek - Private Samenwerking

7

9

122%

0

500

0

0%

0

ADMINISTRATIE

0

0

0

AA Apparaatkredieten

0

0

0

AC Algemeen

0

0

0

REGERING

1

6

AA Apparaatkredieten

0

0

AN Studiedienst van de Vlaamse Regering

1

6

577%

0

537

373

69%

69

AB0 DEPARTEMENT DAR
AA Apparaatkredieten

AG Coördinatie Brussel
AC0 INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE

AD0 STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE

Totaal ministerie

577%

0
0

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door de DAR
cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma
AB0 DEPARTEMENT DAR
AA Apparaatkredieten
AD Duurzame Ontwikkeling

VK Verbintenissen

%

178.595

176.386

25.241

24.430

96,8%

1.527

1.525

99,9%

OK Vereffeningen

98,8% 168.103

%

130.398

77,6%

24.610

23.287

94,6%

1.527

1.009

66,1%

AE Publiek-Private Samenwerking

464

417

89,9%

296

183

62,0%

AF Geografische Informatie

44.385

44.385

100,0%

44.109

26.780

60,7%

AG Coördinatie Brussel

59.250

58.483

98,7%

56.021

50.823

90,7%

Rand

7.047

6.966

98,8%

7.022

5.949

84,7%

AI Gelijke Kansen

6.617

6.533

98,7%

6.503

5.331

82,0%

34.065

33.648

98,8%

28.016

17.036

60,8%

TRATIE

2.339

2.224

95,1%

2.315

2.129

91,9%

AA Apparaatkredieten

2.339

2.224

95,1%

2.315

2.129

91,9%

DE VLAAMSE REGERING

4.463

4.213

94,4%

4.026

3.729

92,6%

AA Apparaatkredieten

3.578

3.459

96,7%

3.425

3.239

94,6%

85,2%

601

490

81,6%

98,6% 174.445

136.256

78,1%

AH Coördinatie Vlaamse

AL Kanselarij, Communicatie
en Vlaamse Infolijn
AC0 INTERNE AUDIT VAN
DE VLAAMSE ADMINIS-

AD0 STUDIEDIENST VAN

AN Studiedienst van de
Vlaamse Regering
Totaal ministerie

885

754

185.397

182.823
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De vastleggingskredieten142 en de ordonnanceringskredieten 2011 zijn voor geen enkele basisallocatie bij de uitvoering overschreden. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van
de verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 1,4% en
21,9% lager dan de vooropgestelde kredieten. De lagere ordonnanceringen situeren zich vooral in de programma’s AF Geografische Informatie (17 miljoen euro) en AL Kanselarij, Communicatie en Vlaamse Infolijn (11 miljoen euro). In beide gevallen zijn de grote verschillen met
de begroting te wijten aan een trage gang van zaken (respectievelijk een tragere indiening van
subsidieverantwoordingen en een tragere uitvoering van de werken aan de Dossinkazerne).
3.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft 130 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen gericht geselecteerd
en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 2.156 duizend euro (1,6%143): 31 duizend euro ontvangsten en 2.156 duizend euro uitgaven. In 24 van de gecontroleerde dossiers (18%) heeft het
onduidelijkheden of fouten vastgesteld.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie in totaal 54 duizend euro verkeerd
aan in het boekhoudsysteem Orafin 2010 (zeven transacties). De belangrijkste tekortkomingen betroffen laattijdige kredietvastleggingen (nadat bestellingen al waren geplaatst of opdrachten al stilzwijgend waren verlengd) en verkeerde aanrekening (bv. de aanrekening van
de subsidies ten gunste van de vzw De Rand en een stedelijke vzw als inkomensoverdrachten
buiten de sector overheid).
In 18 gevallen (voor in totaal 514 duizend euro) ontbrak een wettelijke rechtsgrond, was het
betaalde volgens de geldende reglementering gedeeltelijk niet verschuldigd of heeft de administratie essentiële wettelijke bepalingen of principes niet volledig toegepast. Aandachtspunten waren de naleving van de algemene aannemingsvoorwaarden en betalingsprincipes bij
overheidsopdrachten, het verband tussen subsidieverlening en beleidsdoelstellingen en de
volledigheid van de subsidieverantwoording.
Wat de overheidsopdrachten betreft, deed het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen: het departement dateert inkomende stukken niet altijd, wat een controle op de tijdige
borgstelling onmogelijk maakt, en het beboet laattijdige borgstortingen niet altijd; het betaalt
bovendien soms voordat de diensten verstrekt en aanvaard zijn (in één dossier werd de vroegtijdige betaling zelfs contractueel vastgelegd); de opdracht voor de ontwikkeling van de databank Toegankelijk Vlaanderen heeft de uitvoeringstermijn ruim overschreden, zonder dat de
administratie dat beboette, en bij één aanneming betaalde het ministerie te veel intresten op
zijn laattijdige betalingen.
In een subsidiedossier bevatte de subsidieafrekening niet alle projectinkomsten en -uitgaven,
waardoor het project de indruk gaf met verlies af te sluiten (na een herberekening werd teruggevorderd). In het dossier van de werkingssubsidie 2010 aan de vzw Kazerne Dossin stemden
de stukken die werden overgelegd voor de afrekening niet overeen met de realiteit. Zo vermeldde de resultatenrekening maar een werkingsubsidie van de DAR van 56.747 euro, terwijl
de vzw 95.000 euro ontving. De administratie kende de vzw in 2011 een supplementaire subsidie van 350.000 euro toe, hoewel een aantal van de gesubsidieerde uitgaven geen betrekking
had op de aanwending die de algemene uitgavenbegroting blijkens haar toelichting voor ogen
had. Bovendien was er een overlapping met de opdrachten die de afdeling Communicatie van
het departement DAR uitschreef en viel de looptijd van de supplementaire subsidie, die gespreid was over 2011 en 2012, niet samen met het werkingsjaar van de gesubsidieerde entiteit,
zodat de jaarrekeningen geen sluitende financiële verantwoording vormen.
142

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten ook openstaande verbintenissen van voorgaande jaren (57.919,6 duizend euro).
143
Personeelskosten en dotaties aan rechtspersonen werden afzonderlijk gecontroleerd.
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Het Rekenhof stelde ook twee tekortkomingen vast ten aanzien van het opzet en de naleving
van interne procedures en de uitbouw van de organisatiebeheersing: de boekhouding archiveert de dossiers ondermaats, waardoor documenten onvindbaar zijn, en de administratie
volgde terugvorderingen van subsidies niet strikt op, wat aanleiding gaf tot laattijdige terugbetalingen.
Ten slotte is de beslissing van de Vlaamse Regering tot subsidiëring van een internationaal
kunstproject vanuit vier beleidsdomeinen (voor in totaal 980.000 euro), niet voorafgaandelijk
aan de Inspectie van Financiën voorgelegd. De Inspectie van Financiën heeft nadien wel bij
het ontwerp van subsidiebesluit voor het aandeel van de DAR geadviseerd een gezamenlijke
aanpak door de vier betrokken beleidsdomeinen bij de controle van de subsidieafrekeningen
uit te werken.
Bij zijn controles ging het Rekenhof ook na hoe het ministerie omging met de aanbevelingen
die het formuleerde in zijn controleverslag over 2010144. Het stelde vast dat voor de verbetering
van het kasbeheer en de betalingstermijnen sinds begin 2012 een proefproject loopt, maar
dat de datering van de inkomende facturen nog altijd niet systematisch geschiedt. Bovendien
zijn enkele van de vaststellingen uit 2010 nog steeds actueel: zo werd Vlaanderen Feest ook in
2011 nog gesubsidieerd, hoewel de Vlaamse Regering de administratie werken in eigen beheer
of met een overheidsopdracht voorschreef. Bovendien bouwde Vlaanderen Feest het sociaal
passief dat het met de subsidies realiseerde, nog altijd niet af. De cel Gelijke Kansen verbindt
ook nog altijd geen sancties aan de ontoereikende rapportering of de niet-uitvoering van alle
resultaatsverbintenissen door enkele organisaties die van deze cel werkingssubsidies ontvangen.
3.1.3 Conclusies
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid op enkele programma’s na nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof wel enkele
structurele tekortkomingen vastgesteld: de beperkte toegankelijk- en volledigheid van de betalings- en ontvangstendossiers belemmert de controle van het Rekenhof; de DAR leggen de
overheidsengagementen niet altijd tijdig en volledig vast en rekenen budgettair niet altijd correct aan; bij de betaling van overheidsopdrachten passen de DAR de algemene aannemingsvoorwaarden niet altijd strikt toe; de toekenning van subsidies is niet altijd goed onderbouwd
en in de subsidieafrekeningen ontbreken soms kosten en opbrengsten. Doorgaans hebben
de DAR positief gereageerd op de vroegere aanbevelingen van het Rekenhof, maar in twee
gevallen bleef verbetering uit, met name wat de werking van Vlaanderen Feest en de subsidieuitbetaling bij niet-uitvoering van resultaatsverbintenissen betreft.
3.1.4 Aanbevelingen
• Het ministerie moet de onbeperkte en permanente toegankelijkheid van betalings- en
ontvangstendossiers garanderen.
• Het ministerie moet toezien op een tijdige en volledige vastlegging van haar engagementen, alsook op een correcte budgettaire aanrekening.
• Bij de overheidsopdrachten is bijzondere aandacht nodig voor de betaling van verwijlintresten en de naleving van het principe dat betaling maar mag volgen op verstrekte en
aanvaarde diensten.
• Subsidieafrekeningen moeten alle kosten en opbrengsten van de gesubsidieerde activiteit
bevatten en de subsidietoekenning moet een degelijke onderbouwing hebben.
144

Controleverslag van 5 juli 2011, kenmerk N9-3.653.824 B1.
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3.1.5 Antwoord van de ministers
De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister-president hebben respectievelijk op 14 september 2012 en op 20 september 2012 toelichtingen geformuleerd
bij de gemaakte vaststellingen en zich aangesloten bij een aantal acties ter uitvoering van de
aanbevelingen, zoals een betere toegang tot het archief, permanente aandacht voor de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten en een project ter optimalisatie van de
factuurstroom. De minister voor de Vlaamse Rand heeft niet gereageerd.

3.2

Ontvangsten en uitgaven van de rechtspersonen

3.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het beleidsdomein betrokken rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Agentschap voor Geografische Infor-

ontvangsten

31.475

32.562

matie Vlaanderen (AGIV) - EVA publ

dotatie

21.021

22.624

andere

10.454

9.938

uitgaven

31.475

30.776

0

1.786

saldo jaar
saldo vorige jaren

7.931

overdracht

9.717

Sociaal-economische Raad van Vlaan-

ontvangsten

10.034

10.211

deren (SERV) - SAR

dotatie

10.034

9.976

andere

0

235

10.034

9.566

uitgaven
saldo jaar

0

saldo vorige jaren
overdracht
Vlaams Brusselfonds - VOI A

645
6.473
7.118

ontvangsten

12.433

12.433

dotatie

11.577

11.577

andere

856

856

uitgaven

16.065

9.909

saldo jaar

-3.632

2.524

saldo vorige jaren
overdracht

9.037
11.561

3.2.2 Controlebevindingen
De controles op de rekeningen over 2011 van de vzw De Rand145, de SERV en het Vlaams Brusselfonds hebben geen aanleiding gegeven tot opmerkingen. Bij de afsluiting van het rekeningenboek was de controle op de rekeningen over 2011 van het AGIV nog niet beëindigd.
Sinds zijn vorige rekeningenboek, heeft het Rekenhof ook zijn controle op de rekeningen over
2010 van het AGIV, de SERV en de vzw De Rand beëindigd. Het merkte daarbij op dat het
AGIV geen reconciliatie van het bedrijfseconomisch en budgettair resultaat kon voorleggen.
Het Rekenhof onderschreef voor het AGIV ook de opmerkingen van het agentschap Centrale
Accounting en vroeg bijzondere aandacht voor de opmerking over de neutralisatie van het
resultaat door een onterecht gebruik van overlopende rekeningen.
145

De Rand is niet in de bovenstaande tabel opgenomen aangezien de vzw als extern verzelfstandigd agentschap van
privaat recht geen begroting of uitvoeringsrekening moet opmaken.
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3.3

Subsidies voor diverse initiatieven in de Vlaamse Rand

3.3.1 Inleiding
De cel Coördinatie Vlaamse Rand (CVR) behoort tot de Stafdienst van de Vlaamse Regering
en maakt deel uit van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR).
De cel ondersteunt en coördineert het beleid van de Vlaamse Regering voor de Vlaamse Rand,
o.a. door subsidies te verstrekken aan lokale activiteiten, de regionale televisiezender Ring-TV
en het museum Felix De Boeck146. Het Rekenhof heeft de subsidieprocessen van het Randbeleid geanalyseerd met de ordonnanceringen van het begrotingsjaar 2011 op de begrotingsposten ABO AH002 33, ABO AH003 33, ABO AH008 33 en ABO AH009 43 van het programma
Coördinatie Vlaamse Rand en HD0 HE 238 33 van het programma Kunsten en Erfgoed. De
subsidieverlening door de vzw De Rand en de provincie Vlaams-Brabant vielen niet onder het
onderzoek. De onderstaande tabel geeft het budgettaire belang weer. 7147
(In euro)
Artikel

Omschrijving

AB0 AH002 33

Voor allerhande

NGK 2010*

Uitgaven

NGK 2011 Uitgaven 2011

457.923

317.515

582.359

452.809

455.000

2010**

VEK***
2012

initiatieven die het
Vlaamse karakter
en/of de integratie
bevorderen van
anderstaligen
AB0 AH003 33

Aan vzw Ring-TV

580.000

516.666

423.334

423.332

360.000

AB0 AH008 33

Aan vzw Museum

245.000

196.000

249.000

209.000

200.000

150.000

110.000

150.000

Felix De Boeck
AB0 AH009

Voor allerhande

43147

initiatieven die het
Vlaamse karakter
en/of de integratie
bevorderen van
anderstaligen

HD0 HE238 33

Aan vzw De Rand

108.400

98.600

103.800

94.500

96.000

1.391.323

1.128.781

1.535.493

1.289.641

1.261.000

voor de werking van
het Museum Felix De
Boeck
Totaal

* NGK = niet gesplitste kredieten (initieel krediet + overdracht vorig jaar);
** Werkelijke betalingen;
*** VEK = vereffeningskredieten.14

146

Ook het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) verstrekt een werkingssubsidie aan het museum
Felix De Boeck. Die subsidie is voor de volledigheid mee opgenomen in het onderzoek.
147
Deze ordonnanceringen worden in het onderzoek niet nader behandeld omdat in de onderzoeksperiode maar één
vastlegging was genomen op de nieuwe basisallocatie.
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3.3.2 Subsidies voor lokale Vlaamse initiatieven in de Rand
Afstemming met andere actoren van het Rand-beleid
Volgens de beleidsbrief 2010-2011, de eerste concretisering van de beleidsnota Vlaamse Rand
2009-2014, ondersteunen drie grote actoren het Rand-beleid: de CVR van het departement
DAR, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw De Rand148. Deze actoren kunnen dezelfde initiatieven steunen en hebben een verband in de persoon van het hoofd van de CVR149. De afstemming tussen de drie actoren is echter weinig zichtbaar. De projectfiches van de CVR verwijzen
niet expliciet naar het resultaat van eventueel overleg.
Vzw De Rand moet zorgen voor een complementair en gediversifieerd aanbod op maat binnen
de vrijetijdssfeer via de gemeenschapscentra. Voor haar werking ontvangt de vzw jaarlijkse
werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap (4.032.000 euro in 2011). De vzw ontving
voor het jaar 2011 ook in tien gevallen voor een bedrag van 31.000 euro aan projectsubsidies
voor bijkomende activiteiten van gemeenschapscentra.
Subsidierichtlijnen en projectregistratie
Omdat de Vlaamse Regering geen subsidiereglement heeft uitgewerkt voor het Rand-beleid,
heeft de CVR zelf richtlijnen uitgewerkt en gepubliceerd op haar website, die bijgevolg als een
subsidiegids kunnen worden beschouwd. De CVR beschikt voor de subsidies in de Vlaamse
Rand niet over een uitgeschreven beschrijving van het procesverloop.
De CVR gebruikt de leidraad van het departement voor de samenstelling en administratieve
afhandeling van financiële dossiers en inventariseert de ontvankelijk verklaarde aanvragen
in een Excelbestand. Niet-ontvankelijk verklaarde subsidieaanvragen registreert ze niet. Een
globaal overzicht van alle subsidieaanvragen ontbreekt.
Aanvraagbeoordeling
Het hoofd van de CVR beoordeelt projectaanvragen in een projectfiche. Deze beoordelingsprocedure vertoont een aantal tekortkomingen:
• De richtlijnen en het aanvraagformulier stellen niet expliciet dat de voorwaarden voor
de aanvraagindiening en de volledigheid ervan ook gelden als ontvankelijkheidscriteria.
Daardoor beschikt de CVR bij de beoordeling van de ontvankelijkheid over een appreciatierecht, dat een ongelijke behandeling van de subsidieaanvraag tot gevolg kan hebben.
Bovendien vermeldt de projectfiche de ontvangstdatum van de aanvraag niet.
• De aanvragen bevatten weinig of geen gegevens die toelaten te beoordelen of de projectactiviteiten te onderscheiden zijn van de gewone werking, die niet in aanmerking komt voor
ondersteuning. De CVR vroeg de aanvragers in dit verband niet om aanvullende gegevens.
• De aanvrager dient in het aanvraagformulier geen gegevens over zijn eventuele btw-plichtigheid te vermelden. Die informatie in nochtans nodig voor de projectafrekening.
• De richtlijnen zijn op enkele punten onduidelijk en onvolledig. Zij vermelden niet de beperking van festival-projectsubsidies tot 7.000 euro, die de CVR wel systematisch toepast.
Zij vermelden evenmin dat kleine projecten die zich lokaal tot een beperkt publiek richten,
148

De cel CVR subsidieert activiteiten die het Vlaamse karakter van de regio, de Vlaamse uitstraling in de Rand en het
gebruik van het Nederlands bij anderstaligen bevorderen. De provincie Vlaams-Brabant subsidieert onder meer
activiteiten en projecten die plaatsvinden in de faciliteitengemeenten. In een samenwerkingsovereenkomst met
de Vlaamse Gemeenschap van 28 oktober 2010 engageerde de vzw De Rand zich voor een aantal strategische
doelstellingen.
149
Dit hoofd is ook lid van de raad van beheer van vzw De Rand en van de provinciale beoordelingscommissie.
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niet meer worden gesubsidieerd, tenzij in faciliteitengemeenten150, en definiëren die kleine
projecten dus ook niet. Integendeel, de richtlijnen stellen dat een initiatief subsidieerbaar
is als de aanvrager zorgt voor een positieve dynamiek in de wijkontwikkeling.
• De projectfiches zijn beschrijvend van aard. Zij vermelden niet eenduidig en stelselmatig
de overwegingen die leiden tot de aanvaarding of vermindering van het gevraagde subsidiebedrag. Ze vermelden evenmin het bedrag van de subsidieerbare kosten, noch het
maximumbedrag volgens de gehanteerde berekeningswijze.
Subsidieaanvragen 2010 en 2011
In 2010 en 2011 werden 213 projectaanvragen ingediend, waarvan de CVR er negentien onontvankelijk verklaarde. In zes dossiers weigerde de CVR de subsidie wegens laattijdige aanvraag,
hoewel ze voor acht andere laattijdige aanvragen wel subsidies verstrekte.
De CVR sloot de projecten in zes dossiers van subsidiëring uit omdat ze in de gewone werking
pasten, zonder in de projectfiche duidelijk aan te geven hoe ze dat beoordeelde. De CVR subsidieerde in andere projecten wel jaarlijks terugkerende evenementen, die normaliter tot de
gewone werking behoren.
De CVR paste bovendien de subsidievoorwaarden niet altijd strikt toe:
• Ze beoordeelde één dossier negatief omdat het evenement niet in de Vlaamse Rand plaatsvond, terwijl ze twee gelijkaardige dossiers wel positief beoordeelde.
• Drie aanvragen die uitgingen van verenigingen met een zetel buiten de Vlaamse Rand,
ontvingen toch subsidies.
• Vijf dossiers bevatten inconsistente cijfergegevens en negentien andere bevatten geen
sluitende of volledige begroting. In vijf daarvan resulteerde dat in de toekenning van een
subsidiebedrag dat iets hoger lag dan het geraamde tekort.
• Voor vijf aanvragen bleek niet dat de CVR de subsidie beperkte tot 80% van de subsidieerbare kosten.
• Twee projectbegrotingen bevatten deels geraamde kosten van activiteiten die niet plaatsvonden in de Vlaamse Rand.
Het voorstel tot subsidietoekenning leidt, na goedkeuring door de minister, tot een subsidiebesluit. In twee gevallen deelde de CVR de aanvrager alleen mee dat de minister had beslist
geen subsidie toe te kennen, zonder opgave van een reden. In vier andere ontbrak de kennisgeving, zodat het Rekenhof de meegedeelde motivering niet kon achterhalen. Voor vier
(kleinere) projecten die konden worden ingeschakeld in de normale werking van de aanvragende vereniging meldde de betekening ook dat ze niet meer werden gesubsidieerd wegens
het budgettaire kader of het streven naar meer efficiëntie.
Projectsubsidies voor initiatieven in de gezondheidszorg
Van het budget 2011 voor projectsubsidies ging 28% naar drie subsidieaanvragen voor langdurige activiteiten die kaderden in de gezondheidszorg en het informatie- en documentatiepunt
over de Vlaamse Rand. Het Rekenhof heeft daarbij enkele opmerkingen:
• Deze activiteiten vallen niet onder de CVR-richtlijnen. Bovendien vermeldden de subsidiebesluiten de ingediende projectvoorstellen op grond waarvan het subsidiebedrag werd
vastgesteld, meestal niet expliciet, wat een financiële en inhoudelijke analyse van de subsidie bij de saldobetaling bemoeilijkt.
150

Om die reden werden aanvragen niet ingewilligd.
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• In één dossier verleende de CVR al een voorschot van 28.000 euro, terwijl het niet met
voldoende subsidieerbare kosten voor het begrotingsjaar 2010 werd verantwoord. De CVR
bereidt een definitief standpunt over terugvordering voor.
Evaluatie en sturing van de subsidiëring
Volgens de Vlaamse minister bevoegd voor de Vlaamse Rand wordt elk project na afloop geëvalueerd en legt de gesubsidieerde organisatie een werkingsverslag en een eindafrekening
voor151. Noch de richtlijnen, noch de individuele subsidiebesluiten vragen echter de overlegging van een inhoudelijke projectverantwoording. Bovendien evalueerde de administratie,
noch een extern orgaan specifiek het subsidie-instrument en het doelbereik.
Subsidievereffening
Voor de vereffening van de subsidie stelt de CVR een aanwendingsverslag op, waarin zij evalueert of de subsidie is aangewend voor de doeleinden waarvoor zij is verstrekt. Deze verslagen
zijn summier en bevatten geen spoor van een inhoudelijke controle op de projectuitvoering.
Zelfs als begunstigden op eigen initiatief een werkingsverslag indienden dat terugkoppeling
naar de aanvraag toeliet, bevatten de aanwendingsverslagen geen evaluatie. In dertien dossiers van 2010 betaalde de CVR in totaal 16.146,85 euro minder uit dan het subsidiebesluit
bepaalde. Het Rekenhof stelde in de financiële verantwoordingen echter nog tal van tekortkomingen vast, die tot correcties hadden moeten leiden:
• In drie dossiers beperkte de CVR de subsidie niet tot het gerealiseerde tekort. In één daarvan had zij zelfs moeten terugvorderen.
• In één dossier aanvaardde de CVR het volledige bedrag van de investeringsgoederen, in
plaats van alleen de afschrijvingskosten.
• In drie dossiers betroffen de bewijsstukken geen subsidieerbare kosten of was het bedrag
ervan lager dan dat waarmee de subsidie werd bepaald.
• Eén afrekening bevatte kosten die niet projectspecifiek waren.
• In vijf dossiers hadden de ingediende bewijsstukken onvoldoende stavingskracht.
• Een begunstigde legde dezelfde kosten ten laste van twee projecten.
• Twee afrekeningen bevatten kosten die buiten de projectperiode van het toekenningsbesluit vielen. Bij één ervan diende de CVR zelfs het voorschot terug te vorderen.
Een aantal sectorale decreten zorgen voor extraondersteuning in de zes faciliteitengemeenten.
Het Rekenhof ging steekproefsgewijs na of de betrokken projectafrekeningen die extrasubsidies correct opnamen152. In twee gevallen nam de subsidietrekker niet alle subsidie-inkomsten
in de afrekeningstaat op.
3.3.3 Werkingssubsidie aan het Museum Felix De Boeck
De provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Drogenbos en de vzw De Rand richtten de vzw
Museum Felix De Boeck (FeliXart Museum) op, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap vanuit
twee beleidsdomeinen (CJSM en DAR) werkingssubsidies ter beschikking stelt.
In 2010 verstrekte de CVR van het departement DAR het museum een subsidie van 245.000
euro voor de algemene werking 2010 en de uitbouw van het museum naar een Felixsite. Ze
151
Antwoord op de parlementaire vraag nr. 45 van 14 oktober 2011.
152

Uit een raadpleging van het boekhoudsysteem van de Vlaamse Gemeenschap (Orafin) bleek dat diverse begunstigden ook een subsidie ontvingen van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van het
departement CJSM of van het BLOSO.
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legde de indiening van een werkingsverslag over de aanwending van de subsidie niet op. Het
museum heeft voor 2010 een afrekening in evenwicht overgelegd, met bewijsstukken ten belope van 245.454,16 euro. Een aantal van die stukken had echter gedeeltelijk of volledig betrekking op 2009 of 2011, zodat ze het uitbetaalde bedrag niet volledig staafden. Het museum
nam bovendien bedragen inclusief btw in de afrekening op, terwijl het over een btw-nummer
beschikt. Overigens kon de saldo-uitbetaling strikt genomen niet in 2011 plaatsvinden, aangezien de uitbouw naar de Felixsite pas daarna werd gerealiseerd en het toekenningsbesluit
voorschreef dat de verantwoording moest worden ingediend na afloop van het project.
De DAR-subsidie moet in mindering komen van de subsidiëring van de niet-gedekte werkingsmiddelen voor het museum, die de vzw De Rand, de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant gezamenlijk, elk voor een derde, ten laste moeten nemen153. De vzw
De Rand krijgt hiervoor middelen via het beleidsdomein CJSM van de Vlaamse overheid
(98.000 euro). Deze financieringswijze impliceert dat het te financieren werkingstekort
– en dus ook de CJSM-subsidie – bij een stijgende DAR-subsidie daalt. Er bestaan echter geen
afspraken om deze subsidies op elkaar af te stemmen of te integreren. De resultatenrekening
2010 van het museum vertoonde een batig saldo, terwijl de financiële verantwoording die bij
de DAR werd ingediend, een evenwicht toonde. Dat saldo vergt dus correctie154. De partijen
droegen overigens niet in gelijke mate bij: de gemeente droeg minder bij, terwijl het museum
met de bijdragen van vzw De Rand en de provincie niet alleen het werkingstekort aanzuiverde, maar ook een reserve aangelegde155.
3.3.4 Projectsubsidie aan de vzw Ring-TV
Het beleidsdomein DAR verstrekt langs de CVR aan de vzw Ring-TV een subsidie die deze
vereniging moet aanwenden om het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand
toe te lichten. Zij moet de subsidie financieel verantwoorden door na afloop van de vermelde
items een factuur in te dienen. De CVR heeft geen werkingsverslag opgelegd. Ring-TV ontvangt als erkende regionale televisieomroep ook een subsidie van het departement CJSM, die
voor andere doeleinden dient. Het Rekenhof vond in het dossier vier facturen voor in totaal
379.999,57 euro, inclusief btw. Dat bedrag stemde overeen met het toegekende subsidiebedrag. Btw wordt echter in de regel niet in de subsidiebasis opgenomen. Bovendien had een
factuur ook betrekking op twee extra uitzendingen van het randmagazine, die niet in het
toekenningsbesluit stonden. Zij bevatte ten slotte ook een activiteit die niet in het toekenningsbesluit stond en dus niet subsidieerbaar was.
3.3.5 Conclusies
Lokale Vlaamse initiatieven in de Rand kunnen zowel worden gesubsidieerd en ondersteund
door de CVR van het departement DAR als door de provincie Vlaams-Brabant en de vzw De
Rand. In de praktijk is de afstemming tussen deze drie actoren weinig zichtbaar. De CVR heeft
voor deze subsidiëring eigen subsidierichtlijnen uitgevaardigd, die echter niet altijd voldoende duidelijk en volledig zijn. Bovendien past de CVR haar eigen richtlijnen niet consequent
toe, zodat ze in een beperkt aantal gevallen ten onrechte subsidieaanvragen heeft ingewilligd.
153

Overeenkomst van 14 maart 2003 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de gemeente Drogenbos, de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand, met betrekking tot het beleid, het beheer en de exploitatie van het FeliXart
Museum in Drogenbos.
154
De resultatenrekening, waarop het accountantsverslag steunt, vermeldt een positief resultaat van 5.394,82 euro.
De subsidies van DAR en CJSM 2010 bedroegen echter respectievelijk 245.000 euro en 98.000 euro, i.p.v. 196.586
euro en 95.000 euro ‑ subsidiebedragen die effectief werden geboekt ‑ en 25.000 euro reserve sociaal passief, die
in de regel moet worden aangelegd na de bepaling van het resultaat.
155
Uit de jaarrekening 2010 blijkt dat De Rand, de gemeente en de provincie respectievelijk 107.500 euro (incl. de
bijdrage vanwege de Minister van Cultuur via De Rand van 95.000 i.p.v. 98.000 euro), 74.000 euro en 125.000 euro
bijdroegen.
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Enerzijds ontbreekt in de projectfiches een overzichtelijke aftoetsing van de subsidieaanvragen aan de ontvankelijkheids- en subsidievoorwaarden, alsook een duidelijke motivering en
berekening van de voorgestelde subsidiebedragen. Anderzijds wordt voor de saldo-uitbetaling
geen inhoudelijk verslag geëist en is het dan ook onduidelijk of de begunstigde de subsidie
niet heeft afgewend van haar doelstellingen en of die doelstellingen werden bereikt. Een gedeelte van het budget voor projectsubsidies gaat naar bijkomende projecten van vzw De Rand
en als werkingsubsidie naar initiatieven in de gezondheidszorg. Het is dan voor de CVR ook
moeilijk het gevoerde subsidiebeleid te evalueren. De controle van de vereffeningsdossiers is
overigens ontoereikend.
De Vlaamse overheid stelt vanuit twee beleidsdomeinen middelen ter beschikking voor de
werking van het museum Felix De Boeck. Het beleidsdomein DAR subsidieert rechtstreeks,
terwijl de vzw De Rand, die belast is met het medebeheer van het museum, daarvoor een subsidie vanuit het beleidsdomein CJSM ontvangt. Daarbij ontbreekt het aan afspraken tussen de
betrokken diensten van de beleidsdomeinen CJSM en DAR om tot een doeltreffende financiële controle te komen. Voorts sloegen de voorgelegde verantwoordingsstukken niet altijd op
de juiste subsidieperiode en werd voor deze subsidie al evenmin een inhoudelijk werkingsverslag opgelegd. Ten slotte bleek dat de subsidie voor 2010 resulteerde in een batig saldo en zelfs
een reservevorming.
De vzw Ring-TV diende ten slotte de projectsubsidie voor de Vlaamse beleidstoelichting in
de Rand te verantwoorden met facturen, maar slaagde daar niet sluitend in. Zij factureerde
prestaties die buiten het toekenningsbesluit vielen, alsook btw. Een werkingsverslag is ook in
dit geval niet opgelegd.
3.3.6 Aanbevelingen
• De CVR moet enkele aspecten in haar richtlijnen voor de subsidiëring van lokale initiatieven in de Vlaamse Rand duidelijker omschrijven of aanvullen, bv. wat de subsidiëring van
kleine projecten voor een beperkt publiek in de faciliteitengemeenten betreft.
• De CVR moet in haar beoordelingen van de aanvragen duidelijk aangeven of de aanvrager
voldoet aan alle subsidievoorwaarden en de voorgestelde subsidiebedragen objectief motiveren, rekening houdend met subsidies van andere actoren in het Rand-beleid.
• De CVR dient voor alle steunvormen inhoudelijke werkingsverslagen en transparante financiële verantwoordingen op te leggen, die zij ook daadwerkelijk moet controleren bij de
afrekening.
• De verschillende actoren van het Rand-beleid dienen meer informatie met elkaar uit te
wisselen en hun subsidies en ondersteuning op elkaar af te stemmen.
3.3.7 Antwoord van de minister
Zowel het departement en het IVA Kunsten en Erfgoed als de Vlaamse minister van Vlaamse
Rand hebben op respectievelijk 10 juli 2012, 13 augustus 2012 en 12 juli 2012 geantwoord. Een
groot deel van de opmerkingen van het Rekenhof steunt volgens de minister op een foutief
uitgangspunt, namelijk dat de subsidierichtlijnen strikt moeten worden toegepast. De minister beschouwt deze richtlijnen daarentegen als een richtinggevend kader om subsidieaanvragen pragmatisch en in functie van de beleidsprioriteiten te kunnen beoordelen. Het Rekenhof
kan dit standpunt op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur niet bijtreden.
De minister meldde voorts dat de Cel Vlaamse Rand in het kader van de regeringsdoelstelling te komen tot een administratieve lastenvermindering, bewust geen stringente, maar mi-
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nimale voorwaarden hanteert, zowel administratief als inzake inhoudelijke verantwoording.
Dit zou een degelijke controle niet in de weg staan. Het Rekenhof stelde echter vast dat er geen
inhoudelijke verantwoording wordt geëist.
Op een aantal punten beloofde de administratie tegemoet te zullen komen aan de aanbevelingen: zij zal de subsidierichtlijnen verduidelijken en vervolledigen; zij zal twee subsidietrekkers langs een andere subsidielijn subsidiëren, zij zal negatieve subsidiebeslissingen duidelijker motiveren en zij zal de gesubsidieerde activiteiten in het toekenningsbesluit van de
subsidie aan de vzw Ring-TV uitbreiden.
Volgens het IVA Kunsten en Erfgoed mag uit de overeenkomst van 14 maart 2003 niet worden
besloten dat de vzw museum Felix De Boeck een werkingssubsidie ontvangt van het beleidsdomein CJSM, wat in tegenspraak zou zijn met het complementair cultureel-erfgoedbeleid
op grond van het cultureel-erfgoeddecreet van 2008. Het agentschap meent dan ook - volgens
het Rekenhof ten onrechte - dat het niet moet toezien op de subsidiëring van het museum
vanuit de vzw De Rand.
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Hoofdstuk

Bestuurszaken

4
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4.1

Ontvangsten en uitgaven van het Vlaams ministerie

4.1.1

Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie van
Bestuurszaken cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 49% meer ontvangsten dan
geraamd.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

109

134

123%

34

109

134

123%

34

0

0

BC0 DEPARTEMENT BZ

145

326

225%

122

BA Apparaatkredieten

225%

119

BB0 GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARISSEN
BA Apparaatkredieten
BH Lokale en regionale besturen

0

145

326

BC Algemeen

0

0

BF Facilitair

0

0

6.782

10.345

153%

6.144

BA Apparaatkredieten

578

665

115%

382

BC Algemeen

200

852

426%

573

5.907

8.793

149%

5.128

BD0 AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS

4
0

BESTUUR

BH Lokale en regionale besturen
BJ Inburgering
BE0 AGENTSCHAP VOOR OVERHEIDS-

97

34

36%

61

232

224

96%

0

PERSONEEL
BA Apparaatkredieten

232

224

96%

0

1.518

2.082

137%

575

BA Apparaatkredieten

0

13

1

BC Algemeen

0

3

15

1.518

2.066

0

0

BF0 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR
MANAGEMENT

BF Facilitair
BH0 E-GOVERNMENT EN ICT-BEHEER
BA Apparaatkredieten
Totaal ministerie

0

0

8.786

13.110

136%

559
0
0

149%

6.874

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft op artikel BD0 9BH300 meer kosten van de
lokale besturen teruggevorderd voor de gewestelijke ontvangers dan geraamd. In 2011 vonden
een inhaalbeweging en een optimalisatie plaats van de terugvorderingen uit 2008, 2009 en
2010 in het kader van de omslagregeling gewestelijk ontvangers156.
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie van Bestuurszaken cijfermatig samen.

156

Met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 betreffende de bijdrage van de besturen in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijk ontvangers.
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(In duizenden euro)
Entiteit - programma

VK

Verbin-

%

OK

Ver-

tenissen

%

effeningen

BA0 VLAAMSE ADVIESRAAD
VOOR BZ

0

0

0,0%

0

0

0,0%

BC Algemeen

0

0

0,0%

0

0

0,0%

10.207

8.158

79,9%

10.207

8.114

79,5%

10.207

8.158

79,9%

10.207

8.114

79,5%

34.317

33.215

96,8%

33.581

31.920

95,1%

29.979

28.967

96,6%

29.243

27.884

95,4%

795

795

100,0%

795

741

93,2%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

BK P&O

1.936

1.868

96,5%

1.936

1.756

90,7%

BL Patrimonium

1.606

1.584

98,6%

1.606

1.539

95,8%

2.599.743

2.558.062

98,4%

2.478.126

2.424.217

97,8%

26.232

23.099

88,1%

25.860

22.361

86,5%

2.333.027

2.295.340

98,4%

2.246.029

2.205.766

98,2%

173.176

173.040

99,9%

146.096

143.597

98,3%

67.308

66.582

98,9%

60.141

52.492

87,3%

BB0 GOUVERNEURS EN ARRONDISSEMENTSCOMMISSARISSEN
BA Apparaatkredieten
BC0 DEPARTEMENT BZ
BA Apparaatkredieten
BD Reguleringsmanagement
BE E-Procurement

BD0 AGENTSCHAP VOOR
BINNENLANDS BESTUUR
BA Apparaatkredieten
BH Lokale/regionale besturen
BI Stedenbeleid
BJ Inburgering
BE0 AGENTSCHAP VOOR
OVERHEIDSPERSONEEL

12.570

12.443

99,0%

12.115

11.013

90,9%

BA Apparaatkredieten

9.052

8.932

98,7%

8.597

8.377

97,4%

BK P&O

3.518

3.511

99,8%

3.518

2.636

74,9%

167.189

158.909

95,0%

139.806

126.677

90,6%

13.666

12.704

93,0%

13.431

12.458

92,8%

153.523

146.205

95,2%

126.375

114.219

90,4%
99,0%

BF0 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT
BA Apparaatkredieten
BF Facilitair
BH0 E-GOVERNMENT EN
ICT-BEHEER

70.867

70.570

99,6%

64.756

64.111

BA Apparaatkredieten

14.249

13.951

97,9%

8.137

7.493

92,1%

BG ICT en e-government

56.618

56.618

100,0%

56.618

56.618

100,0%

2.894.893

2.841.357

98,2%

2.738.591

2.666.051

97,4%

Totaal ministerie

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten157 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 1,8% en 2,6% lager dan de vooropgestelde kredieten.
Een aantal kredieten kenden een lage aanwending:
• De lage aanwending van de apparaatkredieten voor de entiteit BB0 (79,9%) is hoofdzakelijk te wijten aan het ongebruikt blijven van de kredieten voor de betaling van de lonen,
sociale lasten en werkingskosten van de gouverneurs, gewestelijk ontvangers en arrondissementscommissarissen wegens een wervingsstop in afwachting van herstructureringen
voor deze functies, alsook aan een doorgedreven zuinigheidspolitiek.
• Ook de apparaatkredieten voor het Agentschap voor Binnenlands Bestuur bleven onderbenut (86,5%), vooral wat de betaling van personeelswedden betreft. Opgestarte wervingsprocedures werden namelijk niet ingevuld.
• Ten slotte werd de provisie in het programma BH Binnenlands Bestuur niet aangewend,
maar overgedragen naar 2012. Ook de vastleggings- en ordonnanceringskredieten voor de
uitgaven i.v.m. de verkiezingen van gemeente- en provincieraden zijn in 2011 bijna niet
aangesproken. Ook die kredieten waren overdraagbaar naar 2012.
157

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport
ook de 188.742 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren, waaronder een lopend subsidieengagement aan het gemeentefonds.
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4.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft 269 transacties geselecteerd en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van
15.717 duizend euro (0,6% van de totale ontvangsten en uitgaven of 5,85% van het totaal exclusief gemeentefonds, stedenfonds en provinciefonds). In 39 van de gecontroleerde dossiers
(14,5%) heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie in totaal 1.084 duizend euro verkeerd
in het boekhoudsysteem Orafin 2010 aan (16 transacties), meestal op een verkeerde ESR- of
economische code wegens krediettekort op de passende basisallocatie of in het volgende begrotingsjaar om een krediettekort te omzeilen. De foutieve aanrekeningen werden achteraf
niet gecorrigeerd.
In 23 gevallen (voor in totaal 687 duizend euro) ontbrak een wettelijke rechtsgrond, was het
betaalde volgens de geldende reglementering niet verschuldigd of heeft de administratie essentiële wettelijke bepalingen of principes niet volledig toegepast. De belangrijkste tekortkomingen betroffen het niet respecteren van de mededinging of contract- en bestekvoorwaarden bij overheidsopdrachten en een ontoereikende inhoudelijke en financiële controle bij
subsidies.
Wat de overheidsopdrachten betreft, heeft het Rekenhof onder meer vastgesteld dat de administratie niet verantwoordde waarom zij enkele opdrachten van juridische adviesverlening
buiten mededinging en op de gekozen gunningswijze gunde. Ook voor een onderzoeksopdracht, de aanmaak van een boekje en de opstelling van een ICT-plan paste zij de mededinging niet toe. Het ministerie verlengde voorts een opdracht voor de levering van bureelbenodigdheden voor diverse diensten van de Vlaamse overheid retroactief met een bijakte en stond
toe dat de begunstigde diensten ook na die latere datum nog bestellingen plaatsten zonder
juridische basis. Voor de aankoop van bepaalde artikelen deed het ten onrechte een beroep op
raamcontracten. Het ministerie eiste soms geen borgtochtstelling of berekende de borgtocht
verkeerd. Het betaalde een honorarium voor een studieopdracht niet overeenkomstig de bestekbepalingen en aanvaardde dat processen-verbaal van voorlopige oplevering door het team
Vlaams Bouwmeester niet werden opgesteld volgens de toepasselijke bestekken. Ten slotte
vermeldde het in het bestek voor de aankoop van stoelen een merknaam, die het gewone verloop van de mededinging verstoorde.
Wat de subsidiëring betreft, stelde het Rekenhof onder meer vast dat de subsidiebesluiten
van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur voor subsidies aan verenigingen voor innoverende woonprojecten in de stad, afweken van het reglementair kader door geen staat van
inkomsten te vragen, wat maakt dat het agentschap niet kon controleren of het project met
eigen inkomsten of met een inbreng van anderen is tot stand gekomen. De administratie aanvaardde bovendien tekortkomingen in de inhoudelijke en financiële verantwoordingen van
deze projectsubsidies: kosten die buiten de projectsubsidie vielen of verantwoord werden op
een forfaitaire basis, het ontbreken van een terugkoppeling naar de subsidiedoeleinden en a
posteriori wijzigingen aan projectvoorstellen en -begrotingen. Voor zover het Rekenhof kon
nagaan, heeft het ministerie deze tekortkomingen achteraf niet gecorrigeerd.
Voorts stelde het Rekenhof vast dat een vzw het Agentschap voor Binnenlands Bestuur niet de
gedetailleerde staat van de prestaties bezorgde waarom het vroeg en dat de vzw al prestaties
uitvoerde voordat de overeenkomst was gesloten. Ten slotte legde het departement geen contractuele basis voor de uitbesteding van het secretariaatswerk voor het team Vlaams Bouwmeester.
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Het Rekenhof heeft bij 21 van de geselecteerde transacties tekortkomingen en zwakheden
vastgesteld ten aanzien van het opzet en de naleving van interne procedures of de uitbouw
van de organisatiebeheersing. Het betrof onder meer de gebrekkige inhoudelijke en financiële
controle van overgelegde verantwoordingen door het Agentschap Binnenlands Bestuur, het
ontbreken van financiële controle door het team Financiën van de afdeling Interne Dienstverlening van het Agentschap Facilitair Management en het niet vragen van het advies van de
Inspectie van Financiën voor de huur van een atelier voor het team Vlaams Bouwmeester. De
eenmalige onderhouds- en herstellingswerken voor dit atelier overschreden overigens ruim
de begrote kostprijs, die dus niet zorgvuldig werd geraamd. De aanwezige infrastructuur zou
na de huurperiode van één jaar zonder vergoeding aan de verhuurder toekomen, wat, gelet op
de kostprijs, strijdt met de zuinigheidsplicht van de overheid.
Bij zijn controles heeft het Rekenhof ook nagegaan hoe het ministerie omging met de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn controleverslagen158 over 2010. Ten aanzien
van de expliciete toezeggingen heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de subsidie
aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden aan een nieuwe financiële controle onderworpen.
Dat heeft onder meer geleid tot de terugvordering van 13.892,32 euro voor het begrotingsjaar
2008 en 22.914,53 euro voor 2009. Het saldo voor 2010 werd verminderd met 3.500,51 euro.
Het agentschap paste voorts de functiescheiding voor financiële controle toe in overeenstemming met het ondernemingsplan en het onderwierp de financiële verantwoording in het subsidiebesluit aan striktere subsidievoorwaarden. Bij de entiteit Team Studie en Coördinatie
Bouwprojecten en Gebouwenbeheer van het Agentschap voor Facilitair Management deden
de tekortkomingen uit 2010 zich in 2011 opnieuw voor, met name de inconsistente naleving
van de overheidsopdrachtenregels en de inhoudelijke bepalingen van de raamcontracten. Het
ministerie bracht de aanbevelingen voor de ontvangsten in de praktijk. Het corrigeerde het
beginsaldo 2010 in Orafin voor de orderekening BC 8X0902 en verbeterde de opvolging van de
doorloop- en betalingstermijnen voor uitgaven van gedetacheerde personeelsleden.
4.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de diensten met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken diensten met afzonderlijk beheer.
(In duizenden euro)
2010

2011

Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

Ontvangsten

8.383

7.665

8.869

8.476

Dotatie

4.648

4.648

4.941

4.941

Andere

3.735

3.017

3.928

3.535

Uitgaven

9.163

7.825

9.880

8.555

-780

-160

-1.011

-79

1.156

1.156

1.011

996

376

996

0

917

Ontvangsten

53.144

53.124

56.681

56.928

Dotatie

52.972

52.972

56.509

56.619

Andere

172

152

172

309

53.144

51.038

54.509

53.345

CATERING

Saldo jaar
Saldo vorige jaren
Overdracht
ENTITEIT ICT

Uitgaven
Saldo jaar

0

2.086

2.172

3.583

Saldo vorige jaren

17.405

17.405

19.491

19.491

Overdracht

17.405

19.491

21.663

23.074

158

Controleverslagen van 14 juni 2011, kenmerk N 9 - 3.361.948, en 17 augustus 2011 , kenmerk N 9 - 3661.505.
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2010

2011

Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

Ontvangsten

2.741

2.436

2.974

3.117

Dotatie

1.191

1.206

1.267

1.272

Andere

1.550

1.230

1.707

1.845

Uitgaven

2.350

2.008

2.834

2.439

391

428

140

678

Saldo vorige jaren

2.052

2.052

2.501

2.480

Overdracht

2.443

2.480

2.641

3.158

OVERHEIDSPERSONEEL

Saldo jaar

SCHOONMAAK
Ontvangsten

10.094

10.073

10.124

9.993

Dotatie

9.914

9.914

9.944

9.944

Andere

180

159

180

49

10.306

9.307

11.201

9.631

Uitgaven
Saldo jaar

-212

766

-1.077

362

Saldo vorige jaren

312

312

1077

1.078

Overdracht

100

1.078

0

1.440

De controles op de rekeningen over 2011 van de diensten Overheidspersoneel, Schoonmaak
en Catering hebben geen aanleiding tot opmerkingen gegeven. Aangaande de dienst Entiteit
ICT-beleid wees het Rekenhof erop dat de administrateur-generaal van het IVA Centrale Accounting de uitvoeringsrekening ambtshalve ondertekende, omdat de leidend ambtenaar van
de DAB niet akkoord ging met de verwerking van een wisselkoersverschil in overeenstemming
met de verwerking in Orafin en de algemene rekening 2011.
4.1.4 Conclusies
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie van Bestuurszaken nauw
aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie
van transacties heeft het Rekenhof een relatief hoog aantal tekortkomingen vastgesteld in de
aanrekeningen. Het stelde ook tekortkomingen vast bij de toepassing van de mededingingsregels en de contract- en bestekvoorwaarden bij overheidsopdrachten. De interne controle op
de subsidies voor innovatieve stadsprojecten is zwak en de inhuring van een atelier voor de
Vlaamse Bouwmeester beantwoordde niet aan de principes van behoorlijk bestuur. Er werden
geen tekortkomingen in de beperkte selectie van transacties bij het Agentschap voor Overheidspersoneel vastgesteld. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het departement
Bestuurszaken hebben de aanbevelingen van het voorgaande jaar grotendeels en met succes
uitgevoerd, behalve wat de overheidsopdrachten betreft.
De controle van de rekeningen over 2011 van de aan het beleidsdomein verbonden diensten
met afzonderlijk beheer heeft geen aanleiding gegeven tot bijzondere opmerkingen.
4.1.5 Aanbevelingen
• Het ministerie moet bij de aanrekening van de uitgaven de accountinghandleiding van het
beleidsdomein Financiën en Begroting toepassen.
• Het ministerie moet de regelgeving op de overheidsopdrachten nauwgezet naleven. Het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het Agentschap voor Facilitair Management dienen bij opdrachten van juridische dienstverlening de toepasselijke gunningsregels te volgen.
• Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur moet meer aandacht besteden aan de aanwending en verantwoording van subsidies voor originele en innoverende projecten.
• Het team Vlaams Bouwmeester moet de kostprijs van projecten accuraat ramen en de fi-
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nanciële belangen van de Vlaamse overheid in huurovereenkomsten vrijwaren.
4.1.6 Antwoord van de minister
De Vlaamse minister van Steden heeft op 7 september 2012 geantwoord dat ze het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur de opdracht heeft gegeven extra zorg te besteden aan het beheer
van het subsidiekanaal van innovatieve en vernieuwende projecten.

4.2

Ontvangsten en uitgaven van de rechtspersonen

4.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het beleidsdomein betrokken rechtspersoon.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Vlaamse Adviesraad voor Bestuursza-

ontvangsten

184

184

ken – SAR (VLABEST)

dotatie

184

184

andere

0

0

184

177

uitgaven
saldo jaar

0

7

saldo vorige jaren

275

overdracht

282

4.2.2 Controlebevindingen
De controle op de rekeningen over 2011 van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) heeft geen aanleiding tot opmerkingen gegeven. Bij de afsluiting van dit rekeningenboek had het Rekenhof de controle op Jobpunt Vlaanderen nog niet beëindigd159.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof zijn controles op de rekeningen over
2010 van Jobpunt Vlaanderen en van de VLABEST beëindigd. Het heeft daarbij opgemerkt dat
VLABEST de lonen van december 2010 budgettair ten onrechte aanrekende op de begroting
2010 in plaats van op de begroting 2011. Daardoor ontstond, mede door de aanrekening van
het vakantiegeld, een budgetoverschrijding. De minister ging op 23 april 2012 met deze opmerking akkoord.

159

Deze vzw is niet in de bovenstaande tabel opgenomen, aangezien het een extern verzelfstandigd agentschap van
privaat recht betreft, die geen begroting of uitvoeringsrekening dient op te stellen.
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Hoofdstuk

Financiën en Begroting

5

128

5.1

Ontvangsten en uitgaven van het ministerie

5.1.1

Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie FB
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 2% minder ontvangsten dan geraamd.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma
CB0 DEPARTEMENT FB
CA Apparaatkredieten
CC Algemeen

Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

23.739.397

23.239.571

98%

87

0

252

99.465

19.478

78

0

0

984.850

523.082

53%

0

12.862.096

12.860.628

100%

0

0

0

20%

9

CE Reservevorming voor toekomstige
lasten
CG Schuld

0

*CI Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenheden
*CJ Algemene ontvangsten uit eigen inning, voor gewestaangelegenheden

0

*CK Algemene ontvangsten van de federale overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden

9.792.986

9.836.131

CC0 CENTRALE ACCOUNTING

0

0

8

CC Algemeen

0

0

8

1.375.785

1.260.566

CE0 VLAAMSE BELASTINGDIENST
CA Apparaatkredieten
CC Algemeen

100%

0

92%

336.448

0

2

4.473

4.224

94%

53.055

0

1.371.312

1.256.340

92%

283.393

25.115.182

24.500.137

98%

336.542

*CJ Algemene ontvangsten uit eigen inning, voor gewestaangelegenheden
Totaal ministerie
* = fiscale ontvangsten

Op de apparaatkredieten ontving het departement 252 duizend euro lonen voor gedetacheerde personeelsleden die het niet had begroot.
Op het programma CC Algemeen van het departement bleven de ontvangsten sterk onder
de begrote, ondanks de ontvangst van 20 miljoen euro voor, onder meer, waarborgpremies,
waarvoor slechts 5,5 miljoen euro was geraamd. Deze minderinkomsten op dit programma
zijn vooral het gevolg van de kapitaalvermindering van de nv BAM. Die deed de ontvangsten
dalen met 89,2 miljoen euro. Het programma CG Schuld boekte 47% minder ontvangsten
ten opzichte van de begroting doordat het ministerie maar 200 miljoen euro op lange termijn
leende, in plaats van de geraamde 663,23 miljoen euro.
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie FB cijfermatig samen.
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(In duizenden euro)
Entiteit - programma

VK

Ver-

%

OK

bintenissen
CB0 DEPARTEMENT FB

Ver-

%

effeningen

1.741.147

1.200.848

69,0%

1.741.286

914.269

52,5%

CA Apparaatkredieten

12.040

10.331

85,8%

10.121

7.993

79,0%

CB Provisies

27.450

692

2,5%

30.937

0

0,0%

397.648

324.372

81,6%

397.245

229.708

57,8%

938.486

557.799

59,4%

937.460

369.273

39,4%

komstige lasten

118.244

97.259

82,3%

118.244

97.259

82,3%

CF Achterstallen

30.604

30.467

99,6%

30.604

30.467

99,6%

216.675

179.928

83,0%

216.675

179.569

82,9%

CC0 CENTRALE ACCOUNTING

4.724

4.429

93,8%

4.724

4.383

92,8%

CA Apparaatkredieten

4.666

4.388

94,0%

4.666

4.357

93,4%

58

41

70,7%

58

27

45,7%

CC Algemeen
CD Economisch overheidsinstrumentarium
CE Reservevorming voor toe-

CG Schuld

CC Algemeen
CE0 VLAAMSE BELASTINGDIENST

57.330

52.985

92,4%

56.280

45.976

81,7%

CA Apparaatkredieten

27.630

23.986

86,8%

26.579

22.346

84,1%

CC Algemeen

29.701

28.999

97,6%

29.701

23.630

79,6%

1.803.201

1.258.262

69,8%

1.802.290

964.629

53,5%

Totaal ministerie

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten160 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de
verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 30,2% en
46,5% lager dan de vooropgestelde kredieten.
Het Rekenhof stelde o.m. de volgende discrepanties tussen de ramingen en de effectieve uitgaven vast:
• De apparaatkredieten van het departement bevatten een variabel krediet voor lonen en sociale lasten om in 2011 onder meer de extra behoeften te dekken in het kader van voorbereiding van, onder meer, het rekeningrijden. Daarvan heeft het ministerie maar 4% gebruikt.
• Van de ordonnanceringskredieten op programma CC Algemeen wendde het departement
maar 57,8% aan. De kredieten voor de verrekening van de jobkorting konden worden overgedragen naar 2012.
• Ook het programma CD Economisch overheidsinstrumentarium bleef onderaangewend.
De Vlaamse Gemeenschap voerde de geplande kapitaalparticipaties en kredietverleningen uit het regeerakkoord vertraagd uit om het risico op een herkwalificatie door Europa
als kapitaaloverdracht, met impact op het vorderingensaldo, te vermijden. Zo ging het
Vlaams Energiebedrijf, goed voor 200 miljoen euro, nog niet van start en ontving de Participatiemaatschappij Vlaanderen maar 50 van de begrote 120 miljoen euro) doordat een
aantal projecten nog niet klaar was voor een regeringsbeslissing (pps). De betrokken dossiers zijn overigens complex en bereiken pas na enkele jaren hun kruissnelheid.
5.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft gericht 320 transacties met bijhorende verbintenissen uit 2011 geselecteerd en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 115.916 duizend euro (7,67%161): 33.686,7
duizend euro ontvangsten en 82.229,4 duizend euro uitgaven. Het heeft ook 161 verrichtingen
voor orde gecontroleerd. In 118 van de gecontroleerde dossiers (36,9%) heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld, met vaak tientallen analoge gevallen162.
160

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook
862.018 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren. Het betreft hoofdzakelijk verbintenissen
tot vermindering van belastingen, engagementen inzake schuldenbouw en participaties.
161
Het controlepercentage is berekend op het totaal van de uitgaven en de niet-fiscale ontvangsten. De personeelsuitgaven en dotaties aan rechtspersonen worden afzonderlijk gecontroleerd.
162
Het hoge aantal kan worden gereduceerd tot een 29 verschillende knelpunten.
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Van de gecontroleerde transacties rekende het ministerie tientallen transacties foutief in het
boekhoudsysteem Orafin 2010 aan (54 transacties). Voor tientallen facturen vond de vastlegging laattijdig plaats163 en verscheidene informaticawerken uit 2010 werden aangerekend op
de kredieten van 2011.
Een dividend van 1,5 miljoen euro rekende het ministerie al aan als een ontvangst voordat een
effectieve storting op de bankrekening van de Vlaamse Gemeenschap plaatsvond. Overigens
kwam dit dividend de middelenbegroting toe en mocht het ministerie het niet rechtstreeks
aan de Gemeentelijke Holding doen toekomen. Een correctieboeking vond plaats op 4 april
2012. Ten slotte is een betaling van 40 miljoen euro commercial paper164 aan de Gemeentelijke
Holding in eerste instantie ten onrechte langs een thesaurierekening aangerekend. Door haar
lange-termijnkarakter was de verrichting immers een kapitaaloverdracht. Ook dat is eind 2011
gecorrigeerd165.
In 25 gevallen (voor in totaal 1.189 duizend euro) ontbrak een wettelijke rechtsgrond, was het
betaalde volgens de geldende reglementering niet verschuldigd of heeft de administratie essentiële wettelijke bepalingen niet volledig toegepast. De belangrijkste vastgestelde tekortkomingen betroffen de berekening van nalatigheidsintresten bij de onroerende voorheffing en
het onjuiste gebruik van raamcontracten en dadingen. Wat de overheidsopdrachten betreft,
verwees het ministerie voor de aankoop van tien bestelwagens naar een raamcontract dat niet
meer geldig was en waarbinnen de aangekochte voertuigen niet pasten. De betalingen van
informaticaopdrachten van het departement en Vlabel stemden meestal niet overeen met de
omschrijving van het inkooporder, vooral aangaande loonprofielen, aantal gepresteerde uren
en voorziene uitvoeringsperiode.
Ook bij de ontvangsten maakte het ministerie fouten. Zo berekende het de moratoriumintresten voor de onroerende voorheffing zonder de nalatigheidsintresten bij de hoofdsom mee te
rekenen. Sinds eind 2010 werkt het in dit verband aan een aangepaste informaticatoepassing.
In vijf dossiers van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds waar de debiteuren minder afbetaalden dan de intreststijging, had de administratie een belofte gedaan, hoewel de beslissing
toekwam aan de minister.
Het Rekenhof heeft bij de geselecteerde transacties een aantal tekortkomingen vastgesteld
ten aanzien van de naleving van interne procedures of de uitbouw van de organisatiebeheersing. Zo gebruikt het ministerie soms ten onrechte de procedure vereffenaar-kort166, die dient
om facturen van minder dan 9.000 euro (excl. btw) snel te kunnen betalen, om uitgaven die
tot een grotere opdracht behoren zonder voorafgaande kredietvastlegging al gedeeltelijk te
vereffenen. Ondanks het bestaan van de procedure vereffenaar-kort betaalde het agentschap
Vlabel ongeveer 1.900 kleine verrichtingen laattijdig, vooral ereloonstaten van advocaten, hypotheekkosten en kosten van gerechtsdeurwaarders. Het agentschap wijt dat aan de lange
goedkeuringsprocedure, die het in 2012 zal optimaliseren. Voorts blijft het mogelijk voor de
centrale rekenplichtige buiten het geautomatiseerde systeem om nog manuele betaalopdrachten te geven. Ook komen dubbele betalingen nog voor en is niet altijd het advies van de
Inspectie van Financiën gevraagd.
Bij zijn controles ging het Rekenhof ook na hoe het ministerie omging met de aanbevelingen
uit de controleverslagen over 2010167. Ten aanzien van de expliciete toezeggingen heeft het
163

164
165
166
167

Het departement, het agentschap Centrale Accounting en het IVA Vlabel ontvingen respectievelijk 10, 9 en 57
facturen, voor respectievelijk in totaal 239.373,31 euro, 86.013,33 euro en 1.467.954,07 euro vóór de datum van de
vastlegging. De cel interne controle van het departement onderzoekt hoe dit kan worden voorkomen. Vlabel heeft
zijn workflow al gewijzigd.
39.965.147,06 euro via de beleggingsrekening van het ministerie van Financiën en Begroting.
Zie ook de besprekingen in het Vlaams Parlement, Stukken 1373 en 40 (2011-2012).
Artikel 84, §1, 7, van het decreet van 23 december 2010 houdende de uitgavenbegroting 2011.
Controleverslag ontvangsten 2010 van 18 augustus 2011, kenmerk N 9-3.650.525 B1 en controleverslag uitgaven
2010 van 5 juli 2011, kenmerk N9-3.650.526 B1.
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ministerie de aanrekeningen van de pool van de verzekeringen verwerkt. Het heeft in 2012
ook de stafdienst versterkt met een ambtenaar voor interne controle. De belangrijkste tekortkomingen inzake informatica-uitgaven en laattijdige betalingen kwamen echter ook in 2011
weer voor.
5.1.3 Conclusies
Behalve voor programma CD Economisch overheidsinstrumentarium (participaties zonder
invloed op het ESR-vorderingensaldo), sloot de financiële uitvoering van de begroting voor
het ministerie vrij goed aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van
een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof verscheidene jaren op rij dezelfde
tekortkomingen vastgesteld: de interne opvolging en financiële controle van informaticaprojecten laat te wensen over, het ministerie gebruikt de procedure vereffenaar-kort niet altijd
correct, de doorlooptijd voor de goedkeuring van facturen bij het agentschap Vlabel is lang
en de kredietvastleggingen vinden niet altijd tijdig plaats of worden soms ten onrechte alleen
voor orde geregistreerd. De administratie heeft de aanbevelingen uit de voorgaande rekeningencontrole in beperkte mate toegepast.
5.1.4 Aanbevelingen
•

Het ministerie moet de opvolging van informaticaprojecten versterken en wijzigingen
aan de bestellingen motiveren en opvolgen.

•

Vlabel moet de goedkeuringsprocedure voor facturen optimaliseren om tijdig te kunnen
betalen.

•

Het ministerie moet de uitzonderingsprocedures waarin het begrotingsdecreet voorziet,
met name de procedures vereffenaar-kort en thesauriebeheer, strikter toepassen.

5.1.5 Antwoord van de minister
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting gaf in zijn antwoord van 21 september 2012
aan dat de Vlaamse Regering behoedzaam begroot en variabele kredieten naar bestvermogen
probeert te begroten. De minister stelde dat hij verder maatregelen uitwerkt om in de toekomst verbintenissen tijdig op de begroting vast te leggen. Het nieuwe rekendecreet zal dit
ook beter stroomlijnen.
De informatica-uitgaven staan volgens de minister onder de controle van de entiteit e-IB. Het
departement bestelt informaticaprojecten met een gemiddeld loonprofiel en neemt zich voor
jaarlijks het verschil tussen de vermoedelijke werkdagen en loonprofielen en de werkelijke
prestaties te evalueren. Het Rekenhof meent echter dat de bestelling van informaticaspecialisten meer gericht moet zijn en dat afwijkingen tussen facturen en bestellingen moeten
worden verantwoord.
Tot slot beloofde de minister de aanbevelingen van het Rekenhof ter harte te nemen. Zowel
het rekendecreet als verdere procesoptimalisaties moeten helpen de organisatiebeheersing te
verbeteren.

5.2

Ontvangsten en uitgaven van de rechtspersonen

5.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het beleidsdomein betrokken rechtspersoon.
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(In duizenden euro)
Financieringsfonds voor Schuldafbouw ontvangsten
en Eenmalige Investeringsuitgaven
(FFEU) - VOI A

Begroting

Uitvoering

91.904

91.904

dotatie

91.904

91.904

andere

0

0

uitgaven

170.691

104.316

saldo jaar

-78.787

saldo vorige jaren

-12.412
387.810

overdracht

375.398

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

ontvangsten

30.400

32.151

(VFLD) - VOI A

dotatie

30.400

30.482

andere

0

1.669

49.370

57.304

-18.970

-25.153

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

156.664

overdracht
Vlaams Toekomstfonds - IVA rp

ontvangsten

131.511
250

412

Dotatie

0

0

Andere

250

412

Uitgaven
saldo jaar

39

2.018

211

-1.606

saldo vorige jaren

26.566

overdracht

24.960

5.2.2 Controlebevindingen
Het FFEU heeft in 2011 aanzienlijk minder verwijlinteresten betaald dan in vorige jaren, onder
meer doordat het onbetwiste gedeelten van geschillendossiers sneller uitbetaalde. Hoewel het
FFEU ernaar streeft om bij de jaarafsluiting de negatieve saldi van de projectdeelrekeningen
aan te zuiveren, vertoonde een aantal van deze deelrekeningen toch nog een negatief saldo.
Het Rekenhof heeft op 27 maart 2012 een advies geformuleerd over de wijze van activering van
de uitgaven door diensten van de Vlaamse overheid die het FFEU financiert.
Het VFLD heeft ingevolge de opmerkingen van het Rekenhof over de jaarrekeningen 2009 en
2010 zijn begroting beter onderbouwd en daarbij een onderscheid gemaakt tussen grote en
kleine schadedossiers. Het vermeldde in de jaarrekening echter nog altijd niet het totaal van
alle claims tegen de Vlaamse overheid, evenmin als het totaal van de zes grootste schadedossiers. Het totaal aan schadeclaims was eind 2011 opgelopen tot 1,25 miljard euro, tegenover
882,5 miljoen euro in 2010. Ook een terugkoppeling naar de al aangelegde reserves ontbrak.
Het fonds leed in 2011 een verlies van 25,2 miljoen euro, terwijl het in 2010 nog een overschot
van 15,6 miljoen boekte. Dat verlies was grotendeels het gevolg van vier geschillendossiers die
de Vlaamse Regering eind 2011 als last uit het verleden goedkeurde voor in totaal 41,9 miljoen
euro. Het VFLD betaalde dit totaal integraal in 2011, maar liet bij de jaarafsluiting na een
vordering te boeken voor het gedeelte ervan dat ten laste van de beleidsdomeinen viel. Het
bedrijfseconomisch resultaat was dan ook ondergewaardeerd.
Al bij zijn rekeningencontrole 2010 heeft het Rekenhof gewezen op het belang van een duidelijke beleggingsstrategie en -criteria voor het Vlaams Toekomstfonds, in het bijzonder in
het licht van de Dexiaparticipatie van het fonds. Het heeft in dit kader ook de ontwikkelingen
in 2011 opgevolgd, in het bijzonder de evolutie van de deelneming in de nv Dexia (zie deel 1,
hoofdstuk 9). Het fonds ging in 2011 ook een nieuwe belegging van 13,5 miljoen euro aan met
het Fonds DG Infra Yield, een investeringsfonds met een looptijd van 30 jaar. Daarvan heeft
het in 2011 al 2 miljoen euro volgestort. Op 9 januari 2012 meldde de minister dat het fonds
het beleggingskader voor de resterende enveloppe consequent zou inperken tot medeondersteuning van de materiële overheidsinvesteringen, waarbij het geen speculatieve, maar rela-

VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 (2012-2013) – NR. 1

REKENINGENBOEK OVER 2011 / 133
REKENHOF, OKTOBER 2012

tief waardevaste rendementen zou nastreven. Volgens de leidend ambtenaar zou het Fonds
DG Infra Yield perfect beantwoorden aan deze vereisten, aangezien het vreemd vermogen en
quasi-eigen vermogen van pps-financieringen financiert. Een belangrijk gedeelte ervan zou
aldus terugvloeien naar investeringen die de Vlaamse Gemeenschap zelf heeft gepromoot
of geïnitieerd. Het Rekenhof merkte echter op dat de belegging van het Vlaams Toekomstfonds in het Fonds DG Infra Yield niet beursgenoteerd is. Bovendien betreft het een belegging
zonder kapitaalgarantie. Er rijzen dan ook vragen bij de waardevastheid van de belegging.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting herhaalde op 1 oktober 2012 dat het fonds
beantwoordde aan de vereiste te streven naar waardevaste rendementen. Het fonds is niet
beursgenoteerd omdat het een gesloten fonds betreft, en dat heeft volgens de minister net een
positieve weerslag op de waardevastheid, aangezien de fondsgrootte zodoende geen fluctuaties kent. Bovendien hebben de voorbije turbulente periodes volgens hem aangetoond dat kapitaalgaranties geen nut hebben, want dat ook de waarborgsteller onvermogend kan worden.
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Hoofdstuk

Internationaal Vlaanderen

6

136

6.1

Ontvangsten en uitgaven van het ministerie

6.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie Internationaal Vlaanderen cijfermatig samen. De werkelijke ontvangsten 2011 van het ministerie
lagen 444% hoger dan geraamd, vooral dankzij een eenmalige terugbetaling door Toerisme
Vlaanderen (programma DG), gestegen terugbetalingen van renteloze leningen door bedrijven (programma DF) en een uitschieter in de terugbetalingen van subsidievoorschotten (programma DC).
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

DB0 DEPARTEMENT IV

169

1.111

657%

165

DA Apparaatkredieten

119

90

76%

0

269

50

287

0

465

55

108

DA Apparaatkredieten

0

1

DC Algemeen

0

9

55

98

VERBINDINGSAGENTSCHAP

0

0

DA Apparaatkredieten

0

0

224

1.218

DC Algemeen
DF Internationaal Ondernemen
DG Toerisme

0
139

574%

26
0

DC0 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING

DE Internationale Samenwerking

196%

63
0
0

179%

63

DD0 UPGRADING KONINGIN ELISABETHZAAL EN VLAAMS EUROPEES

Totaal ministerie

0
0
544%
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De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie IV cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

VK

Verbinte-

%

OK

nissen
DB0 DEPARTEMENT IV

Vereffe-

%

ningen

264.508

262.630

99,3%

190.004

166.055

87,4%

9.634

9.092

94,4%

9.196

8.531

92,8%

DB Provisies

183

0

0,0%

183

0

0,0%

DC Algemeen

383

382

99,7%

383

304

79,5%

DD Algemeen Buitenlands Beleid

19.907

18.944

95,2%

16.421

11.755

71,6%

DE Internationale Samenwerking

62

44

70,2%

62

44

70,2%

94.743

94.734

100,0%

54.589

52.623

96,4%

139.596

139.434

99,9%

109.169

92.799

85,0%

85.770

85.182

99,3%

31.537

29.930

94,9%

2.372

2.157

90,9%

2.229

2.007

90,0%

83.398

83.025

99,6%

29.308

27.922

95,3%

GENTSCHAP

70

67

96,8%

70

66

94,7%

DA Apparaatkredieten

70

67

96,8%

70

66

94,7%

350.348

347.879

99,3%

221.610

196.051

88,5%

DA Apparaatkredieten

DF Internationaal Ondernemen
DG Toerisme
DC0 VLAAMS AGENTSCHAP
VOOR INTERNATIONALE
SAMENWERKING
DA Apparaatkredieten
DE Internationale Samenwerking
DD0 UPGRADING KONINGIN
ELISABETHZAAL EN VLAAMS
EUROPEES VERBINDINGSA-

Totaal ministerie
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Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten168 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 0,7% en 11,5%
lager dan de vooropgestelde kredieten.
Voor programma DD Algemeen Buitenlands Beleid lag het bedrag van de ordonnanties 28%
lager dan de vooropgestelde kredieten door een combinatie van voorzichtig begroten, een
nieuwe budgettaire omgeving en enkele meevallers.
6.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft 196 transacties en 19 verbintenissen zonder betalingen uit 2011 geselecteerd en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 7.921 duizend euro (4%169): 79 duizend euro
ontvangsten, 4.736 duizend euro uitgaven met bijhorende verbintenissen en 3.284 duizend
euro openstaande verbintenissen. In 42 (20%) van de gecontroleerde dossiers heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie in totaal 629 duizend euro verkeerd
aan in het boekhoudsysteem Orafin 2010 (zes transacties). De belangrijkste tekortkomingen
betroffen aanrekeningen op verkeerde begrotingsposten, onder meer wegens onvoldoende
middelen op de juiste basisallocatie, en laattijdige vastleggingen van verbintenissen.
In 31 gevallen (voor in totaal 5.005 duizend euro) ontbrak een wettelijke rechtsgrond, was
het betaalde volgens de geldende reglementering niet verschuldigd of heeft de administratie
essentiële bepalingen of principes niet volledig toegepast, bv. bestekbepalingen of algemene
aannemingsvoorwaarden bij overheidsopdrachten, of subsidievoorwaarden bij subsidies.
Wat de overheidsopdrachten betreft, deed het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen: het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking beoordeelde offertes niet altijd volgens de gunningscriteria in het bestek. Het ministerie motiveerde zijn gunningsbeslissing niet altijd duidelijk in het gunningsverslag. Een overeenkomst gaf onvoldoende inzicht
in de prijscomponenten, zodat de facturen oncontroleerbaar waren. Een contractwijziging
werd laattijdig in een addendum vastgelegd. Ook beboette het ministerie laattijdige borgstellingen en termijnoverschrijdingen niet altijd. Het betaalde dienstenfacturen soms ver voor
het einde van de dienstlevering en het hanteerde een kostenbeperkingsmechanisme bij een
contract te traag, zodat het contractplafond in 2009 en 2010 werd overschreden. Afsplitsingen
van opdrachten verdoezelden deze overschrijdingen.
Wat de subsidiëring betreft, stelde het Rekenhof enerzijds vast dat tal van subsidiebesluiten
tekortkomingen vertoonden: zij stonden soms de betaling van een substantieel of zelfs het
volledige bedrag in een zeer vroeg stadium van de subsidiëring toe, zij hielden niet altijd rekening met beperkingen die de Inspectie van Financiën oplegde, zij stelden soms een hoger
subsidieplafond in dan opgenomen in de projectbegroting, zij namen soms minder geschikte
verantwoordingsmodaliteiten op in de subsidiebesluiten en voorzagen niet altijd in voldoende sanctiemogelijkheden. Anderzijds stelde het Rekenhof vast dat het ministerie in een aantal
gevallen inbreuken tegen de bepalingen in de subsidiebesluiten niet met een subsidievermindering of terugvordering sanctioneerde, bv. bij laattijdige of uitblijvende verantwoordingen,
bij onvoldoende bewezen kosten, bij de inbreng van kosten die het subsidiebesluit niet ver168

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor het jaar 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook 186.539 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren. Het betreft vooral lopende subsidie-engagementen voor internationale samenwerkingsprojecten en uitrustingsgoederen, verbintenissen voor de
renovatie van de Koningin Elizabethzaal en investeringsubsidies voor Toerisme Vlaanderen en het kusttoerisme.
169
De personeelsuitgaven en de dotaties aan rechtspersonen worden afzonderlijk gecontroleerd.
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meldde, bij ontoereikende, tegenstrijdige of onleesbare verantwoordingsstukken, bij facturen
die niet toewijsbaar waren aan posten uit de staat van inkomsten en uitgaven en bij projecten
die de fundamentele doelstellingen niet hebben gehaald.
Twee subsidiedossiers trokken extra de aandacht van het Rekenhof:
• Met een Vlaams uitzendplatform voor experts sloot het ministerie voor de periode 20072010 een beheersovereenkomst die recht gaf op een jaarlijkse werkingssubsidie en een
bonussubsidie naargelang bepaalde indicatoren werden behaald. Voor 2010 moesten alle
indicatoren gehaald zijn voor de bonussubsidie. Hoewel dat niet het geval was, betaalde
het ministerie de bonus uit. Bovendien betaalde het tot 2010 jaarlijks een bonus uit die
alleen in 2007 kon worden verdiend. De beheersovereenkomst liet reservevorming toe op
voorwaarde dat de vzw eind 2010 de subsidiesaldi volledig zou hebben aangewend. Hoewel het boekjaar 2010 sloot met een winst van 20.529 euro, werd het subsidiesaldo echter
integraal betaald. Ten slotte ging de werkingssubsidie in tegen de doelstellingen van de
beleidsnota 2009-2014170, aangezien slechts twee van de tien prioritaire landen voor de vzw
ook prioritair waren voor het Vlaams beleid (Malawi en Zuid-Afrika).
• Eind 2002 kende het ministerie een subsidie toe van 454.000 euro voor de bouw van een
trainingscentrum in Mozambique. Dit project stelde van bij het begin problemen, waarop
de Vlaamse overheid ontoereikend reageerde. Zo keurde de administratie Buitenlands
Beleid in 2005 een grondige projectwijzing goed, zonder dat de subsidietrekker de vereiste tussentijdse verslagen had ingediend en terwijl dat een bevoegdheid van de Vlaamse
Regering was. In 2006 bekwam de administratie een nieuwe wijziging door onvolledige
informatieverstrekking aan de Inspectie van Financiën en de Vlaamse Regering. De aanpassingen getuigden, zeker voor een probleemdossier, niet van goed bestuur: de beperking tot één verantwoordingsmoment en saldobetaling voorafgaand aan de ontvangst en
goedkeuring van het eindrapport. Na projectschade door een tropische cycloon bekwam
de administratie een tweede subsidie, opnieuw op grond van onvolledige informatie. De
Vlaamse Regering keurde de nieuwe subsidie van 219.471 euro goed op 1 juni 2007. Ondanks de problemen met het initiële project, bood ook het nieuwe besluit weinig zekerheden. Het voorschot bedroeg 200.000 euro en er is alleen in rapportering voorzien bij
het projecteinde, zonder het stellen van een tijdslimiet. Na audits door consultants in 2010
en 2011 vorderde het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 60.210 euro
terug van de subsidietrekker. Die heeft echter nog niets terugbetaald.
Het Rekenhof heeft bij 18 van de geselecteerde transacties tekortkomingen en zwakheden
vastgesteld ten aanzien van het opzet en de naleving van interne procedures of de uitbouw van
de organisatiebeheersing. Het betrof vooral tekortkomingen in de opvolging van verbintenissen. Het ministerie volgt de openstaande vastleggingen namelijk niet structureel op en vraagt
dan ook vaak te laat de annulatie van de restbedragen na de afhandeling van de saldodossiers
van de betrokken subsidies. Voorts vroeg het ministerie niet het vereiste voorafgaande advies
van de Inspectie van Financiën voor de subsidiëring van een internationaal kunstproject. Er
was ook onvoldoende samenwerking tussen de vier overheidsdiensten die betrokken waren
bij de controle van de subsidie-afrekeningen. Ten slotte brengen de operationele diensten de
boekhouding niet altijd tijdig op de hoogte van verwachte ontvangsten.
Bij zijn controles ging het Rekenhof ook na hoe het ministerie omging met de aanbevelingen
die het heeft geformuleerd in zijn controleverslagen over 2010171. Het stelde vast dat de administratie stappen heeft ondernomen om de inkomende stukken te dateren en correct in Orafin
in te voeren. Enkele algemene tekortkomingen bleven echter ook in 2011 voorkomen, zoals de
170
Stuk 195 (2009-2010) – Nr. 1, 26 oktober 2009.
171
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gebrekkige redactie van de subsidiebesluiten, de ontoereikende controle op de naleving van
de subsidiebesluitbepalingen en het uitblijven van sancties. In drie specifieke dossiers herhaalden de al gesignaleerde tekortkomingen zich ook in 2011:
• Het subsidiebesluit voor het project Tafelen in Vlaanderen werd voor 2011-2012 niet aangepast, een jaarrekening moet voor dit project nog altijd niet worden overgelegd, de subsidieperiode valt niet samen met het boekjaar, er is geen uiterste verantwoordingstermijn
gesteld, de voorgelegde verantwoordingsstaat is nog steeds onvolledig en de subsidie werd
ook in 2011 integraal uitgekeerd ondanks aanwijzingen van winst. Het departement baseerde zich op een afrekeningstaat met een beperkt verlies.
• De overmatige reservevorming door het Flanders Center Osaka bij de subsidie 2009 is nog
niet teruggevorderd. Het departement beschouwde de vermindering van het subsidieplafond in het kader van de besparingsmaatregelen 2010 en de niet-betaling van het subsidiesaldo 2010 als terugbetaling van de overmatige reservevorming. Voor de subsidie 2010 werd
geen afrekeningsdossier of verantwoording ontvangen. Ook hier is een overschrijding van
het reserveplafond mogelijk.
• Het takenpakket van het Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland kreeg in 2011 een heroriëntatie, maar de kernopmerkingen van het Rekenhof blijven overeind: het subsidiebesluit vraagt nog altijd als verantwoording een staat van inkomsten en uitgaven in plaats
van een jaarrekening. Overigens ging de administratie niet in op de doelmatigheidsvoorstellen van de Inspectie van Financiën.
6.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de dienst met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken dienst met afzonderlijk beheer.
(In duizenden euro)
2011

2010
Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

WAARBORGFONDS MICROFINANCIERING
Ontvangsten

748

753

248

480

Dotatie

748

748

248

248

Andere

0

5

0

232

Uitgaven

300

300

300

0

Saldo jaar

448

453

-52

480

882

882

1.335

1.335

1.330

1.335

1.283

1.815

Saldo vorige jaren
Overdracht

De controle van deze rekening heeft geen aanleiding tot opmerkingen gegeven.
6.1.4 Conclusies
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie Internationaal Vlaanderen
nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof een aantal aanrekeningen op verkeerde begrotingsposten en laattijdige vastlegging van verbintenissen vastgesteld. Het ministerie leeft voorts de
regelgeving op de overheidsopdrachten niet altijd na. Het paste soms bestaande overeenkomsten aan en betaalde nog niet verstrekte of aanvaarde diensten. Bij de subsidieverlening had
het ministerie het vooral moeilijk met de redactie van de subsidiebesluiten en aanvaardde het
tal van inbreuken tegen de subsidievoorwaarden, waaruit blijkt dat de interne controle op de
subsidieverantwoording nog niet optimaal functioneerde. Het ministerie had ook te weinig
aandacht voor de tijdige annulatie van niet gebruikte kredietvastleggingen en de opvolging
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van specifieke ontvangsten. Het ministerie ging op enkele van de vroegere aanbevelingen van
het Rekenhof in, maar enkele algemene tekortkomingen bleven ook in 2011 bestaan en drie
specifieke dossiers toonden weinig of geen verbetering.
De controle op de rekening 2011 van de dab Waarborgfonds Microfinanciering gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
6.1.5 Aanbevelingen
• Het ministerie moet permanente aandacht schenken aan een correcte toepassing van de
overheidsopdrachtenregelgeving. Het mag in elk geval maar betalingen doen na verstrekte
en aanvaarde diensten.
• Het ministerie moet instaan voor correct geredigeerde subsidiebesluiten en een degelijke
opvolging en controle van de subsidiedossiers. Het moet inbreuken tegen de subsidievoorwaarden sanctioneren met saldo-inhoudingen en terugvorderingen.
• Bij inhoudelijk afgesloten dossiers moet het ministerie de resterende vastleggingen tijdig
annuleren.
6.1.6 Antwoord van de minister
Uit het antwoord van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid van 30 augustus 2012 blijkt
dat het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking zich grotendeels heeft aangesloten bij de controlebevindingen en dat het maatregelen zou nemen. Wat de subsidiedossiers
betreft is het departement van oordeel dat voorschotten niet moeten worden terugbetaald
indien de begunstigde geen verantwoording heeft afgelegd.

6.2

Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen

6.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.

(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Strategische Adviesraad Internationaal Vlaan-

ontvangsten

347

347

deren - SAR

dotatie

347

347

andere

0

0

uitgaven

401

411

saldo jaar

-54

-64

saldo vorige jaren

452

overdracht
Toerisme Vlaanderen - IVA rp

388

ontvangsten

56.932

58.198

dotatie

53.195

53.815

andere

3.737

4.383

uitgaven

59.785

53.679

saldo jaar

-2.853

4.519

saldo vorige jaren

34.181

overdracht

38.700
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Begroting

Uitvoering

Vlaams Agentschap voor Internationaal

ontvangsten

56.903

57.672

Ondernemen - Flanders Investment and Trade

dotatie

51.399

50.903

andere

5.504

6.769

56.903

57.525

(VAIO - FIT) - EVA publ

uitgaven
saldo jaar

0

147

saldo vorige jaren

3.348

overdracht

3.495

6.2.2 Controlebevindingen
Bij de afsluiting van dit boek had het Rekenhof zijn controles op de rekeningen van het VAIOFIT en de SARIV nog niet beëindigd.
Het Rekenhof kon zijn controle op de rekening 2011 van Toerisme Vlaanderen niet beëindigen,
aangezien het geen door de minister goedgekeurde rekening ontving. Het controleerde wel de
rekening die de administrateur-generaal goedkeurde en herhaalde daarbij zijn opmerking dat
een dotatieverlaging met 465.400 euro uit 2010 ook in 2011 nog niet werd ingeboekt.
Sinds het vorige rekeningenboek beëindigde het Rekenhof zijn controles op de rekeningen
2010 van de SARIV en het VAIO-FIT. Deze controles resulteerden niet in opmerkingen aan de
minister.
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Hoofdstuk

Economie, Wetenschap en Innovatie

7
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7.1

Ontvangsten en uitgaven van het ministerie

7.1.1

Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie EWI
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 5% minder ontvangsten dan geraamd.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma
EB0 DEPARTEMENT EWI
EA Apparaatkredieten
EC Algemeen
EE Beleidsondersteuning en academisch beleid

Geraamd

Ontvangen

%

Openstaand

16.129

14.736

91%

118

271

712

263%

0

15.768

13.935

88%

45

0

0

90

90

100%

73

EC0 AGENTSCHAP ONDERNEMEN

2.787

3.196

115%

139

EA Apparaatkredieten

2.417

2.856

118%

117

370

340

92%

22

0

0

18.916

17.932

95%

258

EF Valorisatie en industrieel beleid

EC Algemeen
EF Valorisatie en industrieel beleid
Totaal ministerie

0

0

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie EWI cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

VK

Verbinte

%

OK

nissen
EB0 DEPARTEMENT EWI

Vereffe

%

ningen

1.086.188

1.080.397

99,5%

900.416

868.234

96,4%

EA Apparaatkredieten

12.374

11.492

92,9%

10.988

10.092

91,9%

EC Algemeen

27.849

24.870

89,3%

21.802

14.986

68,7%

academisch beleid

538.029

538.029

100,0%

360.860

346.805

96,1%

EF Valorisatie en industrieel beleid

493.836

492.199

99,7%

493.836

485.819

98,4%

14.101

13.807

97,9%

12.931

10.532

81,4%

331.542

318.761

96,1%

327.959

314.131

95,8%

EA Apparaatkredieten

25.545

23.169

90,7%

24.887

22.169

89,1%

EC Algemeen

36.138

32.733

90,6%

33.214

29.139

87,7%

97,4%

269.859

262.824

97,4%

98,7% 1.228.375 1.182.365

96,3%

EE Beleidsondersteuning en

EG Sensibilisatie en samenleving
EC0 AGENTSCHAP ONDERNEMEN

ED Economisch Ondersteuningsbeleid
Totaal ministerie

269.859

262.859

1.417.730

1.399.159

Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en de
ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 1,3% en 3,7% lager dan de vooropgestelde kredieten. De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor het jaar 2011 begrote
kredieten ook de openstaande verbintenissen van voorgaande jaren (323.865,9 duizend euro).
Die hebben voornamelijk betrekking op subsidie-engagementen voor wetenschappelijk onderzoek jegens het IWT en FWO.
Het ministerie heeft de vastleggingskredieten en de ordonnanceringskredieten 2011 overschreden voor basisallocatie EC0 EA200 0100 – Uitvoering EU-projecten. Het betreft een variabel krediet voor de prefinanciering van uitgaven die gedeeltelijk worden gerecupereerd langs
het EFRO. Omdat de stortingen uit Europa soms laattijdig zijn, is in een tijdelijke kredietlijn
langs een thesaurierekening voorzien (tot 1 miljoen euro)172. Het Agentschap Ondernemen
heeft in 2011 een beroep gedaan op deze kredietlijn. Het variabel krediet werd begin 2012
aangezuiverd.
172

Artikel 173, §1 van de algemene uitgavenvergroting 2011 machtigt de Schatkist de nodige provisies te verstrekken
om de uitbetaling ten laste van basisallocatie ECO EA 200 0100 te verzekeren.
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Het departement EWI heeft geen correcte inschatting gemaakt van de uitgaven 2011 voor activiteiten en initiatieven tot bevordering van het wetenschappelijk onderzoek, noch voor de
Steunpunten beleidsrelevant onderzoek (progamma EC Algemeen)173. De uitvoering van het
personeelsplan liep ingevolge de samenvoeging op 1 april 2009 van het Agentschap Economie
en het Vlaams Agentschap Ondernemen vertraging op, zodat de kredieten om de bevorderingsgraden te honoreren niet werden opgebruikt (programma EA Apparaatkredieten van het
Agentschap Ondernemen).
Ook waren de ontvangsten van het Agentschap Ondernemen op het begrotingsfonds voor
het beheer van het researchpark Zellik op het programma EC Algemeen de voorgaande jaren
systematisch hoger dan de uitgaven174.Ten slotte verbond het Agentschap Ondernemen de
afrekening 2011 van de fiscale minderinkomsten van de federale overheid ingevolge de uitgifte
van aandelen door Arkimedes I middels netting (een vorm van conventionele schuldvergelijking) met onder meer de winwinlening. Daardoor moest geen storting aan de federale overheid plaatsvinden en werd zelfs een ontvangst gerealiseerd. Het Rekenhof merkt op dat de
omschrijving van de betrokken basisallocatie niet naar de schuldvergelijking met de winwinleningen heeft verwezen en dat het budget voor de winwinleningen aldus schuilt in de dotatie
voor het Hermesfonds, wat het parlement geen transparantie biedt.
7.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft gericht 36 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen gericht geselecteerd en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 5.971,9 duizend euro (0,5%). Het stelde
geen aanrekeningsfouten vast, noch ontbrekende rechtsgronden of onverschuldigde betalingen. Wel paste de administratie soms onvoldoende het mededingingsprincipe toe en bood
het niet altijd kwaliteitgaranties voor een objectieve uitvoering van dienstenopdrachten.
Zo vroeg het departement voor een dienstenopdracht maar één instituut om een offerte met de
ontoereikende en niet met feiten gestaafde overweging dat alleen dat instituut de vereiste specifieke kennis en expertise bezat. Het departement wees de opdracht bovendien toe ondanks
een te hoge mandagprijs, die niet direct gerelateerd was aan de opdracht (kennisuitbouw en
praktijktoetsing voor de uitbouw van een kenniscentrum). Ook dekte de administratie de
opdracht onvoldoende in tegen de potentiële belangenvermenging door de beleidsadviseurs
waarop een aantal indicatoren bij deze opdracht wezen. De potentiële belangenvermenging
werd pas opgemerkt tijdens de onderhandelingsfase.
Een andere dienstenopdracht kende slechts één inschrijving, die niet op alle punten voldeed.
Toch gunde de administratie na onderhandelingen, zonder een nieuw beroep op mededinging te overwegen.
Het Rekenhof ging ook na hoe het ministerie omging met de aanbevelingen uit zijn controleverslagen over 2010175. Het stelde vast dat het departement strikter heeft toegezien op
de reservevorming en dat het de financiële verantwoording die voor de subsidiëring van de
steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek vereist is, heeft verduidelijkt. Ook de naleving
van de voorziene plafonds voor reservevorming door steunpunten is verbeterd: voor de tweede steunpuntengeneratie was 2011 het laatste jaar van de erkenningstermijn en kon dus geen
reserve meer worden overgedragen en voor de derde steunpuntengeneratie verduidelijkt de
beheersovereenkomst de modaliteiten voor eventuele overschrijdingen van de reservelimiet.
173

De kredieten voor de steunpunten werden bij de begrotingscontrole 2011 verhoogd, toen het laatste werkingsjaar
voor de vernieuwing van de beheersovereenkomsten al zo ver was gevorderd dat het niet meer mogelijk was de
bijkomende middelen nog zinvol te besteden.
174
De middelen worden aangehouden om er ooit een actief patrimoniaal beleid mee te voeren of om eventuele kosten
voor bodemvervuiling mee te dekken.
175
Controleverslag van 5 juli 2012, kenmerk N 9-3.663.245 B1.
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De steunpuntfinanciering is wel niet wezenlijk gewijzigd tegenover de vorige steunpuntengeneratie, behalve dat het financieel verslag voortaan een onderscheid moet maken tussen
directe kosten (direct verbonden aan onderzoeksoutput) en indirecte kosten (verbonden aan
coördinatie en management). Het programmadecreet 2012 heeft de erkenningstermijn van de
steunpunten eenmalig ingekort van vijf tot vier jaar.
7.1.3 Conclusies
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie van Economie, Wetenschap en Innovatie nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle
van een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof enkele tekortkomingen vastgesteld inzake overheidsopdrachten. Ondanks een aantal indicatoren die mogelijk wijzen op
belangenvermenging bij de gunning van studieopdrachten, trof het ministerie geen maatregelen om potentiële belangenconflicten systematisch te onderkennen en ondervangen. De
administratie heeft de aanbevelingen die het Rekenhof vorig jaar formuleerde, in grote mate
toegepast.
7.1.4 Aanbevelingen
• Bij beleidsvoorbereidend of beleidsrelevant onderzoek is het aangewezen de functies van
wetenschappelijk adviseur, beleidsadviseur en vertegenwoordiger van belangengroepen
duidelijk te onderscheiden. Het adviesproces moet bovendien een volledige belangendeclaratie en aandacht voor eventuele vooringenomenheid garanderen. Het departement
kan de onafhankelijkheid van de beleidsevaluatie bewaken door bij de inschakeling van
externe expertise of consultancy de Principals for integrity in public procurement van de
OESO te hanteren.

7.2

Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen

7.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Agentschap voor Innovatie door

ontvangsten

381.362

379.210

Wetenschap en Technologie (IWT) -

dotatie

378.687

375.600

andere

2.675

3.610

328.044

293.556

EVA publ

uitgaven
saldo jaar

53.318

saldo vorige jaren

85.654
-52.859

overdracht

32.795

Fonds voor Flankerend Economisch

ontvangsten

248.539

257.376

Beleid (Hermesfonds) - VOI A

dotatie

238.539

238.080

andere

10.000

19.296

248.539

198.865

0

58.511

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

139.956

overdracht

198.467
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Begroting

Uitvoering

ontvangsten

17.999

11.456

dotatie

10.520

10.530

andere

7.479

926

18.011

23.761

-12

-12.305

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

26.121

overdracht

13.816

Vlaamse Instelling voor Technolo-

ontvangsten

93.658

89.872

gisch Onderzoek (VITO) - VOI SG

dotatie

48.989

48.811

andere

44.669

41.061

uitgaven

92.208

95.795

saldo jaar

1.450

saldo vorige jaren

-5.923
15.098

overdracht

9.175

Vlaamse Raad voor Wetenschap en

ontvangsten

1.325

1.336

Innovatie (VRWI) - SAR

dotatie

1.325

1.325

andere

0

11

1.325

1.167

0

169

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

357

overdracht

526

7.2.2 Controlebevindingen
De jaarrekening 2011 van het Hermesfonds bevat overzichten van de reconciliaties tussen het
bedrijfseconomisch en budgettair resultaat voor de jaren 2005 tot 2011 . Het Rekenhof merkte
op dat deze overzichten weliswaar de verschillen tussen beide resultaten duiden, maar niet
altijd in overeenstemming zijn met de geldende boekhoudregels. Zo rekende het fonds in
sommige jaren financiële en andere uitzonderlijke opbrengsten en kosten niet budgettair aan,
hoewel het boekhoudbesluit dat oplegt. Bovendien geeft het fonds geen verklaring voor de
situatie vóór 2005. De gecumuleerde reconciliatie op 31 december 2011 draagt bijgevolg een
bijkomende onverklaarde afwijking in zich.
De controle op de rekening 2011 van de LRM176 heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Bij zijn controle op de rekening 2011 van het IWT-Vlaanderen had het Rekenhof bijzondere
aandacht voor het beheer van de achtergestelde leningen (zie punt 7.3). Daarbuiten gaf de
controle aanleiding tot de volgende opmerkingen:
• Het IWT registreerde verantwoordingsdossiers voor subsidies pas in haar rekening na
verificatie ervan, in plaats van bij ontvangst. Vermits het de opgevraagde saldo’s niet registreert, is het IWT ook niet in staat de omvang ervan te bepalen. Momenteel zijn de
schulden dan ook onderschat.
• Het IWT legt projecten met een looptijd van meer dan twee jaar maar gedeeltelijk vast (zie
verder m.b.t. de rekening 2010). Het resterende bedrag wordt vastgelegd na een tussentijdse evaluatie, contractueel na twee jaar. Zo onderschat het de effectieve verbintenissen
en schuift het aangegane verbintenissen deels door in de tijd. Eind december 2011 diende
het IWT nog 45.441.000 euro vast te leggen voor al contractueel toegewezen projecten.
Op de afsluitingsdatum van dit rekeningenboek had het Rekenhof zijn controles op de rekeningen 2011 van de VITO, de Herculesstichting, de PMV, de VPM en de VRWI nog niet
beëindigd.
176

Voor de LRM, de PMV en de VPM vermeldt de tabel geen gegevens. Deze instellingen zijn immers extern verzelfstandigde entiteiten van privaat recht en moeten dan ook geen begroting of uitvoeringsrekening van de begroting
opstellen.
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Sinds zijn vorige rekeningenboek beëindigde het Rekenhof zijn controle op de rekening 2010
van het IWT, de LRM, de PMV, de VITO en de VPM. Deze controles gaven alleen voor het IWT
aanleiding tot opmerkingen:
• Het IWT registreerde in zijn jaarrekening 2010 nog altijd 2 miljoen euro vorderingen uit de
FIOV-dossiers die het in 2000 overnam. Al jaren staan deze vorderingen ongewijzigd in de
jaarrekening bij gebrek aan opvolging.
• Bij de overdracht van het FIOV bekwam het IWT ook een gebouw, waarvan het in zijn jaarrekening echter geen melding maakt.
• Het ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie aan het IWT voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams Innovatie Netwerk vermeldde een bedrag van
339.200 euro voor 2010, terwijl de decreetgever deze subsidie vaststelde op 198.000 euro.
• De jaarrekening geeft een overzicht van de vaststaande en toekomstige verplichtingen en
verbintenissen. Het IWT rapporteerde bij verscheidene kredietlijnen nieuwe verbintenissen 2010, die hoger lagen dan de vastleggingen geregistreerd in Orafin. Voor een aantal
kredietlijnen vermeldde de jaarrekening 2010 zelfs verbintenissen die de decretaal toegekende vastleggingsmachtiging overschreden. De verschillen tussen de bedragen in de jaarrekening en de effectieve vastleggingen zijn te wijten aan projecten met een looptijd van
verscheidene jaren die na een paar jaar een tussentijdse evaluatie bekwamen. In de boekhouding registreerde het IWT het toegekende bedrag voor de volledige looptijd, terwijl
Orafin telkens het bedrag vastlegt voor de periode tot de evaluatie. De latere jaren rekent
het IWT aan op toekomstige vastleggingsmachtigingen. Zo bezwaart het IWT mogelijks
nu al latere vastleggingsmachtigingen, die momenteel nog niet zijn toegekend.
• Het IWT kwam na een laatste interne kredietherschikking in december 2010 tot een betaalkrediet van 113.599.867 euro voor onderzoek en ontwikkeling, terwijl de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor deze kredietlijn in een maximaal
betaalkrediet van 112.051.000 euro voorzag.

7.3

IWT: beheer achtergestelde leningen

7.3.1 Reglementair kader en modaliteiten
Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) subsidieert innovatieve projecten. De Vlaamse regeling voor steun aan onderzoek en ontwikkeling (O&Obesluit177) creëerde eind 2001 de mogelijkheid achtergestelde leningen toe te kennen als
aanvullende voorfinanciering bovenop een subsidie tot 80% van de projectkosten en tegen
ten minste het rentepercentage van de langetermijninvesteringskredieten bepaald door de
referentierente van de Europese Commissie voor België, vermeerderd met 4% voor projecten
van kleine of middelgrote ondernemingen. De Europese Commissie stelde in haar advies178
over het O&O-besluit dat de toekenning van achtergestelde leningen geen probleem vormde,
aangezien de voorgestelde intrestvoet marktconform was. In dossiers met een zo groot risico
dat deze intrestvoet niet marktconform meer is, dient het IWT de lening te weigeren of de
intrestvoet aan te passen. In december 2008 herzag de Vlaamse Regering het O&O-besluit.
Het voegde een specifieke regeling voor innovatieve starters toe179: het IWT kan binnen de
Europese kaderregeling voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie voortaan kleine ondernemingen jonger dan zes jaar een achtergestelde lening toekennen tegen een verlaagde intrestvoet mits zij deze steun jaarlijks aanmeldt bij de Europese Commissie. De Commissie
177

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de steun aan projecten van technologisch onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen van 5 oktober 2001.
178
Staatssteun N 298/2000 van 28 maart 2001.
179
Artikel 8 van het O&O-besluit.
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heeft in 2011 in haar advies180 over het nieuwe O&O-besluit echter geen uitspraak meer gedaan
over de toekenning van de achtergestelde leningen, aangezien het IWT meldde dat het deze
steunmaatregel ondertussen niet meer hanteert. Het O&O-besluit delegeerde de nadere regeling van de terugbetaling aan de raad van bestuur van het IWT. Het IWT stelde dan ook een
handleiding op, die het een paar keer wijzigde.
Periode 2002-2005
In een eerste handleiding stond het IWT alleen KMO’s toe een leningaanvraag in te dienen
voor O&O-bedrijfsprojecten of KMO-innovatieprojecten. KMO-studies kwamen niet in aanmerking. Een bedrijf kon een lening van maximum 800.000 euro ontvangen als het bij de aanvraag aantoonde dat het voldoende aflossingscapaciteiten had. Het IWT voerde een financiële
analyse uit en kon op grond daarvan de achtergestelde lening weigeren. De intrestvoet was de
Europese referentierentevoet, vermeerderd met 4%. Het IWT bepaalde deze intrestvoet op de
datum van de projectaanvraag of – als dat voor de bedrijven voordeliger was - op de datum van
de beslissing van de raad van bestuur. Het kende de lening toe voor de looptijd van het project
plus zes jaar. De bedrijven konden het kapitaal ineens of in schijven opnemen. Na de projectperiode dienden zij drie jaar lang niet terug te betalen. De kapitaal- en intrestaflossingen
vinden dus plaats in de laatste drie jaar en op kwartaalbasis. Een vervroegde terugbetaling kan
altijd, zonder aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding. Als een onderneming niet
tijdig terugbetaalt, dient het IWT het bedrijf in gebreke te stellen en bijkomende intrestlasten
aan te rekenen. Blijft de aanvrager bij de uitvoering van essentiële contractuele verplichtingen
in gebreke, dan dient een ingebrekestelling en onmiddellijke terugvordering van de lening te
volgen. Voor de toekenning van leningen stelde het IWT in de eerste periode geen specifieke
leningscontracten op, maar voegde het een indicatief aflossingsschema toe aan de subsidieovereenkomst. Bij de uitbetaling van de lening voegde het een nieuw aflossingschema als addendum bij de subsidieovereenkomst.
Periode 2006-2008
In 2006 richtte de Vlaamse Regering het Vlaams Innovatiefonds (Vinnof) op als dochtermaatschappij van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de ondersteuning van
starters. De Vinnof-investeringssteun kon de vorm van een achtergestelde lening aannemen.
Aangezien de missie van het IWT en het Vinnof zich op dit vlak deels overlapten, sloten zij een
samenwerkingsovereenkomst voor de combinatie van Vinnof-investeringssteun met IWT-bedrijfssubsidies. Vanaf 10 maart 2006 konden KMO’s niet alleen achtergestelde leningen bekomen voor innovatieprojecten, maar ook voor studies. Voor de projecten golden grotendeels
dezelfde voorwaarden als in de eerste periode. Haalbaarheidsstudies konden voortaan volledig gefinancierd worden als de doelonderneming over 20% eigen middelen beschikte181. Zowel
voor studies als voor projecten kon de gehanteerde intrestvoet onder bepaalde voorwaarden
worden verlaagd: tot maximum 300.000 euro werd de Europese referentierentevoet voor België voor langetermijninvesteringskredieten gehanteerd, zonder de bijkomende 4%. Er werd
dus niet altijd een marktconforme intrest aangerekend. Verder bepaalde de overeenkomst
dat het IWT de aanvraag moest behandelen en dat het in eerste instantie over de toekenning
kon beslissen. Het Vinnof voorzag in de vereiste financiering. Het betaalde het kapitaal uit
in schijven. Schijven die niet werden opgevraagd tijdens de projectperiode, vervielen. Verder
staat het Vinnof in voor de terugvordering van het geleende bedrag. De leningsovereenkomst
werd ondertekend door drie partijen: het Vinnof, het IWT en de doelonderneming. In de
praktijk bleek deze werkwijze, waarbij de een besliste en de ander betaalde, niet goed te werken. Daarom beëindigden het Vinnof en het IWT de samenwerkingsovereenkomst vroegtijdig en maakten zij nieuwe afspraken.
180
Staatssteun SA.33193 (2011/N) van 25 augustus 2011.
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De lening voor studies kon niet hoger zijn dan de toegekende subsidie.
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Periode 2009-2010
Vanaf 1 januari 2009 stelde het IWT weer volledig autonoom kapitaal ter beschikking, zij het
alleen voor haalbaarheidsstudies van startende KMO’s, jonger dan zes jaar. Het IWT stelde
hiervoor een nieuwe handleiding op. De achtergestelde lening mag maximum gelijk zijn aan
het bedrag van de toegekende subsidie. Subsidie en lening kunnen samen wel 100% van de
studiekosten dekken, met een maximum van 100.000 euro. Bij de leningaanvraag analyseert
het IWT de terugbetalingscapaciteit. De KMO dient door de valorisatie van de projectresultaten op vijf jaar winstgevend te zijn en voldoende cash te kunnen genereren. Voor starters is de
Europese referentierentevoet de regel. Voor andere KMO’s dient het referentiepercentage te
worden verhoogd met 4%. De intrestvoet is vast gedurende de volledige looptijd van de lening,
zijnde de projectperiode, vermeerderd met zes jaar. De terugbetaling dient slechts plaats te
vinden in de laatste drie jaren. Het IWT betaalt de lening in principe in twee schijven uit: 50%
bij de start en 50% na zes maanden. Het IWT sluit een specifieke leningsovereenkomst met
de begunstigde.
Innovatieprojecten worden voortaan verder ondersteund door de PMV, zij het niet meer door
de dochteronderneming Vinnof. Die kreeg een andere opdracht. De PMV bouwde een nieuwe
pijler uit voor de verstrekking van achtergestelde leningen: PMV-Mezzanine. Enerzijds richt
een groeimezzanine zich op KMO’s en grote ondernemingen ouder dan zes jaar182, anderzijds
ondersteunt een innovatiemezzanine kleine ondernemingen jonger dan zes jaar, op voorwaarde dat die ondernemingen voor het project een subsidie van het IWT ontvingen. Voor
deze laatste projecten sloten het IWT en de PMV een nieuwe samenwerkingsovereenkomst,
waarbij het IWT kon beslissen over de subsidietoekenning. Op grond van haar eigen bedrijfseconomische analyses kon de PMV bijkomende steun in de vorm van achtergestelde leningen
toekennen. Het een-loket-principe werd in deze dossiers dus verlaten.
Na 2010
Sinds 1 januari 2011 kent het IWT geen achtergestelde leningen meer toe. Bijgevolg kunnen
ondernemingen nog alleen een lening bekomen langs de PMV-mezzanine. Studies komen
niet meer in aanmerking voor een achtergestelde lening.
7.3.2 Intrestvoet
Een belangrijk element bij de toekenning van de leningen betreft de intrestvoet. Het O&Obesluit van 2001 stelde duidelijk de referentierente van de Europese Commissie voor België
voorop, vermeerderd met 4% voor KMO-projecten. De Europese referentierente wordt beschouwd als de marktrente voor leningen met een looptijd van vijf tot tien jaar waarvoor de
gebruikelijke zekerheden zijn gesteld. Aangezien het IWT de achtergestelde leningen toekende aan KMO’s met een vaak minder goede rating, was een bijkomende opslag van 4% nodig om de intrest marktconform te houden. Tot maart 2006 hanteerde het IWT stelselmatig
deze wettelijk vastgestelde intrest. Vanaf maart 2006 voorzag de handleiding in de mogelijkheid leningen toe te kennen tegen de Europese referentierente zonder de bijkomende toeslag.
Dat impliceerde een meer voordelige, niet marktconforme intrest, wat niet strookte met het
Vlaams O&O-besluit, waaraan het IWT onderworpen is. De aanrekening van een verlaagde
intrest was wel conform de investeringsprincipes van het Vinnof en de Europese de minimisregelgeving183.

182
De PMV handelde daarvoor volledig autonoom, zonder samenwerking met het IWT.
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Verordening (EG) Nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 en Verordening (EG) Nr. 1998/2006 van de
Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de
minimis-steun.
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Maar ook de Europese regelgeving wijzigde in de loop van de jaren. Belangrijk was de wijziging van de methode waarmee de Europese Commissie de referentiepercentages vaststelde
en rapporteerde vanaf juli 2008. Tot juni 2008 definieerde zij het referentiepercentage als een
basispercentage: het gemiddelde van de vijfjaars-interbancaire swaprente, vermeerderd met
0,75%. De Europese Commissie publiceerde deze referentiepercentages (basispercentage inclusief opslag) om de drie maanden184. Vanaf juli 2008 neemt de commissie de eenjaars-IBOR
als basispercentage. Zij verordende dat het basispercentage moet stijgen in functie van de
kredietwaardigheid van de onderneming. Normaalgesproken stijgt het basispercentage met
1%185, maar voor leningnemers zonder kredietverleden of startende ondernemingen stijgt het
met ten minste 4%. Voor ondernemingen met een slechte rating en lage zakelijke zekerheden
kan de opslag oplopen tot 10%. Vanaf 1 juli 2008 publiceert de Europese Commissie alleen nog
de basispercentages, met de mededeling dat daaraan een aangepaste toeslag moet worden
toegevoegd. Het IWT heeft zich bij de toekenning van achtergestelde leningen altijd gebaseerd op de percentages op de website van de Europese Commissie. Tot juli 2008 hanteerde
het een basispercentage vermeerderd met 0,75%, na 1 juli 2008 rekende het IWT louter het
basispercentage aan, zonder toeslag, zelfs niet de standaardtoeslag van 1%. Zo kende het IWT
in 2010 startende ondernemingen leningen toe tegen een intrest van 1,24%.
Het herziene O&O-besluit van december 2008 staat een dergelijk lage intrest toe voor haalbaarheidsstudies aan startende kleine ondernemingen, maar dat besluit trad maar in werking
in maart 2009. Het IWT paste de verlaagde intresten al voor deze datum toe en niet uitsluitend voor starters. Bovendien was de visie van de Europese Commissie op de toepassing van
het nieuwe O&O-besluit inzake achtergestelde leningen nog niet gekend. De Vlaamse overheid meldde het vernieuwde besluit pas aan in juni 2011. Op vragen van de Europese Commissie over de achtergestelde leningen, heeft het IWT geantwoord dat het ondertussen geen
leningen meer toekende. Daarom heeft de commissie de maatregel niet verder beoordeeld.
Het IWT heeft in 2009 en 2010 wel nog achtergestelde leningen als staatssteun aangemeld bij
de Europese Commissie. De doorgegeven bedragen waren echter geen nauwkeurige berekeningen, maar slechts ruwe benaderingen186.
7.3.3 Crisismaatregelen
Naar aanleiding van de economische crisis stond de raad van bestuur van het IWT in 2009
KMO’s die een lening verkregen in de periode tot maart 2006, uitstel van betaling in 2009 en
2010 toe. De KMO’s dienden geen kapitaal terug te betalen, maar moesten wel intrest betalen.
Het IWT verlaagde de rente tijdens de periode van betalingsuitstel echter met ongeveer 3%.
In concreto rekende het een intrest aan van 5,77%187, terwijl de initiële rentevoet voor deze leningen tussen de 8 en 9% lag. Deze beslissing maakt dat de rentevoet niet meer vast was voor
de hele looptijd van de lening.
Op 14 juli 2011 verlengde de raad van bestuur de periode van betalingsuitstel met twee bijkomende jaren. Ook in 2011 en 2012 moesten de KMO’s geen kapitaal terugbetalen. De raad
herstelde voor deze periode wel de initiële rentevoet van de oorspronkelijke overeenkomst.
De beslissing gold alleen voor de leningen uit de periode 2002-2005. De leningen uit de periode 2006-2009 kwamen intussen ook in de aflossingsfase. Maar de leningnemers moesten die
leningen terugbetalen aan het Vinnof, dat geen betalingsuitstel toestond.
184
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
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Voor leningen aan ondernemingen met een bevredigende rating en hoge zakelijke zekerheden of leningen aan
ondernemingen met een goede rating en normale zekerheden.
186
33% van het uitbetaalde kapitaal.
187
Dat was het basispercentage dat de Europese Commissie voor juli t.e.m. september 2009 publiceerde, vermeerderd met 4%.
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7.3.4 Toekenning
De lening is altijd een aanvulling op een projectsubsidie. Om een lening te krijgen, moet een
project dus eerst een subsidie van het IWT ontvangen. Verder moet de onderneming aantonen dat ze over voldoende aflossingscapaciteit beschikt. Een financiële analyse is voor starters
echter moeilijk bij gebreke aan historische cijfers. De toekenning van de lening is dus eerder
afhankelijk van de kwaliteit van het businessplan en de inschatting van de mate waarin het
project effectief een marktwaarde zal hebben.
Het IWT kon niet antwoorden op de vraag of er bedrijven waren die voor hun project wel een
subsidie kregen, maar geen lening. Het heeft m.a.w. geen informatie over projecten waarvoor
het een subsidie goedkeurde, maar de leningaanvraag weigerde. In totaal kende het tot maart
2006 35 leningen toe aan 31 bedrijven. Alle projecten met een leningsaanvraag die een positief
advies over de subsidie kregen, zouden ook de lening bekomen hebben. Nochtans bleken
niet alle dossiers altijd aan de voorwaarden te voldoen. Zo ontving een bedrijf twee leningen,
voor een totaal van 758.462,13 euro, terwijl het IWT in dat dossier de financiële draagkracht
in vraag stelde. In een ander dossier kende het IWT de lening toe op voorwaarde dat het de
financierings- en valorisatiecapaciteit van de onderneming na verloop van 18 maanden positief zou kunnen beoordelen. Het bedrijf kreeg nochtans direct na de ondertekening van de
subsidieovereenkomst twee leningen, voor een totaal van 800.000 euro.
In de periode 2006-2008 werden 99 Vinnof-leningen toegekend aan 88 bedrijven. Daarbuiten
weigerde het Vinnof nog de leningsaanvragen voor dertien projecten of studies die wel een
IWT-subsidie ontvingen.
Van 2009 tot december 2010 keurde het IWT 36 leningen toe aan evenveel KMO’s voor haalbaarheidsstudies. Van bij de start van de innovatiemezzanine tot december 2011 ontving de
PMV 111 aanvragen en kende het 36 leningen toe. Elf dossiers waren onontvankelijk en het
IWT weigerde in 24 dossiers de subsidie. 32 ondernemingen trokken zelf hun aanvraag in
na een eerste gesprek. In vier dossiers nam de PMV een negatieve beslissing. Vier aanvragen
waren eind 2011 nog in behandeling. Bij de innovatiemezzanine is er dus een aanzienlijke discrepantie tussen het aantal ontvangen aanvragen en het aantal toegekende leningen.
7.3.5 Terugbetalingen
Tot maart 2006 betaalde het IWT 7.395.790,22 euro uit voor 35 leningen. Op 31 december
2011 had het 45,35% van dat kapitaal terug (3.354.315,42 euro). Het merendeel van de ontvangen bedragen betrof vervroegde aflossingen. Tien leningen voor een totaal van 2.488.507,71
euro werden vervroegd terugbetaald. Drie leningen voor in totaal 414.504,40 euro kenden een
normaal verloop en werden ondertussen volledig terugbetaald. 20,79% (1.537.753,6 euro) is
definitief verloren in negen leningen. Van 730.463,39 euro (9,88%) is de inning dubieus: vijf
dossiers zijn overgedragen aan de centrale invorderingscel of betreffen ondernemingen in een
vereffenings- of faillissementsprocedure. Ten slotte zijn nog acht leningen lopende voor een
totaal van 1.773.257,81 euro (23,98% van het totaal aan uitbetaalde leningen).
Van maart 2006 tot 2009 werden leningen voor 99 projecten of studies goedgekeurd, voor
een totaal kredietbedrag van 9.669.860,07 euro. Niet alle leningen werden volledig opgevraagd. Het Vinnof betaalde 7.191.255,33 euro uit. Hiervan inde het inmiddels 1.783.152,07 euro
(24,80%); waarvan 514.202,38 euro vervroegd. 1.141.393,43 euro (15,87%) ging definitief verloren en van 1.178.754,67 euro (16,39%) is de inning dubieus. Nog 3.087.955,16 euro (42,94%)
moet worden geïnd volgens het normale aflossingsschema.
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In 2009 en 2010 keurde het IWT nog 36 leningen toe en betaalde het 1.418.386,00 euro uit. De
innovatiemezzanine stond een kredietbedrag van 4.945.251,71 euro toe. Het Rekenhof heeft
deze laatste generatie leningen verder buiten beschouwing gelaten, omdat ze nog niet aan
terugbetaling toe is.
7.3.6 Opvolging
Het IWT is in eerste instantie een subsidieorgaan. Het had geen ervaring met intrestberekening en beschikte niet over een algemeen kader inzake debiteurenbeheer. Het had dan ook
moeite met de opvolging, inning en boekhoudkundige registratie van de eerste achtergestelde
leningen.
Cruciaal in de opvolging van achtergestelde leningen is een correct aflossingsschema. Het
IWT voegt bij de overeenkomst een indicatief schema, dat het actualiseert bij uitbetalingen.
In de praktijk bleven vaak verscheidene schema’s in omloop, waardoor verwarring ontstond
bij de begunstigde en bij het IWT over de juiste aflossingen. In een aantal gevallen betaalde
een bedrijf daardoor onjuiste bedragen terug. In andere dossiers ontving de boekhouding
van het IWT de herziene aflossingstabellen niet of laattijdig, waardoor zij de vorderingen en
intresten foutief registreerde.
Bij de eerste dossiers doken ook al snel problemen op met de tijdige terugbetaling van de kredieten. Ondernemingen ging snel failliet of betaalden niet of maar gedeeltelijk terug. Slechts
een beperkt aantal ondernemingen volgde het aflossingsschema. Het IWT had echter weinig
richtlijnen voor de aanpak van wanbetalers. De handleiding schreef een ingebrekestelling
14 dagen na het verstrijken van de vervaldatum voor en de aanpassing van de verschuldigde
intrest aan de periode van niet-betaling. Het IWT koos echter voor een zachte aanpak omdat
het geen aanleiding wilde geven tot faillissementen. Het stuurde de bedrijven geen systematische herinneringen, rekende geen bijkomende intresten aan en paste de aflossingsschema’s
niet aan.
Omdat veel bedrijven vrij snel in financiële moeilijkheden kwamen, heeft het IWT in 2009
betalingsuitstel toegestaan. In die periode rekende het wel bijkomende, zij het verlaagde,
intresten aan. Hoewel de looptijd van de leningen daardoor wijzigde, paste het IWT de aflossingsschema’s voor de intrestberekening niet aan. Het berekende de intrest voor de periode
van betalingsuitstel manueel op jaarbasis. In twee dossiers berekende het echter de intrest op
een uitstaand kapitaal dat niet overeenkwam met de boekhoudregistratie ervan. Het opvolgingssysteem bleek namelijk fouten te bevatten188. De bedrijven dienden de verlaagde intrest
in de jaren van uitstel jaarlijks voor het jaareinde te betalen, maar de meeste ondernemingen
betaalden pas in januari van het volgende boekjaar en een aantal betaalde zelfs niet. In een
dossier verrekende het IWT de intrest met een uit te betalen subsidieschijf, wat de opvolging
bemoeilijkte. Enkele ondernemingen gingen niet in op de mogelijkheid tot betalingsuitstel,
maar betaalden evenmin terug. Meerdere dossiers slepen al jaren aan.
Ondanks het betalingsuitstel, verbeterde de financiële draagkracht van de ondernemingen
niet altijd. Ondertussen bleven bedrijven failliet of in vereffening gaan. Bij faillissementen
diende het IWT een schuldvordering in. In 2011 vorderde het in een dossier echter alleen het
kapitaal, zonder intrest.
Ondanks de financiële moeilijkheden bij veel ondernemingen, betaalden acht bedrijven hun
lening uit de eerste periode vervroegd terug. Maar ook deze vervroegde aflossingen verliepen
niet altijd perfect. Zo stond het IWT een bedrijf een vervroegde aflossing in zes maandelijkse
schijven toe tussen oktober 2007 en maart 2008, maar loste het bedrijf de lening pas in 2009
188

Niet alle aflossingen of betalingsschijven waren correct ingevoerd in het opvolgingssysteem.
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af, zonder dat het IWT de terug te betalen bedragen herrekende. Het bedrijf moest zo voor
een periode van meer dan een jaar geen bijkomende intresten betalen.
7.3.7 Boekhoudkundige registratie
De opvolgingsproblemen leidden ook tot moeilijkheden en fouten in de boekhouding. Enerzijds liep het mis met de intrestaanrekening: in het begin verrekende het IWT de intresten
niet stelselmatig tot 31 december van het boekjaar en toen de eerste aflossingen dienden te
gebeuren, hield de berekening van de toe te rekenen intresten niet altijd rekening met al betaalde intresten. Intresten werden dubbel geboekt of foutief berekend189. Anderzijds verliep
de boekhoudkundige verwerking van de te vorderen kapitaalgedeelten evenmin altijd eenduidig en gestructureerd. Doordat soms meer aflossingsschema’s in omloop waren, werden de
terug te vorderen schijven niet altijd correct geregistreerd. Verder boekte het IWT jarenlang
geen dubieuze debiteuren, noch waardeverminderingen op achtergestelde leningen, ondanks
de financiële moeilijkheden van verscheidene begunstigden. Het boekte herhaaldelijk vorderingen ten onrechte vroegtijdig af bij de opstart van faillissementsprocedures190. Het boekte
pas in 2010, op ongestructureerde wijze, de eerste waardeverminderingen. Het IWT boekt inmiddels wel waardeverminderingen in dossiers die het heeft overgelegd aan de centrale invorderingscel of voor leningen aan bedrijven die in een faillissementsprocedure verwikkeld zijn,
maar niet voor ondernemingen in vereffening. Met de registratie van dubieuze debiteuren is
het IWT pas in 2011 gestart. Duidelijke richtlijnen om probleemdossiers op gestructureerde en
gelijkwaardige wijze te behandelen, ontbreken nog.
7.3.8 Conclusies
Het reglementair kader voor de toekenning van achtergestelde leningen door het IWT kende
door de jaren heen weinig continuïteit: doelprojecten, doelondernemingen, toekenningsvoorwaarden, financiering en beheer wisselden regelmatig. De contractuele bepalingen over
maximumbetoelaging en intrestaanrekening waren daarbij niet altijd helemaal conform met
het O&O-besluit of de marktintrest.
In de voorbije crisisjaren verleende de raad van bestuur van het IWT aan KMO’s met leningen
uit de eerste periode een betalingsuitstel van 4 jaar, waardoor de leningen een looptijd van
minstens 11 jaar bekomen. Ondernemingen met leningen toegekend na maart 2006 kregen
niet de mogelijkheid hun looptijd te verlengen. Bovendien verlaagde het IWT tijdens de periode van betalingsuitstel de rentevoet gedurende twee jaar met ongeveer 3%.
Het IWT heeft geen informatie omtrent geweigerde leningen voor projecten die wel een subsidie kregen. De meeste projecten die een subsidie bekwamen, ontvingen ook de achtergestelde
lening. Nochtans voldeden niet alle dossiers aan de voorwaarden. Zo ontvingen enkele ondernemingen met een twijfelachtige terugbetalingscapaciteit toch een lening.
Opvallend is dat bij de leningen die in de terugbetalingsfase kwamen, een belangrijk aandeel
van het geleende kapitaal moeilijk weer inbaar was. Een derde van de uitbetaalde leningen
ging definitief verloren of leidde tot een boeking als dubieus invorderbaar.
Het merendeel van de leningen kende geen normaal verloop: de meeste terugbetalingsschema’s werden niet gerespecteerd, uitblijvende of laattijdige betalingen gaven geen aanleiding
tot de aanrekening van bijkomende intresten, aflossingsschema’s werden niet stelselmatig
189

Voor meer gedetailleerde informatie over de fouten, zie o.m. de brieven van het Rekenhof N09-3.430.895 B2 van 6
januari 2009, N09-3.619.629 B6 van 24 mei 2011 en N09-3.674.836 B2 van 31 januari 2012.
190
Een definitieve afboeking is maar aangeraden na het eindverslag van de curator. In de tussentijd is het beter de
vorderingen als dubieus te beschouwen en een waardevermindering te boeken.
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aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Bovendien maakte het IWT in een aantal dossiers
fouten: het verwarde gelijktijdig in omloop zijnde terugbetalingschema’s, het berekende intresten verkeerd of baseerde de berekening op foutieve kapitaalbedragen, enz. De opvolgingsproblemen leidden ook tot moeilijkheden en fouten in de boekhouding. Het IWT wachtte ten
slotte lang met de boeking van dubieuze debiteuren en waardeverminderingen.
Het IWT was organisatorisch niet in staat om het instrument achtergestelde lening op een
goede manier te beheren. Bovendien stelde het zich mild op om het de ondernemingen niet
nog moeilijker te maken.
7.3.9 Aanbevelingen
• Het IWT moet de reglementering nauwgezet volgen en zo nodig tijdig laten aanpassen.
Het moet daarbij aandacht hebben voor continuïteit en de gelijke berechtiging van alle
begunstigden.
• Het IWT moet maatregelen treffen voor een vlotte inning van de verleende kredietbedragen en de bijhorende intresten. Daarbij dient het duidelijke richtlijnen voor het debiteurenbeheer uit te vaardigen. Het moet de aflossingsschema’s nauwgezet opvolgen. Voorts
dient het maatregelen te nemen om alle intresten correct te berekenen en de aflossingen
op te volgen.

7.4

Stimuleringsbeleid startend ondernemersschap

7.4.1 Inleiding
Het economisch beleid is een gewestbevoegdheid. De Vlaamse overheid neemt of steunt tal
van maatregelen om het startend ondernemerschap te stimuleren. De beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Werk en Sociale Economie (WSE) en Onderwijs en
Vorming (OV) voeren de voornaamste maatregelen ter bevordering van het startend ondernemerschap uit. Drie agentschappen hebben minstens één kernopdracht die rechtstreeks verband houdt met het bevorderen van startend ondernemerschap: het Agentschap Ondernemen en de Participatiemaatschappij Vlaanderen van het beleidsdomein EWI, en het Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen van het beleidsdomein WSE.
Ook de federale overheid kan op het economiedomein optreden, bijvoorbeeld middels het
vennootschapsrecht en de sociale zekerheid. Volgens de Vlaamse Regering kunnen de cijfers
over ondernemerschap, zoals het percentage oprichtingen tegenover bestaande ondernemingen en de Global Enterpreneurship Monitor (peiling naar de betrokkenheid bij de opstart van
een onderneming) verbeteren.
Het Vlaams Parlement heeft meermaals aangedrongen op een koppeling van de maatregelen
die de agentschappen uitvoeren ter bevordering van het ondernemerschap, aan concrete doelstellingen en op monitoring en evaluatie van deze maatregelen191. Het Rekenhof onderzocht
een aantal van de lopende maatregelen. Het oriënteerde zijn onderzoek naar maatregelen uit
de regeerperiodes 2004-2009 en 2009-2014 die zich niet richtten op specifieke beroepen192 en
geheel of gedeeltelijk het stimuleren van startend ondernemerschap tot doel hebben. Het
onderzocht geen maatregelen die weliswaar een invloed hebben op ondernemerschap, maar
een ander primair doel hebben (bv. het vergunningenbeleid).
191

Zie bv. de met redenen omklede motie bij de Beleidsnota Economisch Overheidsinstrumentarium 2009-2014
(Stuk 208 (2009-2010) – Nr. 4 ), de motie van aanbeveling bij de beleidsbrief Economie 2010-2011 (Stuk 728 (20102011) - Nr. 6), de resolutie betreffende het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap in het onderwijs
(Stuk 965 (2010-2011) – Nr. 4) en de resolutie betreffende het bevorderen van het vrouwelijk ondernemerschap
(Stuk 1188 (2010-2011) – Nr. 4).
192
Bv. subsidies in de bio-landbouw, ondernemersopleidingen en gecertificeerde bijscholingen van SYNTRA Vlaanderen.
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7.4.2 Beleid inzake startend ondernemerschap
Beleidsdoelstellingen
Ondernemerschap, en startend ondernemerschap in het bijzonder, is al geruime tijd een aandachtspunt van de Europese overheden. Vlaanderen heeft de Europese strategieën geconcretiseerd in het Pact van Vilvoorde en zijn opvolger, het Pact 2020 Vlaanderen in actie. Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld tegen 2020 een van de topregio’s in Europa te worden.
Het begrip ondernemerschap heeft niet altijd dezelfde draagwijdte in de beleidsdocumenten. Het wordt doorgaans ruimer opgevat dan het starten van een bedrijfsactiviteit. Zo ziet
Onderwijs de doelstelling meer als het stimuleren en ontwikkelen van ondernemerszin dan
als het stimuleren van ondernemerschap in de zin van het starten van een eigen bedrijf. Ondernemerszin is daarbij dienstig in alle facetten van het leven en niet alleen in de strikte context van een (eigen) onderneming. Volgens Werk en Sociale Economie is de finaliteit van de
toeleiding van werkzoekenden naar het zelfstandig ondernemerschap vooral gericht op de
tewerkstelling van de doelgroep. Het Actieplan Ondernemerschapsonderwijs, meegedeeld
aan de Vlaamse Regering op 11 oktober 2011 en 13 juli 2012, uniformiseert de termen ondernemingszin en ondernemerschap voor de beleidsdomeinen economie, wetenschap en innovatie,
onderwijs, werk en sociale economie en landbouw en visserij.
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De onderstaande tabel schematiseert de beleidsdoelstellingen en maatregelen van de Vlaamse overheid.
Vlaanderen heeft op termijn
een meer ondernemende samenleving en cultuur

ONDERNEMERSCHAP
Een cultuur om te ondernemen,
een klimaat om te ondernemen

Sensibiliseren
Werken aan een positief
imago van
ondernemerschap

Toeleiden, opleiden en
begeleiden
Kennis en competenties
van (potentiële)
(pre)starters verhogen

Maatregelen
 Televisieprogramma’s
 Open Bedrijvendag

ONDERNEMERS
Er moeten voldoende starters zijn, ook
innovatieve, die bovendien doorgroeien

Financieren
(Pre)starters financieel
ondersteunen

Maatregelen
 Minionderneming op
school

Maatregelen
 Winwinlening
 Arkimedesregeling

 Dag van de Klant

 Opleiding bedrijfsbeheer

 Waarborgregeling

 …

 Trajectbegeleiding

 …

werkzoekenden
 …

Beleidsmaatregelen

Beleidsmaatregelen

Voor zijn onderzoek heeft het Rekenhof de maatregelen gegroepeerd in zeventien groepen:
1.

Voor zijn onderzoek heeft het Rekenhof de maatregelen gegroepeerd in zeventien groepen:
1.

Arkimedesfondsen: deze fondsen zijn dochters van de PMV die kapitaalparticipaties neArkimedesfondsen: deze fondsen zijn dochters van de PMV die kapitaalparticipaties
men in erkende risicokapitaalverstrekkers die op hun beurt participeren in starters en
nemen in erkende risicokapitaalverstrekkers die op hun beurt participeren in starters
KMO’s.
en KMO’s.

2. 2.PMV-Innovatiemezzanine:
innovatieve
starters
metmet
eeneen
IWTPMV‐Innovatiemezzanine:deze
dezemezzanine
mezzanineverstrekt
verstrekt
innovatieve
starters
subsidie
voor
een
project
(kmo-innovatieproject
of
O&O-bedrijfsproject)
aanvullend
IWT‐subsidie voor een project (kmo‐innovatieproject of O&O‐bedrijfsproject)een
langlopende
lening.
aanvullendachtergestelde
een langlopende
achtergestelde lening.
3. 3.Vlaams
Innovatiefonds
dochter van
vande
dePMV
PMVverstrekt
verstrektrisicokapitaal
risicokapitaal
Vlaams
Innovatiefonds(Vinnof):
(Vinnof): deze
deze dochter
aanaan
startende
of groeiende
pril groeiende
innovatieve
ondernemingen
met aantoonbaar
startende
of pril
innovatieve
ondernemingen
met aantoonbaar
winstpotentieel.winstpotentieel.

Waarborgregeling:dede
Waarborgbeheer,een
een
dochter
van
PMV,
stelt
zich
borg
4. 4.Waarborgregeling:
nvnv
Waarborgbeheer,
dochter
van
dede
PMV,
stelt
zich
borg
voor
voor
75%
van
het
krediet
dat
een
kredietverstrekker
aan
een
ondernemer
(starter,
75% van het krediet dat een kredietverstrekker aan een ondernemer (starter, kmokmo
of vrij
of vrij beroep) verstrekt, waardoor de ondernemer gemakkelijker krediet verkrijgt.
beroep) verstrekt, waardoor de ondernemer gemakkelijker krediet verkrijgt.

5.

5.

Winwinlening: de overheid moedigt particulieren met belastingkortingen aan om aan

Winwinlening: de overheid moedigt particulieren met belastingkortingen aan om aan
een startende KMO te lenen.
een startende KMO te lenen.

6. KMO-programma: dit programma subsidieert zowel de haalbaarheidsstudie als de realisatie van innovaties tot maximum 200.000 euro.
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7.

KMO-portefeuille: uit deze portefeuille verstrekt de overheid cheques aan KMO’s om bij
erkende dienstverleners (strategisch) advies in te winnen (ook voor internationaal ondernemen), personeel opleiding te laten volgen of een technologieverkenning uit te voeren.

8. Sensibilisering met televisieprogramma’s: daarmee wil de overheid bij het publiek een
correct beeld van ondernemerschap bevorderen en attenderen op de mogelijkheden van
een ondernemersloopbaan.
9. Sensibilisering met evenementen (Dag van de Klant, Open Bedrijvendag, …);
10. Opleidingen bedrijfsbeheer: Syntra en de Centra voor Volwassenenonderwijs organiseren
cursussen die een akte van basiskennis van het bedrijfsbeheer opleveren.
11. Actieplannen Ondernemingsvriendelijke Gemeente: het Agentschap Ondernemen
steunt gemeentelijke projecten die een ondernemersvriendelijker klimaat creëren in de
Vlaamse gemeenten.
12. Maatregelen in het onderwijs: steun aan projecten die leerlingen, studenten en leerkrachten stimuleren tot een hogere ondernemerszin (zakelijk en persoonlijk), in de vorm van
de verspreiding van didactisch materiaal, uitwisselingen, brugprojecten onderwijs-bedrijfsleven, de oprichting van miniondernemingen, wedstrijden, …
13. Kenniscentrum Flanders DC: deze vzw heeft als maatschappelijk doel de regionale concurrentiekracht versterken door creativiteit, innovativiteit, ondernemerschap en internationaal ondernemen te stimuleren langs de creatie van een gestructureerd netwerk
waarbinnen de Vlaamse overheid, kennisinstellingen en ondernemingen hun krachten
bundelen.
14. Business Angels Netwerk Vlaanderen: dit netwerk bemiddelt tussen investeerders en beloftevolle ondernemingen.
15. Projecten ter uitvoering van Europese programma’s: uiteenlopende projecten, deels met
Europese ESF, EFRO of Equal middelen gefinancierd na projectoproepen, beogen ondernemerschap te bevorderen. Zij behelzen o.m. sommige (traject)begeleidingen voor
werkzoekenden en startende ondernemers, promotiecampagnes, stimulering van kansengroepen zoals allochtonen en vrouwen, …
16. Trajectbegeleiding naar zelfstandig ondernemerschap na toeleiding door de VDAB voor
niet werkende werkzoekende en voor leefloners via een activiteitencoöperatieve.
17. Peterschapsprojecten: projecten waarbij beslissingsnemers van ondernemingen begeleid
worden om door ervaringsuitwisseling de bedrijfsvoering te professionaliseren en om de
netwerkvorming te stimuleren.
Budgettering
Uit de publieke documenten van de Vlaamse overheid blijkt hoeveel middelen naar de voornaamste maatregelen voor ondernemerschap gaan, maar niet hoeveel er precies naar startend
ondernemerschap gaan. Voor de diverse beleidsdoelstellingen en maatregelen voor startend
ondernemerschap bevatten de begrotingsdocumenten geen duidelijk herkenbare budgetten.
Dat heeft o.m. de volgende oorzaken:
• er kan niet altijd eenduidig worden vastgesteld of en in welke mate een maatregel bijdraagt tot het startend ondernemerschap (bv. het waarborgstelsel);
• apparaatskredieten zijn niet eenduidig toewijsbaar aan een specifieke beleidsdoelstelling
of maatregel (dat geldt voor alle maatregelen);
• de kredieten voor een specifieke maatregel voor startend ondernemerschap zijn vervat in
een envelop voor een geheel van maatregelen die niet alleen startend ondernemerschap
beogen (bv. projecten ter uitvoering van Europese programma’s, de VDAB-financiering);
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• sommige maatregelen worden meegefinancierd met Europese middelen (alle projecten ter
uitvoering van Europese programma’s);
• sommige leningen worden gefinancierd met een rollend fonds, dat de terugbetalingen hergebruikt voor nieuwe leningen (bv. innovatiemezzanine);
• het is niet altijd de bedoeling het gereserveerde krediet onmiddellijk aan te wenden, maar
wel het ter beschikking te hebben als zich een concreet, goed dossier aanbiedt.
Daardoor is het onmogelijk de budgettaire impact van de maatregelen nauwkeurig in te schatten. De grootorde van de overheidstegemoetkomingen voor de onderzochte maatregelen is
ongeveer 43,3 miljoen euro directe uitgaven per jaar, 420 miljoen euro uitstaande overheidswaarborgen, 12 miljoen euro Europese cofinanciering voor de programmaperiode 2000-2006
en 250 miljoen euro aan de PMV toegewezen middelen.
De Vlerick Leuven Gent Management School kwantificeerde in opdracht van de Vlaamse
overheid de pre-start én post-start beleidsmaatregelen die Vlaanderen in 2009 financierde
met publieke middelen voor (potentieel) ondernemerschap en KMO’s193. Haar berekening van
de uitgaven van deze bijdragen betrof (alleen) de contante bijdragen van de Vlaamse overheid
en steunde op een bevraging van de Vlaamse overheidsdiensten. Volgens die berekening gaf
de Vlaamse overheid in 2009 voor 103 maatregelen ten voordele van ondernemerschap ongeveer 675 miljoen euro uit, waarvan 97 miljoen euro voor (pre)starters.
7.4.3 Evaluatie van het beleid
Het Rekenhof ging na in welke mate de Vlaamse overheid zicht heeft op de resultaten van haar
beleid, meer bepaald op de output en outcome bij de 17 onderzochte maatregelengroepen.
Evaluaties van individuele beleidsmaatregelen
Een outputevaluatie beoordeelt het onmiddellijke resultaat van een activiteit of maatregel.
Voor een outputevaluatie heeft de overheid verscheidene soorten informatie nodig:
• de mate waarin de maatregel wordt toegepast (bv. het aantal (toekomstige) zelfstandigen
en ondernemingen dat een beroep doet op de maatregel);
• de mate waarin de doelgroep wordt bereikt en welke segmenten van de doelgroep worden
bereikt (bv. mensen die plannen zelfstandige te worden, starters, autochtonen of allochtonen, ...);
• de efficiëntie van de maatregel (kostprijs per prestatie).
De onderstaande figuur vat de mate waarin de overheid over die soorten outputinformatie
beschikt samen voor de maatregelen ter bevordering van het (startend) ondernemerschap.

193

IPREG (Innovation Policy Research for Economic Growth) research programme, Step 2 Analysis of the cost of entrepreneurship and SME policies for firms active in Flanders, Vlerick Leuven Gent Management School, juni 2011. De
IPREG-studie omvat soms maatregelen die het Rekenhof in dit onderzoek niet heeft beschouwd als maatregelen
ter bevordering van het startend ondernemerschap, zoals maatregelen die onrechtstreeks tot het ondernemerschap kunnen bijdragen.
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Het Rekenhof stelde vast dat de overheid een goed zicht heeft op de mate waarin haar
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Niettemin heeft de overheid toch bij ongeveer tweederde van de maatregelen een
Niettemin heeft de overheid toch bij ongeveer tweederde van de maatregelen een behoorlijk
behoorlijk zicht op die kosten, zodat zij de efficiëntie kan nagaan.
zicht op die kosten, zodat zij de efficiëntie kan nagaan.
Een outcome‐evaluatie onderzoekt de impact (of het effect) van outputs op de
Een outcome-evaluatie onderzoekt de impact (of het effect) van outputs op de samenleving.
samenleving. Voor outcome‐evaluatie heeft de overheid de volgende gegevens nodig:
Voor outcome-evaluatie heeft de overheid de volgende gegevens nodig:
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Outcome‐evaluatie kampt vaak met methodologische problemen:
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De onderstaande figuur vat de mate waarin de overheid over outcome‐evaluaties beschikt
De onderstaande figuur vat de mate waarin de overheid over outcome-evaluaties beschikt
samen voor de maatregelen ter bevordering van het (startend) ondernemerschap.
samen voor de maatregelen ter bevordering van het (startend) ondernemerschap.
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Voor de maatregelen die een betere financiering beogen, is de informatie over de effectiviteit over de
effectiviteit beperkter dan voor de meeste andere maatregelen.
beperkter dan voor de meeste andere maatregelen.
De overheid relateert de ingezette financiële middelen zelden aan de bereikte outcome: zij
De overheid relateert de ingezette financiële middelen zelden aan de bereikte outcome: zij
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Als zij de kosteneffectiviteit nagaat, zoekt ze zelden hoe zij die kan verbeteren.
De omschrijving van een doelgroep of doelstelling kan de mate waarin zij worden bereikt,
De omschrijving van een doelgroep of doelstelling kan de mate waarin zij worden bereikt,
sterk beïnvloeden: vage, weinig ambitieuze doelstellingen zijn gemakkelijk realiseerbaar.
sterk beïnvloeden: vage, weinig ambitieuze doelstellingen zijn gemakkelijk realiseerbaar. Bij
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Monitoring
Het is niet eenvoudig geschikte effectindicatoren vast te stellen: ook andere factoren dan
het overheidsoptreden beïnvloeden doorgaans de waarde van een indicator (bv. een
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taten van de afzonderlijke beleidsmaatregelen na te gaan; zij moet ook onderzoeken of het
geheel van de maatregelen, het beleid, inderdaad leidt tot het gewenste effect.
Monitoring
Het is niet eenvoudig geschikte effectindicatoren vast te stellen: ook andere factoren dan het
overheidsoptreden beïnvloeden doorgaans de waarde van een indicator (bv. een economische
crisis) en effecten kunnen soms pas na jaren gemeten worden (bv. de overlevingsgraad van
starters na vijf jaar). De Vlaamse overheid volgt indicatoren op die zij met haar beleid zou
kunnen beïnvloeden, maar ook indicatoren die alleen aangeven of een voorgenomen maatregel of wijziging is uitgevoerd. Daarnaast worden ook internationaal allerlei indicatoren voor
ondernemerschap opgevolgd194.
De Studiedienst van de Vlaamse Regering monitort o.m. de oprichtingsratio en de TEA (total
entrepreneurial activity). De oprichtingsratio is het aantal nieuwe ondernemingen (firma’s en
eenmanszaken) in de loop van een jaar als percentage van het aantal bestaande ondernemingen in het begin van een jaar. De TEA is het percentage van de beroepsbevolking dat op het
ogenblik van de bevraging bezig is met het opstarten van een bedrijf (nascent entrepreneurship) of dat eigenaar of zaakvoerder is van een bedrijf jonger dan 42 maanden (new business
ownership). De indicator maakt deel uit van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), die
ook nog peilt naar, onder meer, de verwachting van personen binnen de drie jaar een eigen onderneming op te richten (prospective entrepreneurship). Die indicatoren vergelijkt de
GEM voor Vlaanderen met Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De GEM schetst een vrij pessimistisch beeld van het ondernemerschap in
Vlaanderen: Vlaanderen scoort nogal zwak voor nieuw, ontluikend ondernemerschap195. Het
steunpunt beleidsrelevant onderzoek van het beleidsdomein EWI verzamelt de data voor de
GEM. Volgens het steunpunt beleidsrelevant onderzoek van het beleidsdomein WSE dient de
klemtoon in de monitoring van ondernemerschap echter meer te liggen op de ondernemersgraad196 en dat kengetal schetst geen negatief beeld van ondernemerschap in Vlaanderen197.
Voor de ondernemerschapsdoelstellingen uit het Pact 2020 volgt de studiedienst van de
Vlaamse Regering nog andere indicatoren op198.
Evaluaties
Evaluaties van maatregelen zijn op zich meestal geen evaluaties van het beleid, aangezien
de doelstelling van een maatregel niet noodzakelijk samenvalt met de beleidsdoelstelling.
Doorgaans hangt de realisatie van een beleidsdoelstelling af van verscheidene maatregelen
(instrumentenmix). Van de verschillende reguliere maatregelen dient te worden nagegaan in
194

195
196

197
198

Bv. door de Wereldbank in het jaarlijkse Doing Business Report (dat landen in tien domeinen van business regulation
rangschikt en zo een beeld schetst van het gemak waarmee kan ondernomen worden) en het World Economic
Forum in het Global Competitiveness Report (dat indicatoren voor twaalf pijlers van competitiviteit opvolgt).
Global Entrepreneurship Monitor 2010 Flanders & Belgium Report, Lepoutre, Buysse en Crijns, Vlerick Leuven Gent
Management School en STOIO, 2011.
Volgens het steunpunt WSE is de GEM minder geschikt om het volume aan (nascent) entrepreneurs te meten vanwege steekproefbeperkingen: de steekproeven zijn eerder bescheiden in omvang, zeker als analyses voor subregio’s of deelpopulaties beoogd worden. In het GEM onderzoek-2010 is de steekproefmethode daarom verbeterd,
aldus het Steunpunt EWI.
Hoezo, Vlaanderen niet ondernemend ? Loopbanen van ondernemers in Europees vergelijkend perspectief, Sels,
Booghmans en De Winne, KUL en Steunpunt Werk en Sociale Economie, 2009.
Zoals de oprichtingsratio, netto-groeiratio, faillissementsratio, uitttredingsratio, turbulentie (aantal oprichtingen
van bedrijven minus aantal uittredingen in % van het aantal bestaande bedrijven bij de aanvang van het jaar), EIP
(Employer firm birth rate of geboortecijfer van ondernemingen met werkgelegenheid), EIP (Employer firm death rate
of sterftecijfer van ondernemingen met werkgelegenheid), aandeel niet-Belgische zelfstandigen, EIP Survival Rate
3 & 5 year (overlevingsgraad starters na 3 jaar en 5 jaar), EIP Proportion 3 years & 5 years survival (proportie die na 3
en 5 jaar nog in leven is).
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welke mate ze bijdragen tot de realisatie van de beleidsdoelstelling. Dergelijke evaluaties kunnen eventueel toelaten de middelen kosteneffectiever te verdelen over de verschillende maatregelen, of middelen van weinig effectieve maatregelen toe te wijzen aan nieuwe maatregelen.
Dergelijke beleidsevaluaties zijn voor het beleid voor startend ondernemerschap niet beschikbaar. Toch zijn er onderzoeken die bepaalde facetten van dit beleid evalueerden199. Zij
stelden o.m. dat ondernemerschap niet een kost wat kost na te streven doel moet zijn (een
hoge graad van ondernemerschap kan ook wijzen op een slabakkend sociaal-economisch
weefsel en landen die een hoge graad van ondernemerschap hebben zijn vaak economisch
onderontwikkelde landen) en dat het moeilijk is de causale relatie tussen het beleid en (startend) ondernemerschap te bewijzen (beleidsmaatregelen kunnen bijdragen tot trends, maar
factoren waarop de overheid geen invloed heeft, kunnen doorwegen op de cijfers inzake ondernemerschap).
Daarbuiten formuleren ook diverse adviesorganen beleidsaanbevelingen voor de bevordering
van startend ondernemerschap, soms voor een specifieke doelgroep200.
7.4.4 Algemene conclusie
De Vlaamse overheid heeft een duidelijk beleid geformuleerd voor de stimulering van startend
ondernemerschap. De Vlaamse Regering heeft daarvoor een reeks maatregelen uitgewerkt,
die doorgaans al geëvalueerd zijn. De Vlaamse overheid heeft een goed beeld van de output
van haar individuele maatregelen ten voordele van startend ondernemerschap, behalve wat
het aspect efficiëntie betreft, en een behoorlijk zicht op de outcome van die maatregelen.
Een beter zicht op output en outcome wordt vooral belemmerd doordat de kostprijs van de
maatregelen niet gemakkelijk bepaalbaar is en het oorzakelijk verband tussen maatregelen en
maatschappelijke effecten moeilijk aantoonbaar is. De meeste outcome–evaluaties wijzen op
een positief effect van de onderzochte maatregel. De Vlaamse overheid volgt het ondernemerschap op aan de hand van verscheidene indicatoren. Evaluaties van het beleid in zijn geheel
ontbreken echter.
7.4.5 Antwoord van de minister
De Vlaamse minister-president heeft op 25 juli 2012 geantwoord dat binnen zijn beleidsdomein de laatste jaren gefocust werd op het structureren van bestaande maatregelen. Een
evaluatie van het beleid in zijn geheel laat voorlopig nog op zich wachten doordat sommige
maatregelen een langdurige inzet vereisen alvorens ze geëvalueerd kunnen worden en doordat causale relaties tussen maatregelen en beoogde effecten moeilijk aan te tonen zijn. De
minister-president stelde dat in de toekomst waar mogelijk rekening zal worden gehouden
met de in de audit vermelde verbeterpunten. Zo is o.m. in een globale evaluatie van het Actieplan Ondernemerschap voorzien voor 2013-2014.

199

Geert Van Hootegem, e.a., Stellli(n)g over werk: Vlaanderen in vergelijkend Europees perspectief, p. 112.; Luc Sels,
Sophie De Winne & Ilke Van Beveren, Ondernemerschap, een motor voor jobcreatie ? Een oefening in het kader van
de Vlaamse Arbeidsrekening, KU Leuven. Steunpunt WSE, 2010, p. 8.
200
Zo zijn er nog recente beleidsaanbevelingen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB 2010-1158 SR/
VD,Ondernemerschap in België: knelpunten en uitdagingen. De visie van deskundigen, 16 augustus 2010) en van
de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, in samenwerking met de Nederlandse Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Ambitious Entrepreneurship, A review of the state of the art, Stam, Bosma e.a., Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie in samenwerking met de Nederlandse Adviesraad voor Wetenschaps- en
Technologiebeleid).
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8.1

Ontvangsten en uitgaven van het ministerie

8.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie OV
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 7% meer ontvangsten dan geraamd.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

FB0 DEPARTEMENT OV

5.055

4.374

87%

144

FA Apparaatkredieten

1.555

1.690

109%

87

FC Algemeen

3.500

2.684

77%

55

0

0

67.305

72.848

108%

3.576

FC Algemeen

52.643

58.029

110%

3.577

FF Deeltijds kunstonderwijs

14.662

14.819

101%

-1

21.417

22.750

106%

3.350

97%

121

FJ Leerling Ondersteuning
FC0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

2

FD0 AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS,
VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN
FC Algemeen
FG Hoger onderwijs

0

0

19.658

19.071

0

FH Volwassenenonderwijs

59

41

70%

11

FJ Leerling Ondersteuning

1.700

3.637

214%

3.218

285

516

181%

39

FE0 AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSCOMMUNICATIE
FC Algemeen
FL Onderwijscommunicatie
Totaal ministerie

35

10

30%

-1

250

505

202%

40

94.062

100.487

107%

7.109

Sinds het schooljaar 2007-2008 vordert het Agentschap voor Hoger Onderwijs onterecht betaalde studietoelagen terug op het programma FJ Leerlingondersteuning, waarvoor het tot
2010 een controleachterstand opliep. Het inhalen van de achterstand, de automatisering van
de terugvorderingen en de intensieve tweeledige kwaliteitscontrole brachten mee dat de administratie deze inkomsten in 2010 vlotter kon verwerken en in 2011 op kruissnelheid bracht.
Dat leidde tot een verdubbeling van het aantal opgemaakte terugvorderingen (60 terugvorderingen per dag).
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie OV cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

VK

Ver-

%

OK

Ver-

bintenissen
FB0 DEPARTEMENT OV

%

effeningen

529.754

521.968

98,5%

519.090

497.147

95,8%

83.172

79.860

96,0%

77.166

71.664

92,9%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

73.217

69.765

95,3%

68.715

56.214

81,8%

FD Basisonderwijs

1.714

1.706

99,5%

1.714

1.565

91,3%

FE Secundair onderwijs

4.223

3.978

94,2%

4.223

3.145

74,5%

FG Hoger onderwijs

7.714

6.967

90,3%

7.714

6.669

86,5%

115

110

95,2%

115

90

78,5%

FI Systeem Ondersteuning

14.724

14.715

99,9%

14.569

13.663

93,8%

FJ Leerling Ondersteuning

28.005

27.998 100,0%

28.005

27.267

97,4%

316.870

316.870 100,0%

316.870

316.870

100,0%

FA Apparaatkredieten
FB Provisies
FC Algemeen

FH Volwassenenonderwijs

FK Infrastructuur
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VK

Ver-

%

OK

Ver-

bintenissen

%

effeningen

FC0 AGENTSCHAP VOOR
ONDERWIJSDIENSTEN

7.593.463

7.561.696

99,6%

7.593.463

7.558.104

0

0

0,0%

0

0

0,0%

115.518

104.878

90,8%

115.518

103.287

89,4%

FD Basisonderwijs

3.156.383

3.154.132

99,9%

3.156.383

3.154.120

99,9%

FE Secundair onderwijs

3.893.409

3.890.656

99,9%

3.893.409

3.889.915

99,9%

230.874

215.773

93,5%

230.874

215.773

93,5%

22.436

22.235

99,1%

22.436

20.986

93,5%

155.232

154.411

99,5%

155.232

154.411

99,5%

19.611 100,0%

19.611

19.611

100,0%

2.164.347

2.148.683

99,3%

0

0

0,0%

FB Provisies
FC Algemeen

FF Deeltijds kunstonderwijs
FI Systeem Ondersteuning
FJ Leerling Ondersteuning
FK Infrastructuur

19.611

99,5%

FD0 AGENTSCHAP HOGER
ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS EN
STUDIETOELAGEN
FA Apparaatkredieten
FC Algemeen
FG Hoger onderwijs

2.164.777

2.157.909

0

0

99,7%

2.264

2.259

99,8%

2.264

933

41,2%

1.644.773

1.642.598

99,9%

1.644.773

1.636.335

99,5%

FH Volwassenenonderwijs

356.390

353.656

99,2%

355.960

352.274

99,0%

FJ Leerling Ondersteuning

161.350

159.396

98,8%

161.350

159.141

98,6%

11.859

10.422

87,9%

8.628

5.649

65,5%

552

516

93,4%

552

332

60,2%

FI Systeem Ondersteuning

2.118

2.048

96,7%

2.118

1.117

52,8%

FL Onderwijscommunicatie

9.190

7.858

85,5%

5.959

4.200

70,5%

17.176

16.675

97,1%

17.176

15.586

90,7%

3.681

3.637

98,8%

3.681

2.821

76,6%

13.495

13.038

96,6%

13.495

12.765

94,6%

10.317.030

10.268.670

99,5% 10.302.705 10.225.169

99,2%

FE0 AGENTSCHAP VOOR
ONDERWIJSCOMMUNICATIE
FC Algemeen

FH0 AGENTSCHAP VOOR
KWALITEITSZORG IN
ONDERWIJS EN VORMING
FC Algemeen
FI Systeem Ondersteuning
Totaal ministerie

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten201 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 0,5% en 0,8%
lager dan de vooropgestelde kredieten.
De aanwending van de variabele kredieten voor de algemene werking van het Agentschap
voor Onderwijsdiensten (programma FC Algemeen) hield zoveel mogelijk rekening met de
uitgaven waarin het loonmodel voorzag en die steunden op hun beurt op de geraamde ontvangsten. De inschrijvingsgelden van het voorgaande begrotingsjaar stijven de variabele kredieten voor het deeltijds kunstonderwijs (programma FF). Bij de begrotingsopmaak zijn de
beschikbare middelen nog niet exact gekend.
Ten slotte gebruikte het Agentschap voor Onderwijscommunicatie het programma FL voor
onderwijscommunicatie in beperkter mate dan geraamd: het ging spaarzamer om met drukwerk en voerde minder campagnes uit, en de minister hield geen regeringsmededeling bij het
begin van het schooljaar. Het lage betalingspercentage komt voort uit de omschakeling naar
gesplitste kredieten202.

201

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten in het Orafinrapport behalve de voor 2011 begrote kredieten ook
de openstaande verbintenissen van voorgaande jaren.
202
Uitgaven op overdrachten in 2012 komen daardoor ten laste van het VEK2012 en niet meer het VEK 2011.
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8.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft 368 transacties uit 2011 gericht geselecteerd en gecontroleerd, voor een
totaalbedrag van 165.910 duizend euro. In 42 van de gecontroleerde dossiers heeft het fouten
of onduidelijkheden vastgesteld. Het merendeel van de gecontroleerde dossiers bevatte te
weinig documenten voor een volwaardige controle. Het Rekenhof moest telkens bijkomende
informatie bij de dossierbehandelaars opvragen.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie 102,2 duizend euro verkeerd aan in
het boekhoudsysteem Orafin 2010 (één transactie): voor een aanwervingsprocedure van de
onderwijsinspectie werden de vereiste kredieten niet voor het aangaan van de verbintenis
vastgelegd.
In acht gevallen (voor in totaal 2.182 duizend euro) ontbrak een wettelijke rechtsgrond, was
het betaalde volgens de geldende reglementering niet verschuldigd of heeft de administratie
essentiële wettelijke bepalingen of principes niet volledig toegepast. De tekortkomingen hadden hoofdzakelijk betrekking op ontbrekende borgstellingen en onregelmatige gunningen
bij overheidsopdrachten, alsook op de afstemming van de interne financiële controles op de
subsidies.
Wat de overheidsopdrachten betreft, deed het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen: in enkele dossiers liet de administratie een uitblijvende, laattijdige of onvoldoende bewezen borgstelling onbestraft en in een van deze dossiers betaalde zij bovendien een voorschot
uit op de te leveren diensten. Voorts sanctioneerde zij een afwijkende betalingstermijn in een
offerte met nietigverklaring, terwijl zij die in een ander geval aanvaardde. Voor een drukkersopdracht functioneerde de mededinging in de praktijk niet, aangezien de administratie twee
van de drie ingediende offertes onregelmatig verklaarde. Ook in een adviesopdracht was er
geen sprake van mededinging. De betrokken overeenkomst werd bovendien pas ondertekend
toen de opdracht al voor 80% was uitgevoerd.
Wat de subsidiëring betreft, stelde het Rekenhof onder meer vast dat een financiële verantwoording op diverse aspecten onduidelijk was, onder meer over de gehanteerde verdeelsleutel van bepaalde kosten tussen de drie betrokken beleidsdomeinen WVG, WSE en OV. Het
onderliggende ministerieel besluit had dergelijke afspraken moeten vastleggen. Inmiddels
werden al eerste afspraken gemaakt voor een grondige evaluatie van de subsidietrekker. Voor
een subsidie aan een vzw die ook een aanzienlijke ESF-subsidie ontving, bepaalde het ministerieel besluit niet de verantwoordingswijze en vertoonde het dossier geen spoor van interne
controle op de voorgelegde verantwoordingsstukken. De administratie gaf toe niet te hebben
nagegaan of er geen sprake was van dubbele subsidiëring.
Het Rekenhof heeft ook verscheidene tekortkomingen vastgesteld ten aanzien van het opzet
en de naleving van interne procedures of de uitbouw van de organisatiebeheersing, onder
meer de gebrekkige toetsing door het ministerie van de voorgelegde verantwoordingen aan de
subsidievoorwaarden in de toekenningsbesluiten. Aangezien vrijwel geen enkele dienst van
de administratie systematisch inkomende stukken dateert en er geen algemeen dateringssysteem bestaat, kan niet gecontroleerd worden of de verantwoordingsstukken tijdig werden
ingediend. Deze tekortkoming is structureel.
8.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de dienst met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken dienst met afzonderlijk beheer.
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(In duizenden euro)
2011

2010
Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

FONDS INSCHRIJVINGSGELDEN CENTRA VOLWASSENENONDERWIJS
Ontvangsten

10.211

5.412

7.827

7.827

Dotatie

3.463

3.903

6.346

6.346

Andere

6.748

1.509

1.481

1.481

Uitgaven

13.078

5.366

10.740

7.872

Saldo jaar

-2867

46

-2913

-45

2.867

2.867

2.913

2.913

0

2.913

0

2.868

Saldo vorige jaren
Overdracht

De controle van deze rekening heeft aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen:
• De Vlaamse minister van Financiën en Begroting had nog niet gezorgd voor de aanpassingen aan het beheersbesluit die hij op 15 september 2011 beloofde203. De minister heeft
inmiddels geantwoord dat het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging
van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen,
dat in werking is getreden op 1 januari 2012, tegemoetkwam aan deze opmerking.
• Het fonds heeft niet alle in 2011 toegekende premies als verbintenis opgenomen in de uitvoeringsrekening 2011 wegens ontoereikende vastleggingskredieten.
8.1.4 Conclusies
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie OV vrij nauw aan bij de
vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof tekortkomingen vastgesteld inzake de vereiste van de borgstelling bij
overheidsopdrachten en de consistente behandeling van onregelmatige offertes. De controle
op meervoudige subsidiestromen aan eenzelfde subsidietrekker schiet tekort, waardoor dubbele subsidiëring niet kan worden uitgesloten. Ten slotte ontbreekt een algemeen systeem van
interne datering voor inkomende stukken, wat de interne controle op de tijdige voorlegging
van verantwoordingsstukken belemmert.
8.1.5 Aanbevelingen
• Het ministerie moet haar inspanningen om de kwaliteit van de interne controle te verbeteren, voortzetten en intensifiëren, onder meer door de instelling van een algemeen intern
dateringssysteem voor voorgelegde verantwoordingsstukken
• Het ministerie moet de regelmatigheid van offertes consistent beoordelen en de voorschriften inzake borgstelling bij overheidsopdrachten correct toepassen.
• Bij meer subsidiestromen naar eenzelfde subsidietrekker dient het ministerie dubbele
subsidiëring tegen te gaan. Daarbij zou een kruispuntdatabank met alle subsidiestromen,
in samenwerking met andere subsidieverstrekkers, een nuttig instrument zijn.
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Het gaat om een aanpassing aan het gewijzigde artikel 110 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en aan de gewijzigde manier van rekeningaflegging, zonder kwartaalstaten (artikel 9).

170

8.2

Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen

8.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

ontvangsten

278.992

277.348

(AGIOn) - IVA rp

dotatie

274.787

274.978

andere

4.205

2.370

uitgaven

293.992

291.451

saldo jaar

-15.000

-14.103

saldo vorige jaren

57.154

overdracht

43.051

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - Strategische

ontvangsten

2.601

2.606

Adviesraad

dotatie

2.552

2.556

andere

49

50

2.780

2.769

-179

-163

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

365

overdracht
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8.2.2 Controlebevindingen
Bij de afsluiting van dit boek had het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2011 van het
GO! en de Sar VLOR nog niet beëindigd.
Over de rekening 2011 van het UZ Gent merkte het Rekenhof op dat het ziekenhuis 0,9 miljoen euro facturen niet in zijn boekhouding boekte, maar dat het de handelsschulden nog in
de jaarrekening 2011 gecorrigeerd heeft met dit bedrag.
Wat het AGIOn betreft, heeft het vastgesteld dat het over te dragen overschot van het boekjaar, opgenomen in de kolom herzien budget van de ESR-uitvoeringsrekening (42.154 duizend
euro), niet overeenstemt met het bedrag in de gepubliceerde begroting (begrotingscontrole
2011) van het Vlaams Parlement (57.154 duizend euro). Het AGIOn heeft eind 2011 voor de
betaling van subsidiedossiers 15 miljoen euro ingeteerd op het overgedragen resultaat. Het
kabinet van de Vlaamse Minister van Onderwijs keurde deze uitgave per e-mail goed. Het
AGIOn beschikt echter niet over een formele goedkeuring door de minister.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof ook de rekeningen 2010 van de VLOR
goedgekeurd. Bij gebrek aan het gedeelte consolidatie van de scholengroepen, kon het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2010 van het GO! nog niet afsluiten. Het ontving de consolidatie 2010 pas op 24 februari 2012. Zij maakt momenteel deel uit van verder onderzoek.
Bij de rekening centraal niveau 2010 van het GO! heeft het Rekenhof onder meer de volgende
opmerkingen geformuleerd:
• Bij de waarde van de bedrijfseconomische boekhouding op het centrale niveau rijzen vragen. Zo vertegenwoordigen de immateriële en materiële vaste activa 81,99 % van het balanstotaal, maar kon het centraal niveau geen gedetailleerd overzicht van de vaste activa
ter beschikking stellen, wat een afdoende controle onmogelijk maakte. Bovendien past het
de principes van het dubbel boekhouden maar beperkt toe. Zo boekt het de opbrengsten
van verkopen van vaste activa pas in op grond van de stortingen op de bank en boekt het
de personeelskosten kasmatig.
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• De raad van bestuur van de scholengroep (SGR) 6 kende de financieel directeur een bijkomend financieel voordeel toe, hoewel de raad daarvoor niet bevoegd is.
• In een aantal dossiers gunde de scholengroep overheidsopdrachten zonder dat hij kon
aantonen een beroep te hebben gedaan op de mededinging.

8.3

Stimulering van cultuur in het onderwijs

8.3.1 Inleiding
Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC) staat in voor de externe communicatie
van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV). In dit agentschap is een cultuurcel opgericht, CANON genaamd, die scholen in het leerplichtonderwijs, moet stimuleren tot en ondersteunen in de uitbouw en verbreding van een eigen kunst- en cultuurwerking onder meer
met projecten en onderzoeken. Deze doelstellingen vallen uiteen in acties:
• De actie Dynamo, waarmee CANON vooral creatieve schoolprojecten subsidieert (maximaal 1.500 euro per project)204.
• Met de actie cultuurpromotie op school zet CANON in op laagdrempelige communicatie
met de scholen, bv. middels schoolbezoeken.
• Met de actie cultuurverbreding op school biedt de cel met haar websites en tijdschrift een
basis voor cultuurverbreding op school205.
• Met de actie Actieve netwerking met partners in de cultuur- en onderwijssector streeft de
cultuurcel samenwerking na om haar visie te verwezenlijken206.
Het Rekenhof heeft de CANON-werkingskosten en -subsidiestromen inzake Dynamo- en laboprojecten onderzocht. Het heeft de onderliggende processen geanalyseerd met de ordonnanceringen 2010 en 2011 op de betrokken begrotingsposten van het programma Agentschap
voor Onderwijscommunicatie, Systeem Ondersteuning. De onderstaande tabel geeft de budgettaire impact 2010 en 2011 van CANON weer, alsook de begrote impact 2012.

(in euro)
Begrotings

Omschrijving

artikel
FEO FI300 12

Algemene werkingskosten –

*NGK

Uitgaven

NGK

Uitgaven

VEK

2010

2010

2011

2011

2012

950.147

699.400

929.035

521.088

944.914

56.884

3.193

55.000

6.363

63.049

100.000

0

139.134

32.392

197.943

827.709

448.410

929.342

493.122

909.861

1.934.740 1.151.003

2.052.511

1.052.965

2.115.767

CANON Cultuurcel
FEO FI301 12

Algemene werkingskosten –
Dynamo

FEO FI302 33

Subsidies aan derden om
culturele projecten in onderwijs mogelijk te maken

FEO FI303 44

Bijdrage overige werkingskosten onderwijs - Dynamo

Totaal
* NGK: initieel krediet + overdracht vorig jaar

204

Buiten dit DynamoPROJECT, is er ook een DynamoPLAN, waarbij CANON de vorming van een eigen schoolvisie op
cultuureducatie ondersteunt, en DynamoOPWEG, met gratis openbaar vervoer naar cultuurschakels.
205
In de volgende beleidsperiode start zij ook een nieuwe cultuureducatieve database, als kruispunt tussen onderwijs
en cultuur. Zij doet dat samen met het tijdschrift Klasse en Cultuurnet Vlaanderen.
206
Op haar website centraliseert zij alle subsidies van alle beleidsdomeinen en overheidsinstanties waarop de scholen
een beroep kunnen doen en helpt zij de scholen project- en educatieondersteuning te vinden.
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8.3.2 Dynamo3-subsidiëring
De Dynamosubsidies zijn niet gereglementeerde, facultatieve subsidies207, waarvoor geen specifieke regelgeving bestaat. Wel zijn de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit van
toepassing op de verantwoording van het subsidiegebruik en de administratieve controle. De
cultuurcel heeft daarom voor de Dynamosubsidies zelf richtlijnen uitgewerkt, die een soort
subsidiegids vormen. Zij staan op de website en in brochures. De individuele subsidiebesluiten vermeldden de richtlijnen in hun aanhef208.
Het budget voor de Dynamoprojectsubsidies (artikel FI303) daalde in 2009 van 600.000 euro
tot 273.000 euro. In 2010 en 2011 bedroeg dit budget telkens 570.000 euro. Ook in 2012 bleef
het budget 570.000 euro, ondanks de vraag om budgettaire ruimte voor de intussen gerealiseerde groei. Ook op artikel FI302 konden Dynamoprojecten aangerekend worden. Daardoor
was in 2012 alsnog een beperkte subsidiegroei mogelijk. In 2010 en 2011 ging het op dit artikel
respectievelijk om 9.674 euro en 62.943 euro.
jaar

Ingediende

Goedgekeurde

Afgekeurde

Betaald bedrag

projecten

projecten

projecten

(in euro)

2010

503

418

72

578.233

2011

536

441

95

634.215

De bovenstaande gegevens variëren naargelang de bron. De cijfers in de ministeriële besluiten verschillen van die van CANON. De statistiekenmodule van de CANON-website bleek
echter onnauwkeurig. CANON kan momenteel wel correcte cijfers geven over de Dynamoprojecten, maar niet over het aantal aangemaakte en goedgekeurde plannen per jaar209. Zij
heeft alleen een totaalbeeld over de drie jaren210.
CANON heeft een uitgeschreven procesbeschrijving voor de Dynamo3-subsidieverlening.
Het Rekenhof heeft bij zijn controle echter enkele systeemtekortkomingen vastgesteld:
• CANON vergelijkt het inhoudelijk verslag en de financiële raming uit de subsidieaanvragen onvoldoende met de uitvoeringsgegevens in het betalingsdossier. Voor de betaling
is zelfs geen inhoudelijk verslag over de projectrealisatie meer vereist. Daardoor kan de
cultuurcel moeilijk nagaan of de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor
ze werd verleend, noch of de doelstellingen uit de aanvraag werden gehaald. Het is voor
CANON bijgevolg ook moeilijk het subsidiebeleid te evalueren en bij te sturen. De cel
argumenteerde dat het de subsidietrekkers wel aanmoedigt het verslag op de website bij
projectwijzigingen aan te passen, maar zij stelde dat niet verplicht.
• CANON dient de projectsubsidie te verminderen als er sprake is van winst. De dossiercontrole toonde echter dat CANON geen rekening houdt met de inkomsten die de subsidie
genereert (bv. uit ticketverkoop, leerlingenbijdragen of sponsoring) of de inkomsten die
subsidies van andere overheidsorganismen genereren. In een tiental van de onderzochte
dossiers betaalde CANON zodoende te veel uit.
• Soms aanvaardde CANON meer dan de toegestane 500 euro vervoerskosten of materiaalhuurkosten. CANON meent dat er voldoende andere aanvaardbare kosten waren om het
subsidiebedrag te verantwoorden.
207
Art. 12 van het begrotingsdecreet 2011, d.d. 23 december 2010.
208

Bv. ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie aan diverse begunstigden in het kader van het dynamoproject - begrotingsjaar 2011, d.d. 28 oktober 2011.
209
1.147 scholen hadden een dynamoplan opgemaakt. 1.010 scholen bekwamen daarvoor al een goedkeuring.
210
De meest recente gegevens over de gebruikers van DynamoOPWEG staan in een verslag van 31 november 2010.
Deze gegevens gaan maar tot 29 november 2010. Uit het antwoord op de parlementaire vraag nr. 254, d.d. 11
febru<ari 2011, blijkt dat 228 scholen tot dan gebruik maakten van DynamoOPWEG en dat 1.581 busritten plaatsvonden. Het bovengenoemde verslag gewaagt van 1.253 busritten (of busritaanvragen).
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• CANON aanvaardde soms ook buitensporig hoge kosten of kosten die niet in aanmerking
kwamen voor subsidiëring, zoals een huurwaarborg, een vergoeding voor schade die een
leerling tijdens een project aanrichtte.
• In een aantal dossiers ontbreken verantwoordingsstukken voor de ingebrachte uitgaven,
mede doordat CANON geen rekening houdt met de inkomsten. Zonder verrekening van
de inkomsten met de uitgaven, gaat de cel er verkeerdelijk vanuit dat de subsidietrekker
voldoende kosten heeft verantwoord.
• De controle van CANON op de betaling van de subsidie is niet sluitend. Zo werd in een
dossier meer uitbetaald dan werd gevorderd en gestaafd.
• De band tussen de financiële raming en de effectief gemaakte kosten is soms onduidelijk.
Zo bevatte een dossier een inkomstenraming van 5.000 euro en een uitgavenraming van
6.500 euro. Het financieel overzicht in het betalingsdossier vermeldde echter maar 1.650
euro uitgaven en geen inkomsten.
• CANON was niet altijd consequent in de schrapping van kosten. Zo schrapte de cel in een
dossier een broodjeslunch ter afsluiting van het project, terwijl zij deze kosten in een ander
dossier aanvaardde. Ook aanvaardde de cultuurcel uitgaven voor bowling, muurklimmen
en fitness, die nochtans moeilijk in een cultuurproject passen.
• Uit gesprekken met CANON bleek dat de cultuurcel geen rekening hield met inbreuken tegen de indieningstermijnen, noch actie ondernam als de verantwoordingsstukken
buiten de gesubsidieerde periode vielen. Overigens bevatten de drie ministeriële toekenningsbesluiten per jaar211 een tegenstrijdige bepaling: een eerste bepaling verplichtte de
subsidietrekkers de verantwoordingsstukken in te dienen binnen de twee maanden na de
projectafloop, een tweede bepaling stelde dat ze dit ten laatste op 15 november van het jaar
x+1 moeten doen. De tweede bepaling staat noch op de website, noch in de goedkeuringen.
CANON nam zich voor deze tweede bepaling te schrappen in toekomstige teksten.
8.3.3 Laboratoriumprojecten
CANON wil binnen haar netwerk cultuureducatie in overleg verder zoeken hoe zij scholen en
leerkrachten kan inspireren212. Daarvoor heeft de cel een oproep voor subsidieerbare laboratoriumprojecten gedaan, die zij financieel ondersteunt.
Het aantal laboratoriumprojecten was in 2010 en 2011 te klein om de doelstelling ondersteuning van verdiepende projecten voor cultuureducatie in het kader van de inzet op een netwerk
over cultuureducatie voor lerarenopleidingen uit de beheersovereenkomst te halen. Deze doelstelling vergt jaarlijks tien projecten. In 2010 startten zes projecten, in 2011 zeven. Eén project
van 2010 werd voortijdig stopgezet; een ander werd niet tijdig uitgevoerd. Volgens CANON is
een subsidie van 5.000 euro per project onvoldoende om voldoende aandacht te trekken bij
hogescholen en universiteiten.
Het Rekenhof onderzocht de zes projecten uit 2010213 en deed de volgende vaststellingen:
• Een subsidietrekker verantwoordde met een bestelbon in plaats van een factuur.
• De contracten van de subsidietrekker met derden waren niet bijgevoegd.

211

Artikel 3, ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan diverse begunstigden in het kader van
het Dynamoproject – begrotingsjaar 2011, d.d. 28 oktober 2010.
212
Volgens de brochure mediawijs en multimediaal, bestemd voor de Vlaamse hogescholen en de universiteiten.
213
De zeven dossiers die in 2011 werden opgestart, werden niet onderzocht omdat ze nog in uitvoering waren.
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• CANON betaalde een subsidiesaldo niet uit omdat de subsidietrekker de uitvoeringstermijn had overschreden en de financiële documenten te laat had bezorgd214, maar vorderde
het subsidievoorschot niet terug. Het dossier bevatte bovendien geen verantwoordingsstukken.
• Hoewel een project geen uitvoering kreeg, vorderde CANON pas in maart 2012 het voorschot terug.
• CANON subsidieerde kosten als investeringen en interne personeelskosten, die niet expliciet als subsidiabel in de brochure vermeld staan.
8.3.4 Werkingskosten
De begroting heeft de CANON-werkingskosten opgesplitst in Dynamowerkingskosten (artikel FI301) en CANON-werkingskosten (artikel FI300). Volgens CANON is deze opsplitsing
een historisch gegeven en geen bewuste keuze van het huidig beleid. De Dynamowerkingskosten bedroegen in 2010 3.192,89 euro en in 2011 6.363,47 euro. Het Rekenhof ging na of CANON de algemene wetgeving over de overheidsopdrachten in acht heeft genomen. Het heeft
de volgende vaststellingen gedaan:
• In twee dossiers liet de cultuurcel na te motiveren waarom zij geen beroep deed op mededinging. In enkele dossiers wees CANON op de uniciteit en culturele uitstraling van een
cultuurcentrum, hoewel ook andere centra in aanmerking kwamen voor het partnerschap.
• Op 12 juli 2010 schreef CANON een offerte-aanvraag uit voor de hosting en het beheer van
de website gedurende twee jaar, zonder die opdrachten nader te omschrijven. CANON
heeft in haar gunningsverslag echter niet alle deelopdrachtprijzen van de winnende offerte vermeld. De totale prijs bedroeg 112.028,28 euro. Overeenkomstig interne afspraken
moeten dossiers vanaf 65.000 euro voorgelegd worden aan de Inspectie van Financiën en
vanaf 67.000 euro moeten dossiers gezamenlijk met de stafdienst worden opgestart, wat
niet is gebeurd.
• CANON gunde een project voor 19.602 euro aan een begunstigde die de gestelde deadline
van 15 augustus 2011 niet als een absolute deadline beschouwde, zoals een andere kandidaat dat deed, maar als uiterste datum voor de opstart van een gesloten testfase. Hierdoor
was er geen gelijke beoordeling.
8.3.5 Conclusies
Het Rekenhof concludeerde dat de cultuurcel vooralsnog geen goed evenwicht heeft gevonden
tussen, enerzijds, flexibiliteit en een verminderde lasten voor de Dynamo3-subsidieaanvrager
in functie van een zo groot mogelijk succes van de projecten bij de scholen en, anderzijds, de
principes van zuinigheid en de gelijke behandeling van de subsidietrekkers. De willekeurige
aanvaarding of schrapping van kosten, het niet toezien op de geldende indieningstermijnen,
het niet respecteren van bepaalde geplafonneerde bedragen en een ontoereikende interne
controle op de betalingen, stroken niet met deze principes. De cel kan terugvallen op verplichtingen zoals het inkomstenoverzicht, het inhoudelijk verslag en de financiële raming om
de Dynamo3-projectkredieten te beheren als een goed huisvader, maar houdt daar de facto
geen rekening mee bij de afrekening.

214

CANON heeft gesteld dat het, zoals voor de Dynamosubsidies, ook voor de laboratoriumprojecten flexibel is. De
cel beschouwt de uiterste indieningsdatum van 1 september vooral als een interne richtlijn. Het ministerieel besluit
vermeldt zelf niet de indieningstermijn van 2 maand en die termijn is evenmin meegedeeld aan de participerende
hogescholen en universiteiten. CANON overweegt wel de termijn te laten opnemen in het ministerieel subsidiebesluit. In haar communicatie met de hogescholen en universiteiten vermeldt de cel de richtlijn wel.

VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 (2012-2013) – NR. 1

REKENINGENBOEK OVER 2011 / 175
REKENHOF, OKTOBER 2012

Het succes van de laboratoriumprojectsubsidiëring blijft vooralsnog onder de verwachtingen van de beheersovereenkomst voor het AOC. Ook bij deze subsidiëring aanvaardt
CANON vaak te flexibel bewijsstukken en subsidiabele kosten of termijnoverschrijdingen. De
richtlijnen zijn inzake verantwoordingstermijnen overigens tegenstrijdig.
CANON heeft onvoldoende kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten en past die
regelgeving en procedures niet altijd correct toe. De cel omschrijft de opdrachten onvoldoende precies en volgt de eigen richtlijnen niet bij grotere opdracht. Zij doorbreekt bovendien de
gelijkheid van inschrijvers op het vlak van de uitvoeringstermijnen. Ten slotte stelt het Rekenhof de meerwaarde van de opsplitsing van de werkingskosten in de Dynamowerkingskosten
en CANON-werkingskosten in vraag.
8.3.6 Aanbevelingen
• CANON dient het financiële en inhoudelijke luik van de Dynamoprojectaanvragen beter
op te volgen en te vergelijken met de ingediende betalingsdossiers. De subsidierichtlijnen
zouden een inhoudelijk uitvoeringsverslag moeten voorschrijven.
• De cultuurcel moet projectinkomsten en inkomsten uit andere subsidiestromen verrekenen bij de saldobetaling, eventueel met inzet van een kruispuntdatabank of het projectloket op haar website.
• CANON dient strenger om te gaan met de verantwoordingsstukken en de aanvaarding van
kosten voor subsidiëring.
• De cultuurcel dient de statistiekenmodule van de Dynamowebsite op punt te stellen.
• CANON dient de wettelijke subsidieregels én de eigen richtlijnen consequent in acht te
nemen. Een flexibele aanpak ten aanzien van de subsidietrekkers mag niet leiden tot een
schending van deze regels. De subsidierichtlijnen kunnen het beste limitatief opsommen
welke kosten subsidiabel zijn.
• Als een subsidietrekker de subsidievoorwaarden niet naleeft, moet CANON de subsidie of
het subsidievoorschot volledig terugvorderen.
• De cultuurcel moet de termijnen waarbinnen de subsidietrekker het werkingsverslag en
het financieel dossier moet indienen, onverwijld in haar richtlijnen verduidelijken.
• CANON moet de gevallen waarbij ze geen beroep op de mededinging doet, uitdrukkelijk
en voorafgaandelijk motiveren in het licht van de uitzonderingsbepalingen in de overheidsopdrachtenwetgeving.
• CANON moet de eigen richtlijnen voor de gunning van grotere opdrachten toepassen.
• De cultuurcel moet de offertes beoordelen op grond van vergelijkbare gegevens.
• Er kan worden overwogen in volgende begrotingen de werkingskosten niet meer op te
splitsen in Dynamowerkingskosten en CANON-werkingskosten.
8.3.7 Antwoord van de minister en de administratie
Zowel het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, meer bepaald de CANON-cultuurcel,
als de minister hebben geantwoord op de opmerkingen van het Rekenhof, respectievelijk op 2
augustus 2012 en 12 september 2012.
CANON wil de principes en structuur van Dynamo3 evalueren en optimaliseren zonder de
planlast voor de scholen te vergroten of de dynamiek van de subsidiëring te ondergraven. Enkele bemerkingen van het Rekenhof berusten volgens de administratie en de minister op een
verschillend uitgangspunt over de Dynamo-projectsubsidies. Het Rekenhof beschouwt deze

176

subsidies als deficitair en staat maar subsidie-uitbetaling toe in de mate dat die geen positieve
saldi of winsten doen ontstaan, terwijl CANON en de minister de projectsubsidies als een
stimuleringsbedrag zien en een positief saldo toestaan. Het Rekenhof kan dit standpunt op
grond van de beginselen van behoorlijk bestuur niet bijtreden.
Het Agentschap voor Onderwijscommunicatie deelde voorts mee dat de CANON-cultuurcel
sinds begin 2012 werkt aan een structurele hertekening van de laboratoriumprojecten en dat
ze om besparingsredenen het aantal projecten dat ze volgens de beheersovereenkomst moet
realiseren, diende bij te stellen.
Het agentschap wil ten slotte de knowhow over overheidsopdrachten uitbouwen met een
werkgroep en vorming. Bij de herwerking van de interne instructie voor overheidsopdrachten
zal CANON aandacht schenken aan de uitdrukkelijk motivering van elke beperking van de
mededinging. CANON meent dat de onderzochte overheidsopdrachten terecht zijn gegund,
maar neemt zich voor bestekbepalingen zorgvuldiger te formuleren om toekomstige discussies te vermijden.

8.4

Universiteitsrekeningen

8.4.1 Controle door het Rekenhof
Het Rekenhof controleert de rekeningen van de universiteiten215 met toepassing van art 43, §2,
van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.
Dit artikel bepaalt dat de rekeningen worden goedgekeurd door de minister bevoegd voor het
universitair onderwijs en dat deze minister de goedgekeurde rekeningen door bemiddeling
van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting naar het Rekenhof stuurt voor toezicht
en visum. Het Rekenhof kan daarvoor ook een controle ter plaatse organiseren op de comptabiliteit en de verrichtingen van de inrichtingen.
Op 1 januari 2008 is het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende
de boekhouding, de jaarrekening, het rekeningstelsel en de controle van de universiteiten in
de Vlaamse Gemeenschap in werking getreden. Dit besluit gelast het universiteitsbestuur elk
jaar voor 31 december een jaarrekening te bezorgen aan het Rekenhof. Het legt ook een nieuw
boekhoudkundig schema en voorschriften voor de opstelling van de jaarrekening vast. Het
past de universitaire jaarrekening aan de gangbare bedrijfseconomische principes aan. De
jaarrekening dient voortaan te bestaan uit een balans, een resultatenrekening voor de gehele
universiteit en een toelichting. Dit komt bovenop de analytische opsplitsing in zeven resultatenrekeningen naargelang de herkomst van de middelen (werking, investeringen, sociale
voorzieningen voor studenten, bijzondere en andere onderzoeksfondsen, patrimonium en
ontvangsten en uitgaven voor orde).

215

Katholieke Universiteit Brussel (KUBrussel), Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Universiteit Antwerpen
(UA), Universiteit Gent (UGent), Universiteit Hasselt (UHasselt) en Vrije Universiteit Brussel (VUB).
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8.4.2 Overzicht van de universiteitsrekeningen 2011
De onderstaande tabel overziet de resultaten 2011 van de diverse Vlaamse universiteiten.
(In euro)
2011

KULeuven

UGent

UA

VUB

UHasselt KUBrussel

I. Bedrijfsopbrengsten
(+)

720.631.780 524.555.528

213.738.874

202.682.668 62.615.209

6.291.806

A. Opbrengsten verbonden aan onderwijs,
onderzoek en dienstverlening

672.914.059 511.713.111

203.847.529

182.918.997 62.897.362

6.209.271

A.1. Overheidstoelagen
en subsidies – basisfinanciering (1e geldstroom)

286.845.080 234.094.359

101.262.361

97.053.702 31.285.742

5.326.675

A.2. Overheidsbijdrage
fundamenteel basisonderzoek (2e geldstroom)

112.623.473

86.803.586

29.738.376

26.446.556

5.881.613

246.827

A.3. Overheidsbijdrage
toegepast wetenschappelijk onderzoek (3e
geldstroom)

108.913.024 100.799.225

31.749.551

30.533.622 13.735.845

22.573

A.4. Contractonderzoek 114.813.856
met de privé-sector
en wetenschappelijke
dienstverlening (4e
geldstroom)

42.916.351

10.689.611

7.800.710

3.308.987

32.835

A.5. Andere opbrengsten verbonden aan
onderwijs, onderzoek
en dienstverlening

49.718.625

47.099.590

30.407.631

21.084.407

8.685.175

580.361

B. Waardewijziging projecten in uitvoering

-10.048.495

1.146.876

-111.256

6.971.150

-902.838

73.236

0

0

0

0

0

0

9.230.502

840

786.450

1.146.431

252.195

0

48.535.714

11.694.701

9.216.151

11.646.090

368.490

9.299

677.897.267 504.342.924

210.227.297

200.594.434 58.849.520

6.559.622

C. Geproduceerde
vaste activa
D. Giften, schenkingen
en legaten
E. Andere bedrijfsopbrengsten
II. Bedrijfskosten (-)
A. Aankoop goederen

2.506.104

1.750.549

448.031

B. Diensten en diverse
goederen

176.241.783 149.309.629

0

50.215.946

52.769.170 15.280.263

1.715.983

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

445.644.702 311.894.174

146.019.007

130.055.421 40.152.558

3.768.308

C1. ZAP

116.032.015

C2. AAP/BAP

112.274.981

68.094.810

41.618.130

30.039.532 10.017.879

1.717.292

48.150.554

10.395.779

9.988.335

3.868.562

C3. ATP

516.900

155.332.452

60.727.263

28.552.325

28.067.092

5.524.309

883.616

C4. Gastprofessoren

1.821.499

1.653.730

781.619

1.210.998

473.516

78.716

C5. Contractueel AP

641.611

41.963.239

25.128.998

24.624.793

6.987.172

47.385

2.640.928

42.701.101

24.350.854

20.452.117

6.024.147

308.941

C7. Bursalen onderworpen aan RSZ

56.901.215

48.603.477

15.191.301

15.672.554

7.256.973

215.458

D. Afschrijvingen en
waardeverminderingen
op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

35.744.999

41.361.809

13.491.564

12.549.532

4.257.316

1.047.960

C6. Contractueel ATP

14.354.715

2.947.154
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2011

KULeuven

UGent

UA

VUB

-30.356

-208.536

318

82.358

32.179

0

-3.313.938

-1.526.639

-1.318.105

1.705.000

-1.334.039

20.669

9.255.362

1.006.383

68.017

485.799

13.212

6.702

III. Bedrijfsoverschot
of –tekort

42.734.513

20.212.604

3.511.577

2.088.234

3.765.689

-267.816

IV. Financiële opbrengsten (+)

28.995.948

8.049.709

4.505.137

6.836.092

1.349.587

99

30.979

0

0

0

0

0

B. Opbrengsten uit
vlottende activa

17.967.394

6.743.932

1.247.224

2.671.250

769.269

99

C. Andere financiële
opbrengsten

10.997.576

1.305.777

3.257.914

4.164.842

580.318

0

V. Financiële kosten (-)

7.613.639

4.151.624

2.459.967

7.754.135

144.643

208.175

A. Kosten van schulden

53.846

145.413

145.313

1.366.882

753

199.764

B. Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan bedoeld
onder II.E

5.136.331

1.965.608

1.838.226

4.087.465

53.310

0

C. Andere financiële
kosten

2.423.462

2.040.603

476.428

2.299.788

90.580

8.412

64.116.823

24.110.690

5.556.747

1.170.191

4.970.633

-475.892

1.650.684

1.504.906

3.503.877

170.956

30.000

1.839.516

A. Terugneming van
afschrijvingen en van
waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa

0

1.485.015

0

37.496

0

0

B. Terugneming van
waardeverminderingen
op financiële vaste
activa

676.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.369

0

1.720.380

133.460

0

1.572.846

972.265

19.891

1.783.498

0

30.000

266.670

VIII. Uitzonderlijk kosten (-)

2.148.437

7.112.401

1.902.863

120.533

16.383

0

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste activa

39.120

0

0

0

16.383

0

B. Waardeverminderingen op financiële vaste
activa

2.109.317

0

405.933

116.689

0

0

C. Voorzieningen voor
uitzonderlijke risico’s
en kosten

0

0

0

0

0

0

D. Minderwaarde bij
realisatie vaste activa

0

0

1

3.844

0

0

E. Waardeverminderingen op voorraden en
handelsvorderingen
F. Voorzieningen voor
risico’s en kosten
G. Andere bedrijfskosten

A. Opbrengsten uit
financiële vaste activa

VI. Overschot (tekort)
uit de gewone activiteiten
VII. Uitzonderlijke
opbrengsten (+)

C. Terugneming van
voorzieningen voor
uitzonderlijke risico’s
en kosten
D. Meerwaarde bij realisatie vaste activa
E. Andere uitzonderlijke
opbrengsten

UHasselt KUBrussel
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KULeuven

UGent

UA

VUB

E. Andere uitzonderlijke
kosten

0

7.112.401

1.496.930

0

UHasselt KUBrussel
0

0

F. Uitzonderlijke kosten
als herstructure-ringskosten opgenomen
onder de activa (-)

0

0

0

0

0

0

IX. Inkomende verrekeningen en overschrijvingen tussen de
afdelingen

83.834.403

0

30.673.262

11.631.783

0

0

X. Uitgaande verrekeningen en overschrijvingen tussen de
afdelingen

83.834.403

0

30.673.261

11.631.783

0

0

XI. Overschot (tekort)
van het boekjaar

63.619.070

18.503.194

7.157.761

1.220.615

4.984.250

1.363.623

63.619.070

18.503.194

7.157.761

1.220.614

4.984.250

1.363.623

A. Te bestemmen overschot (te verwerken
tekort)
1. Te bestemmen overschot boekjaar
2. Te verwerken tekort
van het boekjaar
3. Overgedragen overschot vorig boekjaar

94.620.325 33.929.436

B. Onttrekking aan
eigen middelen (+)
1. aan het gevormd
vermogen
2. aan de aangelegde
fondsen

2.272.379

5.630.693

8.994

C. Toevoeging aan de
eigen middelen (-)
2. aan de aangelegde
fondsen
D. Over te dragen
overschot (tekort)

65.891.449
0

7.157.761
18.503.194

0

31.491.189 38.913.686
69.980.443

0

1.372.617
0
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Welzijn Volksgezondheid en Gezin
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9.1

Ontvangsten en uitgaven van het ministerie

9.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie WVG
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 28% minder ontvangsten dan geraamd.
In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Geraamd

Ontvangsten

13.042
2.842

GB0 DEPARTEMENT WVG
GA Apparaatkredieten
GC Algemeen
GE0 ZORG EN GEZONDHEID

%

Openstaand

3.050

23%

285

2.865

101%

143

10.200

185

2%

141

19.186

20.110

105%

1.405

19.186

20.110

105%

1.405

32.228

23.160

72%

1.690

GD Gezondheidsbeleid en het zorgbeleid
voor gezinnen en ouderen
Totaal ministerie

Het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) moest
in 2011 het onbelaste gedeelte van het overschot 2010 (10 miljoen euro) terugstorten in de
middelenbegroting van de Vlaamse overheid, maar het departement liet na daarvoor een vordering op te maken. Begin 2012 stortte het VIPA na ontvangst van een vordering het verschuldigde bedrag.
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie WVG cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit - programma

VK

Verbinte-

%

OK

nissen
GB0 DEPARTEMENT WVG

Vereffe-

%

ningen

2.543.781

2.541.825

99,9%

2.543.172

2.513.658

98,8%

15.675

14.934

95,3%

15.415

14.191

92,1%

169

0

0,0%

667

0

0,0%

GC Algemeen

302.525

301.479

99,7%

301.677

294.575

97,6%

GD Gezondheidsbeleid en het

194.516

194.516

100,0%

194.516

194.390

99,9%

GE Jongerenzorgbeleid

323.393

323.393

100,0%

323.393

320.236

99,0%

GF Gezinsondersteunend beleid

467.955

467.955

100,0%

467.955

462.221

98,8%

1.239.549

1.239.549

100,0%

1.239.549

1.228.044

99,1%

GC0 ZORGINSPECTIE

7.362

7.094

96,4%

7.164

6.393

89,2%

GA Apparaatkredieten

7.362

7.094

96,4%

7.164

6.393

89,2%

66.765

65.048

97,4%

63.722

61.396

96,4%

GA Apparaatkredieten
GB Provisies

zorgbeleid voor gezinnen en
ouderen

m.b.t. kinderen
GG Beleid inzake personen met
een handicap

GD0 JONGERENWELZIJN
GA Apparaatkredieten
GE0 ZORG EN GEZONDHEID
GA Apparaatkredieten
GD Gezondheidsbeleid en zorg-

66.765

65.048

97,4%

63.722

61.396

96,4%

859.717

854.647

99,4%

834.699

738.022

88,4%

14.788

14.380

97,2%

14.576

13.525

92,8%

844.929

840.267

99,4%

820.123

724.497

88,3%

3.477.624

3.468.614

99,7%

3.448.756

3.319.469

96,3%

beleid gezinnen/ouderen
Totaal ministerie
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Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten216 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 0,3% en 3,7%
lager dan de vooropgestelde kredieten.
De ordonnanceringskredieten van het programma GD gezondheidsbeleid en zorgbeleid voor
gezinnen en ouderen werden voor 88,3% gebruikt, volgens het Vlaams agentschap Zorg en
Gezondheid (VAZG) doordat het tweede saldo van de subsidies aan de diensten van gezinszorg en de saldi van de andere thuiszorgvoorzieningen op basisallocatie GD329 pas in 2012
zouden worden uitbetaald.
9.1.2 Controlebevindingen uitgaven
Het Rekenhof heeft 272 transacties uit 2011 geselecteerd en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 82.083,8 duizend euro (2,46%)217. In 69 (25,4%) van de gecontroleerde dossiers heeft
het tekortkomingen of fouten vastgesteld. Het besprak zijn controlebevindingen op 13 juni
2012 informeel met vertegenwoordigers van de betrokken entiteiten.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie in totaal 1.016 duizend euro begrotingstechnisch niet correct in het boekhoudsysteem Orafin 2010 aan (28 transacties). Zo
rekenden het departement en het VAZG subsidies aan universiteiten, hogescholen, provincies en provinciale instellingen regelmatig aan op basisallocaties van de ESR-hoofdgroep 3,
in plaats van hoofdgroep 4. Het departement rekende werkingsuitgaven en subsidies ook ten
onrechte aan op basisallocaties voor tijdelijke aanrekeningen. Ten slotte rekent de Vlaamse
overheid de financiering van de werkingsuitgaven van de drie Vlaamse wetenschappelijke
academies218 niet op uniforme wijze aan. De administratie heeft de foutieve aanrekeningen
waar mogelijk achteraf gecorrigeerd.
In 32 gevallen (voor in totaal 7.806 duizend euro) paste de administratie essentiële wettelijke bepalingen of belangrijke principes niet of onvolledig toe219. Vooral de toepassing van
de overheidsopdrachtenregelgeving, de opmaak van subsidiebesluiten en de controle op de
verantwoording van het subsidiegebruik vertoonden tekortkomingen.
Wat de overheidsopdrachten betreft, meestal relatief kleine dienstenopdrachten langs de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking of in het kader van raamovereenkomsten,
merkte het Rekenhof onder meer op dat een monopoliepositie soms ten onrechte werd ingeroepen om mededinging te omzeilen, dat besteks- of contractuele bepalingen wel eens afwijken van de overheidsopdrachtenregelgeving of dat een gemotiveerde gunningsbeslissing
soms ontbrak. Bovendien besteedt het departement het financieel beheer van de overheidsbijdragen voor de uitbouw van een tweede pensioenpijler in de openbare sector220 sinds 2006
langs een subsidie aan de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) uit, die deze
middelen op een termijnrekening bij een Belgische financiële instelling belegt. Bankdiensten
en beleggingen vallen echter onder de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving.
216

217
218

219
220

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook
de 133.072,9 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren, vooral subsidie-engagementen voor
thuiszorg en serviceflats.
De weddenuitgaven en dotaties aan de Vlaamse rechtspersonen van het beleidsdomein ten laste van de algemene
uitgavenbegroting worden afzonderlijk gecontroleerd.
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Het ministerie acht de
rechtstreekse aanrekening van de werkingskosten van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België op
de algemene uitgavenbegroting voordeliger in vergelijking met een werkingssubsidie.
De wettelijkheid van de personeelsuitgaven en van de fiscale ontvangsten worden thematisch gecontroleerd,
waarover het Rekenhof zo nodig afzonderlijk rapporteert.
Ter uitvoering van het Vlaams akkoord voor de non profit- en social profitsector van 6 juni 2005.
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Het is bijgevolg onduidelijk of deze middelen zijn belegd tegen de beste marktvoorwaarden.
Overigens was dit beheer niet contractueel geregeld. Dit beheer door de VVSG is wel een tijdelijke oplossing, tot de oprichting van een juridische structuur voor het pensioenfonds van
de openbare sector.
21 subsidiedossiers vertoonden onder meer de volgende onvolkomenheden:
• Het departement liet in de toekenningsbesluiten van niet-gereglementeerde subsidies
vaak na te voorzien in een saldobetaling gekoppeld aan de goedkeuring van een inhoudelijke en financiële verantwoording221. Andere toekenningsbesluiten concretiseerden de
financiële verantwoordingsmodaliteiten niet of hadden een retroactief karakter.
• Uit het protocolakkoord van 30 november 2009 dat de samenwerking regelt tussen de Gemeenschappen betrokken bij de organisatie van het bevolkingsonderzoek in Brussel, put
een vzw voor borstkankeropsporing jaarlijks een financiële bijdrage van 50.000 euro van
de Vlaamse Gemeenschap. Het protocol voorziet echter niet in enige verantwoordingsmodaliteit, inhoudelijk noch financieel, voor de aanwending van de bijdrage. Het VAZG stelde
evenmin een toekenningsbesluit op.
• De erkende private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en voor logistieke
hulp ontvangen subsidies voor, onder meer, werkdrukverminderings- en vervoersmaatregelen. De Vlaamse Regering droeg de berekening van verdeling van deze middelen op aan
de Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap (VVDG).
Het VAZG oefent geen controle uit op deze budgetverdeling en heeft geen zicht op de verdelingsbeslissingen van de VVGD.
Bij de controle van de geselecteerde transacties heeft het Rekenhof 11 tekortkomingen en
zwakheden vastgesteld ten aanzien van het opzet en de naleving van interne procedures of de
uitbouw van de organisatiebeheersing. Het betreft onder meer het gebrek aan controleverslagen over de aanwending van subsidies in saldodossiers, de laattijdige betaling van subsidievoorschotten en de relatief lange doorlooptijden tussen de goedkeuring van subsidiebesluiten
en de aanmaak van inkooporders in het boekhoudsysteem enerzijds of tussen de aanmaak
van het inkooporder en de effectieve uitbetaling van het eerste subsidievoorschot anderzijds.
Deze tekortkomingen hadden een occasioneel karakter. Meer structureel van aard is de inefficiënte aankooppolitiek van kantoormateriaal. Het ministerie maakt daarvoor geen gebruik
van de raamovereenkomst van het Agentschap Facilitair Management (AFM), maar organiseert voor iedere kleine bestelling een beperkte marktverkenning, waardoor het schaalvoordelen verliest (bv. kortingen bij grote hoeveelheden).
Bij zijn controles heeft het Rekenhof ook nagegaan hoe het ministerie omgaat met de aanbevelingen die het Rekenhof heeft geformuleerd in zijn controleverslagen222 over het jaar 2010.
In het controleverslag voor het ministerie WVG werden geen specifieke aanbevelingen geformuleerd.
9.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de dienst met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken dienst met afzonderlijk beheer.

221

Het departement zal de huidige werkwijze behouden omdat de begunstigden anders het saldobedrag moeten prefinancieren en omdat het de administratieve lasten wil beperken.
222
Controleverslag betreffende het ministerie WVG bij brief van 7 juni 2011, kenmerk, N 9-3.626.644 B1 .
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(In duizenden euro)
2011

2010
Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR
Ontvangsten

357

360

360

378

Dotatie

337

337

300

300

Andere

20

23

60

78

479

436

555

472

Uitgaven
Saldo jaar

-122

-76

-195

-94

Saldo vorige jaren

271

271

195

195

Overdracht

149

195

0

101

De controle op deze rekening heeft geen aanleiding gegeven tot opmerking.
9.1.4 Conclusies
De financiële uitvoering van de begroting sluit voor het ministerie van WVG nauw aan bij de
vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van uitgaventransacties heeft het Rekenhof relatief veel tekortkomingen vastgesteld. Bij de budgettaire
aanrekening gebruikten de entiteiten niet altijd de correcte economische codes en leefden zij
evenmin het budgettaire specialiteitsbeginsel strikt na. Zo rekenden zij de werkingsuitgaven
van de aparte rechtspersoon Koninklijke Academie voor Geneeskunde rechtstreeks aan op
de werkingsmiddelen van het VAZG. Het ministerie paste evenmin de procedures voor de
gunning en uitvoering van overheidsopdrachten altijd correct toe en hanteerde soms van de
overheidsopdrachtenregelgeving afwijkende contractuele uitvoeringsmodaliteiten. Bovendien blijkt het niet altijd te weten wanneer het deze regelgeving moet toepassen. De toekenningsbesluiten van subsidies bevatten dan weer onvolkomenheden. Zij voorzien niet altijd
in een saldobetaling die is gekoppeld aan de goedkeuring van de inhoudelijke en financiële
verantwoording en concretiseren niet altijd de financiële verantwoordingsmodaliteiten. Ten
slotte organiseert het ministerie zijn aankoopbeleid van kantoormateriaal weinig efficiënt.
9.1.5 Aanbevelingen
• Het ministerie moet waken over een correcte aanrekening van zijn uitgaven met respect
voor de economische classificatie en budgettaire specialiteit.
• Het VAZG dient te overwegen de werkingsuitgaven van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België te financieren met jaarlijkse werkingssubsidies.
• Het ministerie moet de overheidsopdrachtenprocedures nauwgezet naleven.
• Het departement moet saldobetalingen in de toekenningsbesluiten van niet-gereglementeerde subsidies systematisch koppelen aan de goedkeuring van de inhoudelijke en financiële verantwoording van de al ontvangen voorschotten.
• Het VAZG moet de financiële verantwoordingsmodaliteiten in de toekenningsbesluiten
concretiseren.
• Het departement moet de aankoopprocedures van kantoormateriaal meer efficiënt organiseren.
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9.2

Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen

9.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Fonds Jongerenwelzijn (FJW) - IVA rp

Begroting

Uitvoering

ontvangsten

336.561

338.260

dotatie

323.284

323.284

andere

13.277

14.976

341.896

334.757

-5.335

3.503

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

8.523

overdracht
Kind en Gezin - IVA rp

12.026

ontvangsten

621.220

617.406

dotatie

466.320

466.312

andere

154.900

151.094

uitgaven

621.266

606.345

-46

11.061

saldo jaar
saldo vorige jaren

22.500

overdracht

33.561

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handiap

ontvangsten

1.256.733

1.257.739

(VAPH) - IVA rp

dotatie

1.231.411

1.231.477

andere

25.322

26.262

1.260.424

1.253.959

-3.691

3.780

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

4.477

overdracht

8.257

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden

ontvangsten

172.490

162.378

Aangelegenheden (VIPA) - IVA rp

dotatie

160.070

160.070

andere

12.420

2.308

uitgaven

182.490

148.924

saldo jaar

-10.000

13.454

saldo vorige jaren

28.562

overdracht
Vlaams Zorgfonds - IVA rp

42.016

ontvangsten

317.355

318.242

dotatie

181.351

181.351

andere

136.004

136.891

uitgaven

323.755

319.871

-6.400

-1.629

saldo jaar
saldo vorige jaren

6.400

overdracht

4.771

9.2.2 Controlebevindingen
De controles op de rekeningen 2011 van K&G, de OPZ Geel en Rekem, het VIPA en het VAPH
hebben geen aanleiding tot opmerkingen gegeven.
Bij zijn controle op de rekening 2011 van het Vlaams Zorgfonds wees het Rekenhof andermaal
op het toegenomen kredietrisico van de staatsobligatieportefeuille door de Europese staatsschuldencrisis, waardoor de koersen van de staatsobligaties van o.m. Griekenland, Portugal,
Ierland, Spanje en Italië daalden. Het Vlaams Zorgfonds had in de zomer van 2011 nog geen
maatregelen genomen om dat risico te beperken. Op 25 november 2011 stuurde de Vlaamse
Regering de staatsobligatieportefeuille bij op vraag van de werkgroep beleggingen van het
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Vlaams Zorgfonds. Op 6 januari 2012 werd het contract met de portefeuillebeheerder ondertekend. Voortaan worden drie benchmarken gebruikt, zodat in de toekomst ongeveer 20%
wordt belegd in Belgische overheidsobligaties, 60% in EMU-overheidsobligaties en 20% in
bedrijfsobligaties exclusief financiële instellingen. Volgens de rapportering op 31 maart 2012
bleek de portefeuilleherschikking te zijn uitgevoerd. Daardoor daalde het aandeel van de
staatobligaties (gewogen op marktwaarde) uit de bovengenoemde landen van 36,33% eind
2010 tot 19,85% op 31 maart 2012. Dat beperkte het risico. Door de herschikking houdt het
Zorgfonds nu echter obligaties met een iets lagere kredietwaardigheid in portefeuille (10,77%
van de obligaties op 31 maart 2012 heeft een rating tussen BBB+ en BB, op 31 december 2010
had slechts 4,65% deze rating). In 2011 betrof het voornamelijk bedrijfsobligaties. Om een hoger rendement te bekomen was het fonds genoodzaakt obligaties met een groter kredietrisico
en dus een lagere rating te kiezen. Het spreidde dat risico door veel verschillende obligaties
te kopen, verspreid over verschillende bedrijven en verschillende landen. Daarbij hield het
ook rekening met de bepaling in het mandaat van de portefeuillebeheerder dat de bedrijfsobligaties minimum de rating BBB- moeten hebben. De Vlaamse minister van Financiën en
Begroting heeft op 16 oktober 2012 geantwoord dat het Zorgfonds de situatie op de voet blijft
opvolgen en bijsturen.
Inzake het FJW heeft het Rekenhof in eerste instantie een aantal opmerkingen herhaald die
het al over de rekening 2010 formuleerde:
• Het FJW beschikt inmiddels over een gedetailleerde inventaris, maar het werkt die bij
eventuele buitengebruikstellingen en verkopen nog onvoldoende bij. Hoewel het fonds
eind 2011 een expertisebureau aangesteld voor de schatting van zijn onroerende goederen
op de campussen Ruiselede, Beernem en Mol, bleef een schatting op individuele basis uit.
Het fonds heeft de waardering van de onroerende goederen in de balans evenmin aangepast aan de geschatte waarde.
• Het FJW neemt nieuwbouwprojecten niet op in de balanspost vaste activa in aanbouw.
• Sinds 2011 neemt het fonds de investeringsdotaties correct op het passief van de balans
op, maar het heeft de aanpassing van de investeringsdotaties niet retroactief uitgevoerd,
zodat, enerzijds, het overgedragen nettoresultaat in het eigen vermogen overgewaardeerd
blijft en, anderzijds, de dotaties in het eigen vermogen ondergewaardeerd blijven.
• Het FJW classificeert zijn kostensoorten niet altijd uniform op dezelfde rekeningen, doordat de gemeenschapsinstellingen de uitgavenclassificatie bepalen op grond van een verschillend rekeningenstelsel of een andere interpretatie.
• In de toelichting bij de jaarrekening 2011 ontbrak nog altijd een ouderdomsbalans van de
schulden.
• In januari 2011 vond een storting van spaargeld (1.610.598 euro) op de bankrekening van
jongeren in pleeggezinnen tweemaal plaats. Eind 2011 was nog 14.777 euro niet gerecupereerd.
• Ook in 2011 betaalde het FJW verwijlinteresten (11,7 duizend euro), vooral voor de investeringsprojecten in de gemeenschapsinstelling De Zande. Het fonds heeft zelf geen controle
over de goedkeuring van de facturen en kan die pas betalen nadat het agentschap Facilitair
Management ze doorstuurt.
Specifiek over de jaarrekening 2011 merkte het Rekenhof op dat het bedrijfseconomisch resultaat van het FJW daalde van een winst van 3,7 miljoen euro in 2010, tot een verlies van
1,5 miljoen euro in 2011 (daling met 5,2 miljoen euro). Het slechtere resultaat is grotendeels
het gevolg van de gewijzigde boekhoudkundige verwerking van de investeringsdotaties. Het
fonds neemt die sinds 2011 niet meer integraal in resultaat (opbrengsten), waardoor de op-
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brengsten daalden met 7 miljoen euro. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft
deze opmerking op 18 oktober 2012 onderschreven.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof nog zijn controle op de rekening over
2010 van het OPZ Rekem beëindigd. Deze controle gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
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Hoofdstuk

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10
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10.1 Ontvangsten en uitgaven van het ministerie
10.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie CJSM
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 37% meer ontvangsten dan geraamd.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

HB0 DEPARTEMENT CJSM

763

1.335

175%

1.832

HA Apparaatkredieten

126

306

243%

2

HC Algemeen

507

850

168%

1.741

HF Sport

41

81

196%

88

HH Media

89

99

111%

0

HC0 SOCIAAL-CULTUREEL WERK

35

33

94%

0

0

0

HC Algemeen
HD Soc.-cult. werk voor volwassenen
HD0 KUNSTEN EN ERFGOED
HC Algemeen
HE Kunsten en Erfgoed
Totaal ministerie

0

35

33

94%

0

254

78

31%

33

0

0

254

78

31%

33

0

1.052

1.446

137%

1.864

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie CJSM cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit - programma

VK

Verbinte-

%

OK

nissen
HB0 DEPARTEMENT CJSM

Vereffe-

%

ningen

552.437

539.649

97,7%

542.980

516.365

95,1%

11.195

10.710

95,7%

10.299

9.801

95,2%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

87.775

87.035

99,2%

87.774

83.577

95,2%

HF Sport

140.909

129.609

92,0%

132.349

114.926

86,8%

HH Media

312.558

312.295

99,9%

312.558

308.061

98,6%

297.329

295.452

99,4%

291.204

248.984

85,5%

5.368

5.159

96,1%

5.368

5.031

93,7%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

221.866

220.451

99,4%

215.744

181.931

84,3%

HA Apparaatkredieten
HB Provisies
HC Algemeen

HC0 SOCIAAL-CULTUREEL
WERK
HA Apparaatkredieten
HC Algemeen
HD Soc.-cult. werk voor volw.
HG Jeugd

70.095

69.842

99,6%

70.092

62.022

88,5%

227.339

226.535

99,6%

227.339

209.353

92,1%

7.686

7.619

99,1%

7.686

7.560

98,4%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

219.653

218.916

99,7%

219.653

201.793

91,9%

HE0 IVA KMSKA

6.346

6.237

98,3%

6.346

6.207

97,8%

HA Apparaatkredieten

3.338

3.229

96,7%

3.338

3.199

95,8%

HE Kunsten en Erfgoed

3.008

3.008

100,0%

3.008

3.008

100,0%

1.083.451

1.067.873

98,6%

1.067.870

980.909

91,9%

HD0 KUNSTEN EN ERFGOED
HA Apparaatkredieten
HB Provisies
HE Kunsten en Erfgoed

totaal ministerie

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten223 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de
nieuwe verbintenissen (inkooporders) en ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 1,4%
en 8,1% lager dan de vooropgestelde kredieten.
223

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten naast de voor het jaar 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook de openstaande verbintenissen van voorgaande jaren ten bedrage van 95.939 duizend euro.
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De kredieten van het programma HF Sport kregen de laagste aanwending: de vastleggingskredieten werden voor 92% gebruikt (11,3 miljoen euro minder dan de geraamde 140,9 miljoen
euro). Zo bleef onder meer de bouw van multifunctionele voetbalstadions uit door lokale
dossierspecifieke problemen, werden de kredieten voor de subsidiëring van particuliere sportinfrastructuur integraal overgedragen naar 2012 in afwachting van een behoeftenstudie, lagen
de kosten van projecten inzake het Vlaams topsportbeleid lager dan in vorige jaren en werden
de kredieten voor advisering in het kader van het sportinfrastructuurplan medio 2011 beperkt
tot 35% van het initiële bedrag. De ordonnanceringskredieten werden voor 86,8% aangesproken, doordat de vorderingen uit gesubsidieerde particuliere sportinfrastructuur trager verliepen dan gepland, de subsidiebeloften voor sportinfrastructuur van lokale overheden pas
eind 2011 werden genomen en geen concrete dossiers voor de financiering van voetbalstadions
werden opgestart.
10.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft via een gerichte steekproeftrekking 752 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen geselecteerd en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 43.230 duizend
euro (4,4%): 134 duizend euro ontvangsten en 43.096 duizend euro uitgaven. In 74 van de gecontroleerde dossiers (9,84%) heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld en per e-mail
aan de respectieve dossierbehandelaars gemeld.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie in totaal 51,8 duizend euro met een
verkeerde ESR-code in het boekhoudsysteem Orafin 2010 aan (vier transacties). De foutieve
aanrekeningen werden achteraf niet gecorrigeerd.
In 41 gevallen (voor in totaal 989 duizend euro) ontbrak een wettelijke rechtsgrond of was het
betaalde volgens de geldende reglementering niet verschuldigd. In een aantal gevallen heeft
de administratie essentiële wettelijke bepalingen of principes niet volledig toegepast. Vooral
in de gunning en opvolging van overheidsopdrachtenovereenkomsten en in de toekenning
van subsidies slopen tal van fouten.
Wat de overheidsopdrachten betreft, deed het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen: de betaling van voorschotten bij de aanvang van de opdracht, opdrachtuitvoering al
vóór de contractondertekening, oplevering na de contractperiode, mondelinge verlenging en
wijziging van projectlooptijd en projectinhoud, aanvaarding van offertes die niet overeenstemden met de bestekbepalingen, gunning aan de indiener van een onvolledige offerte, betaling van overheadkosten zonder opvraging van verantwoordingsstukken224, betaling van onnauwkeurige of foutieve facturen en het niet altijd raadplegen van verscheidene potentiële
leveranciers225.
Wat de subsidiëring betreft, deed het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen: in
de dossiers ontbraken soms essentiële documenten (bv. beheersovereenkomsten), projectopbrengsten werden niet altijd verrekend in de projectafrekening, soms aanvaardde het ministerie de volledige aanrekening van investeringsaankopen (in plaats van de afschrijvingswaarde),
in het toekenningsbesluit ontbraken soms specifieke voorwaarden voor de financiële verantwoording en het ministerie aanvaardde laattijdige of met de subsidiëringsvoorwaarden strijdige subsidieaanvragen, alsook forfaitaire, niet verantwoorde afrekeningsbedragen.
224

De administratie stelde dat het haar volgens een advies van de afdeling Overheidsopdrachten niet toekwam de
aanrekening van overheadkosten, en dus de naleving van de regelgeving en de correctheid van het gevorderde
bedrag, te controleren in het kader van een overheidsopdracht. Voor de betaling is het bij een dergelijke opdracht
volgens haar alleen relevant of de gevraagde diensten werden verricht.
225
In een geval ging het om bestellingen van drie soorten goederen bij eenzelfde leverancier op dezelfde datum, die
bijgevolg als deelopdrachten van een gezamenlijke opdracht kunnen worden beschouwd. Het gecumuleerde bedrag ervan overschreed echter het maximumbedrag voor gunning met een aangenomen factuur.
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Wat de ontvangsten betreft, merkte het Rekenhof onder meer een laattijdige terugvordering
van een overbruggingskrediet op. De administratie heeft slechts in een beperkt aantal gevallen de tekortkomingen bij de ontvangsten achteraf gecorrigeerd. In een aantal gevallen heeft
zij een verbeterde werkwijze in het vooruitzicht gesteld.
Het Rekenhof heeft bij 32 van de geselecteerde ordonnanceringen tekortkomingen en zwakheden vastgesteld ten aanzien van het opzet en de naleving van interne procedures of de
uitbouw van de organisatiebeheersing. Het betrof onder meer de gebrekkige toetsing van de
voorgelegde verantwoordingen aan de subsidievoorwaarden in de toekenningsbesluiten. De
tekortkomingen waren hoofdzakelijk occasioneel. Voor de structurele tekortkomingen kondigde het betrokken agentschap in drie gevallen een oplossing aan: voor de onregelmatige
uitbetaling van voorschotten in het kader van het sociaal-cultureel vormingswerk, voor de
betaling van onjuiste reisvergoedingen aan de commissieleden in het kader van het kunstendecreet en voor de afbakening van de jaarlijkse subsidiëring van een evenement.
Bij zijn controles heeft het Rekenhof ook nagegaan hoe het ministerie omging met de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn controleverslagen226 over voorgaande jaren.
Ten aanzien van de expliciete toezeggingen heeft de administratie de aangekondigde initiatieven grotendeels uitgevoerd. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat sommige knelpunten die
het naar aanleiding van zijn vorige controles heeft gesignaleerd, tijdens het afgelopen jaar
opnieuw zijn voorgekomen. Het stelde vast dat het ministerie de ontvangen gelden voor de
filmkeuring nog steeds geen bestemming heeft gegeven. Het departement heeft erop gewezen
dat het de inspanningen om de kwaliteit van de interne controle te verbeteren, voortzet. Het
IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen deelde mee voor kleine aankopen
of opdrachten (minder dan 5.500 euro) de afspraak te hebben gemaakt de algemene aannemingsvoorwaarden zoveel mogelijk te zullen toepassen en ten minste een informele marktraadpleging te zullen organiseren. Het IVA Kunsten en Erfgoed deelde onder meer mee dat
het de uitgaven vereffenaar kort zou betrekken bij de bespreking van de risicoanalyses van de
financiële processen en van de organisatiebeheersing in het algemeen. Inzake marktbevraging heeft het Rekenhof in 2011 dan ook geen tekortkomingen vastgesteld bij de IVA’s. Het
aantal, noch de aard van de andere voor 2010 gesignaleerde tekortkomingen wijzigden in 2011
echter significant.
10.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de diensten met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken diensten met afzonderlijk beheer.
(In duizenden euro)
2011

2010
Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

BEHEERSDIENST GAASBEEK
Ontvangsten

864

841

941

915

Dotatie

629

629

610

610

Andere

235

212

331

305

1.014

904

941

903

-150

-63

0

12

Saldo vorige jaren

258

258

195

195

Overdracht

108

195

195

207

Uitgaven
Saldo jaar

BEHEERSDIENST KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN
Ontvangsten

3.237

3.109

3.433

3.417

Dotatie

2.717

2.717

3.008

3.008

Andere

520

392

425

409

226

Controleverslagen van 26 oktober 2010, kenmerk N 9-3.610.724, en 14 juni 2011, kenmerk N 9-3.653.820.
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2011

2010
Begroting
Uitgaven

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

3.577

2.931

4.458

-340

178

-1.025

309

Saldo vorige jaren

848

847

1025

1025

Overdracht

508

1.025

0

1.334

Ontvangsten

737

755

1.160

952

Dotatie

270

270

210

210

Andere

467

485

950

742

Uitgaven

737

661

1.160

1.040

Saldo jaar

3.108

CULTUREEL CENTRUM ALDEN BIESEN

Saldo jaar

0

94

0

-88

Saldo vorige jaren

198

198

292

292

Overdracht

198

292

292

204

UITLEENDIENST KAMPEERMATERIEEL VOOR DE JEUGD
Ontvangsten

767

758

762

752

Dotatie

573

573

569

569

Andere

194

185

193

183

Uitgaven

880

745

900

783

-113

13

-138

-31

113

113

138

126

0

126

0

95

Saldo jaar
Saldo vorige jaren
Overdracht

De controles op de rekeningen 2011 van de DAB’s Kasteel Gaasbeek en Alden Biesen hebben
geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Over de DAB KMSKA heeft het Rekenhof opgemerkt dat de ondoorzichtige financiële structuur van het KMSKA door de onduidelijke scheiding tussen de DAB enerzijds en het Patrimonium anderzijds ook in 2011 bleef bestaan en dat het museum in het kader van meerjarige
huurcontracten (o.a. voor een restauratieatelier en een archiefruimte) ook de huur voor 2012
ten onrechte al in 2011 vastlegde. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 12
september 2012 geantwoord dat het gebrek aan transparantie werd besproken in het managementscomité van het KMSKA en dat een aantal maatregelen in uitvoering waren. Aangaande
de huurgelden wees de minister erop dat het KMSKA die niet als recurrent heeft geïnterpreteerd omdat ze een tijdelijk karakter hebben (met name beperkt tot de uitvoeringsperiode van
het Masterplan).
Bij de rekening 2011 van de DAB ULDK heeft het Rekenhof andermaal opgemerkt dat het
beheersbesluit nog niet werd aangepast aan de gewijzigde manier van rekeningaflegging. De
Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft geantwoord dat door het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering
betreffende de financiën en de begrotingen, dat in werking is getreden op 1 januari 2012, werd
tegemoetgekomen aan deze opmerking.
10.1.4 Conclusies
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie CJSM nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van transacties
heeft het Rekenhof enkele verkeerde aanrekeningen en een relatief hoog aantal tekortkomingen vastgesteld in de controle op de financiële verantwoording van de uitgaven. De uitvoering
van enkele overheidsopdrachten week af van de reglementaire of besteksbepalingen en bij
de uitbetaling van subsidies aanvaardde het ministerie meerdere keren niet-subsidieerbare
kosten. Het ministerie heeft de enkele vroegere aanbevelingen van het Rekenhof maar in beperkte mate uitgevoerd.
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10.1.5 Aanbevelingen
• Het ministerie moet haar inspanningen om de kwaliteit van de interne controle te verbeteren, voortzetten en intensifiëren. Het moet onder meer maatregelen treffen voor een
nauwgezetter afstemming tussen de documenten waarop de subsidieverlening steunt, alsook aan de verantwoording daarover. Het ministerie moet in de toekomst foutieve uitbetalingen en de opvraging van bijkomende verantwoording aan een begunstigde nadat de
betaling al plaatsvond, vermijden.
• Het ministerie moet meer zorg besteden aan de opstelling van overeenkomsten en aan de
controle op de naleving van de contractueel bepaalde voorwaarden van de overheidsopdrachten.
• De betrokken agentschappen moeten onverwijld de aangekondigde structurele maatregelen treffen tegen de onregelmatige uitbetaling van voorschotten in het kader van het
sociaal-cultureel vormingswerk, de foutieve betaling van reisvergoedingen aan de commissieleden in het kader van het kunstendecreet en de aanpassing bij de jaarlijkse subsidiëring van een evenement.
• Het ministerie moet zo snel mogelijk de boekingsfouten en tekortkomingen corrigeren die
het Rekenhof signaleerde.
10.1.6 Antwoord van de ministers
De respectieve ministers hebben geen gebruik gemaakt van de tegensprekelijke procedure.
Op 31 juli 2012 meldde het ministerie evenwel dat al een aantal concrete structurele maatregelen waren getroffen. Het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk als het regeringsbesluit voor de uitvoering van het kunstendecreet werden gewijzigd op respectievelijk
op 6 en 13 juli 2012. Op 6 maart 2012 keurde het managementcomité CJSM een procedure voor
afbetalingsplannen goed. Voor de aanvaarding van overheadkosten bij overheidsopdrachten
en subsidies zal een werkgroep oplossingen zoeken. Het ministerie beloofde ook meer aandacht te zullen besteden aan de opmaak van controleverslagen. Voor het beleidsveld Topsport
zou het tegen eind 2012 naar een raamcontract voor regelmatige bestellingen streven. Verder
zou het voorzien in extra opleidingen en zou het blijvend aandacht hebben voor interne controle. Ten slotte zou het agentschap Kunsten en Erfgoed instructies hebben uitgevaardigd
om te vermijden dat kosten buiten de respectieve subsidieperiodes nog subsidiabel worden
bevonden.

10.2 Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen
10.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Commissariaat-Generaal  voor de Bevordering

ontvangsten

117.483

113.937

van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de

dotatie

106.973

101.121

andere

10.510

12.816

114.777

109.039

2.706

4.898

Openluchtrecreatie (BLOSO) - IVA rp

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren
overdracht

5.689
10.587
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Begroting

Uitvoering

ontvangsten

21.056

21.087

dotatie

21.041

21.041

andere

15

46

21.056

14.003

uitgaven
saldo jaar

0

saldo vorige jaren
overdracht
Topstukkenfonds - VOI A

7.084
36.309
43.393

ontvangsten

662

665

dotatie

662

662

andere

0

3

1.632

1.586

-970

-921

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

970

overdracht

49

Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en

ontvangsten

531

531

Media (SAR)

dotatie

529

529

andere

2

2

531

446

uitgaven
saldo jaar

0

saldo vorige jaren
overdracht
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) - VOI SG

85
208
293

ontvangsten

3.898

4.043

dotatie

3.776

3.776

andere

122

267

3.898

3.956

0

87

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

25

overdracht

112

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) - VOI

ontvangsten

452.330

462.237

SG

dotatie

285.840

285.771

andere

166.490

176.466

uitgaven

464.880

453.583

saldo jaar

-12.550

8.654

saldo vorige jaren

43.661

overdracht

52.315

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) - EVA

ontvangsten

2.370

2.291

publ

dotatie

1.466

1.466

andere

904

825

2.407

2.275

uitgaven
saldo jaar

-37

16

saldo vorige jaren

3.585

overdracht

3.601

10.2.2 Controlebevindingen
De controles van het Rekenhof op de rekeningen 2011 van de VRT227, VRM, het BLOSO, het
Topstukkenfonds, de SARC en het VFL hebben geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Over de jaarrekening 2011 van het Foci heeft het Rekenhof opgemerkt dat het fonds andermaal verwijlintresten diende te betalen (20.776,53 euro) bij gebrek aan degelijke betalingsprocedures. Eind 2011 stond bovendien nog 839.506,32 euro oude vastleggingen open uit de
periode 2000-2001, waarvoor het fonds de geldigheid dient na te gaan. Ten slotte staat ook
nog 9.917,99 euro oude leveranciersschulden uit 2005-2008 open. Eind 2011 had een aantal
leveranciers overigens weer een openstaand saldo van minder dan een halve euro. De minister
heeft zich op 7 augustus 2012 bij de opmerkingen aangesloten.
227

Bij de rekeningencontrole heeft het Rekenhof wel het besparings- en herstructureringsplan opgevolgd. Zie punt
10.4.
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Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof ook de rekeningen 2010 van de SARC,
het Topstukkenfonds, het VFL en de VRM beëindigd. Deze controles gaven geen aanleiding
tot bijzondere opmerkingen.

10.3 Collectiebeheer tijdens de renovatiewerken in het KMSKA
10.3.1 Inleiding
In 2011 sloot het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) tot 2017 zijn
deuren voor een grondige renovatie van het museumgebouw. Het wenste een gedeelte van zijn
omvangrijke collectie228 toch te blijven ontsluiten door sommige werken elders te tonen229.
Andere werken slaat het op in een depot230. Doordat het renovatieproject meer verhuisoperaties, transporten, bruiklenen, stockages en manipulaties van objecten meebrengt, loopt de
collectie een verhoogd risico. Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate het KMSKA er
met zijn collectiebeheer voor heeft gezorgd dat het de toegenomen risico’s voor de museale
objecten heeft afgedekt. Het hanteerde als onderzoeksnorm de Spectrum231-N, Standaard voor
collectiemanagement in musea. Dit handboek beschrijft in eenentwintig procedures de verhandeling van objecten en de documentatie van die verhandeling. Het onderzoek omvatte onder meer een grondige screening van het beheer van 50 museale objecten tijdens de renovatie.
10.3.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof stelde vast dat het KMSKA niet beschikt over een eigen handboek met schriftelijke procedureafspraken. Voor sommige procedures is documentatie weliswaar voorhanden,
zij het onvolledig of verouderd. Het museum volgt in de praktijk een geheel van losse procedureteksten en niet gedocumenteerde gebruiken. Volgens het museum is het ook niet nodig
alle procedures schriftelijk vast te leggen, aangezien zij soms evidente standaardpraktijken in
de museumwereld betreffen. Bovendien zouden uitgeschreven procedures veel mankracht
vergen.
Het KMSKA heeft van de periode vóór de sluiting gebruik gemaakt om een volledige inventarisatiecontrole uit te voeren en een aantal projecten inzake conditiecontrole op te starten.
Door deze inspanningen ontdekte het dat een aantal werken in het depot nog niet waren
geregistreerd.
Het KMSKA gebruikt The Museum System (TMS) als collectie-informatiesysteem, maar gebruikt daar niet alle mogelijkheden van. Zo neemt het de hanterings- en opbergvereisten van
een object niet in het systeem op232, evenmin als de bruikleenovereenkomsten en de conserveringsrapporten. Geen van deze documenten is elektronisch en centraal beschikbaar. Het
museum registeert evenmin de autorisaties van verplaatsingen van objecten233.
Het KMSKA heeft de standplaatsen van alle objecten correct in TMS geregistreerd en doorgaans identificeert een aangehechte barcode de objecten234. Het registreerde ook meestal de
228
229
230
231
232
233

234

Ongeveer 7.600 schilderijen, beelden, tekeningen en prenten, met een totale verzekerde waarde van meer dan 2
miljard euro.
In de kathedraal van Antwerpen, het Stedelijke Museum te Lier, het Schepenhuis te Mechelen, het MAS of de Koningin Fabiolazaal. Individuele werken reizen soms de wereld rond of gaan in bruikleen.
Zo verhuisden de beelden naar een depot in Kallo. Tijdens het onderzoek (december 2011) was in Kallo nog een
tweede extern depot met restauratie-atelier in voorbereiding.
Standard ProcEdures for CollecTions Recording Used in Museums. Het Rekenhof gebruikte versie 1.0, 2008 (FARO,
Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed en LCM, Landelijk Contact van Museumconsulenten).
De restauratoren houden deze gegevens decentraal bij.
Daardoor kon het Rekenhof niet nagaan of een verplaatsing was goedgekeurd. Volgens het KMSKA is een autorisatie in TMS sedert het gebruik van een handscanner niet meer mogelijk. De scanner leest de verplaatsing immers
in real-time in TMS in.
Het Rekenhof kon dat niet bij alle objecten controleren, doordat zij bv. in het buitenland vertoefden.
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verplaatsingsdatum, de verplaatsende persoon, de handtekening van de ontvangende partij
en de reden van de verplaatsing. De meereizende conditierapporten bij bruiklenen vermelden
soms alleen een handtekening, zonder de naam en functie van de ontvangende partij, zodat
niet altijd duidelijk blijkt of deze persoon gemachtigd was. Ook ontbraken op de transportformulieren soms de handtekeningen van de ontvangende partij.
Voor alle objecten bleek een conditierapport beschikbaar te zijn, behalve voor één prent, maar
in deze rapporten ontbraken vaak gegevens (rapportdatum, naam van de controleur, controlemethode, reden voor de conditiecontrole). Het KMSKA hanteert dan ook geen uniform conditierapportsjabloon. Negatieve oordelen over de objectconditie in deze rapporten leidden niet
altijd tot conserveringsinitiatieven of tot geïntensifieerde objectopvolging.
Het KMSKA heeft de objecten verzekerd tijdens het transport en verblijf, zij het niet altijd
op optimale wijze. Zo heeft het museum een aantal verzekeringsaspecten op informele wijze
geregeld door middel van niet digitaal ondertekend e-mailverkeer235. Het museum volgt de
conditie van langdurig in bruikleen gegeven objecten waarvoor de verzekeringspolissen uitsluitingsgronden bevatten, te weinig regelmatig op236. Tussen 2008 en 2011 daalde de totale
verzekerde waarde volgens de inventarislijsten met ongeveer 37%237. De vraag rijst dan ook
of de huidige verzekeringswaarde geloofwaardig is. Ook kon het KMSKA tijdens de controle
geen brandpolis voorleggen, ook niet na contactname met de makelaar.
Uit het onderzoek van 15 bruiklenen concludeerde het Rekenhof dat er iets schortte aan de
bruikleenovereenkomst238, dat niet altijd bleek of de bruikleennemer alle nodige informatie
kreeg (bv. hanterings- en tentoonstellingsvereisten) en dat het KMSKA de langdurige bruiklenen onvoldoende opvolgt239. Bovendien ontbreekt een uitgeschreven beleid voor de opvraging
van een faciliteitenrapport240. Het KMSKA beschikt ten slotte over een standaard bruikleenovereenkomst, waarin het klimatologische vereisten stelt die het zelf niet naleeft.
10.3.3 Conclusies en aanbevelingen
Het Rekenhof concludeerde dat het KMSKA de bijkomende risico’s wegens de renovatie met
zijn collectiebeheer op een vrij degelijke wijze afdekt, maar dat dit beheer nog op een aantal
punten kan verbeteren. Het heeft daarom de volgende aanbevelingen geformuleerd:
• Het KMSKA dient procedureafspraken schriftelijk vast te leggen, bij voorkeur in een procedurehandboek.
• Het KMSKA dient regelmatig inventarisatiecontroles uit te voeren en de opgestarte conditiecontroleprojecten voort te zetten.
235

236
237
238
239

240

Bv. de verzekeringsstatus van het tijdelijk depot in Kallo, extra risico’s door de renovatiewerken, het al dan niet
vallen van een bruikleen binnen het renovatieproject. In feite bleven wegens de renovatie in bruikleen gegeven
objecten verzekerd volgens de gewone polis. Voor het transport van deze objecten diende het KMSKA echter een
aparte verzekering af te sluiten. Voor de gewone bruiklenen is de bruikleennemer in principe verantwoordelijk voor
een allriskverzekering van nagel tot nagel (van wegnemen tot terugplaatsen).
Bij hygrometrische schommelingen als uitsluitingsgrond is het bv. van belang regelmatig conditiecontroles van de
uitgeleende werken uit te voeren en na te gaan hoe de omgevings- en tentoonstellingsfactoren evolueren.
Vooral de verzekeringswaarde van veelluiken daalde naar aanleiding van bruiklenen sterk (soms met 80% tot 90%).
Soms ontbrak de overeenkomst of was zij verouderd, onaangepast, onnaleefbaar of onduidelijk geparafeerd.
Zo vindt geen jaarlijkse controle van de conditie of de omgevings- en bewaaromstandigheden plaats en is er geen
regelmatige opvolging van de verzekeringsstatus. Voor de bruiklenen in het kader van de sluiting met een duur van
meer dan één jaar zou regelmatig een visuele inspectie plaatsvinden, zij het niet systematisch en niet gedocumen
teerd.
In de praktijk vraagt het KMSKA geen rapport aan musea waarmee het in het verleden goed samenwerkte of aan
gerenommeerde internationale instellingen. Het weet dan ook niet welke veiligheidsvoorschriften de bruikleennemer precies in acht neemt.
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• Het KMSKA dient alle beschikbare gegevens in zijn collectie-informatiesysteem in te voeren.
• Het KMSKA dient de autorisaties van verplaatsingen van objecten duidelijk te registreren.
Bij externe bruiklenen dienen bij de handtekeningen (van de bruikleennemer) de naam en
functie te worden vermeld.
• De conditiecontroles en -rapporten dienen zo uniform mogelijk te zijn. Het museum
maakt deze rapporten bij voorkeur elektronisch op, zodat het die in het collectie-informatiesysteem kan opnemen. De controles dienen regelmatig plaats te vinden en een passend
gevolg te krijgen.
• Het KMSKA dient verzekeringskwesties te formaliseren, bv. via een ondertekende briefwisseling tussen gemachtigden.
• De instelling moet te allen tijde beschikken over een geldige verzekeringspolis en zij moet
oog hebben voor realistisch verzekerde bedragen.
• Het KMSKA dient zijn overeenkomsten voor langlopende bruiklenen te optimaliseren.
Het moet de bruikleennemer alle nodige informatie bezorgen en de bruikleen nauwgezet
opvolgen.
10.3.4 Antwoord van de minister
De Vlaams minister van Cultuur heeft op 27 juni 2012 geantwoord. De minister stelde onder
meer dat het KMSKA momenteel niet in staat is alle procedures uit de Spectrum-N-norm
maximaal toe te passen, maar dat het museum dat in ruime mate doet, conform de middelen
en mogelijkheden waarover het beschikt. Het KMSKA heeft een ondernemingsplan 2012 opgesteld met daarin verschillende acties waarmee volgens de minister in grote mate gevolg zal
worden gegeven aan de aandachtspunten die het rapport opsomde. De minister verklaarde
ten slotte de sterk fluctuerende verzekeringswaarde door een verbeterde invoer en meldde dat
de verzekerde waarde die de brandpolis vermeldt, overeenstemt met de werkelijkheid.

10.4 VRT: besparings- en herstructureringsplan
10.4.1 Inleiding
Naar aanleiding van zijn controle op de rekeningen over 2010 en 2011 van de VRT heeft het
Rekenhof de opstelling en toepassing van het besparings- en herstructureringsplan 2010-2012
onderzocht. Dat plan is opgenomen in het meerjarenplan 2010-2012 en goedgekeurd door
de raad van bestuur op 28 juni 2010. Met het plan wilde de VRT haar financiële positie ook
na 2011 vrijwaren, zoals afgesproken in de beheersovereenkomst 2007-2011. Enerzijds bleven
de eigen opbrengsten immers tegenvallen. Terwijl de beheersovereenkomst voor 2010 en
2011 nog in respectievelijk 136,9 en 145,0 miljoen euro eigen inkomsten voorzag, raamde het
nieuwe meerjarenplan die opbrengsten maar op 86,1 en 88,0 miljoen euro. Daardoor liep het
cumulatieve verschil in de periode 2007-2011 op tot 152,3 miljoen euro241. De knipperlichtprocedure compenseerde dat maar gedeeltelijk242. Anderzijds legde de toezichthoudende
minister een bijkomende besparing op waarbij de inhoudelijke opdracht beschreven in de
beheersovereenkomst overeind diende te blijven, het deficit 2011 maximum 4,9 miljoen euro
mocht bedragen, de overheidsdotatie 2011 daalde met 34 miljoen euro en de overheadkosten
moesten dalen. Om te komen tot een financieel gezonde organisatie moest de VRT volgens
haar besparings- en herstructureringsplan 100,6 miljoen euro besparen ten opzichte van de
241

Ingevolge lagere inkomsten uit radioreclame, een lager VAR-dividend en lagere net-gemist- en ooit-gemist-inkomsten.
242
Deze procedure houdt in dat de Vlaamse overheid tegemoetkomt als de VRT minder dan 90% haalt van de maximale bedragen die voor radioreclame en televisiesponsoring zijn vastgelegd. Als de VRT die maxima overschrijdt,
betaalt zij terug aan de Vlaamse overheid.
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beheersovereenkomst. Dankzij het meerjarenplan 2009-2011 haalde de omroep eind 2009 al
een besparingsresultaat van 35,6243 miljoen euro. Het meerjarenplan 2010-2012 moest dus in
2011 bijkomend 65 miljoen euro opleveren. Bij de opmaak van het besparingsplan hanteerde
de raad van bestuur de volgende principes:
•

een evenwichtige verdeling van de besparingen over de hele kostenstructuur;

• een dalend aandeel van de overheadkosten;
• de blijvende uitbesteding van een gedeelte van het aanbod aan externe productiehuizen;
• de afslanking van het personeelsbestand in functie van de inkrimping van de overheadkosten en de bijsturing van het aanbod;
• een klemtoon op efficiëntiewinst, maar desnoods ook een bijsturing van het aanbod.
10.4.2 Maatregelen
De VRT zou de besparingen van 65 miljoen euro in 2011 realiseren door, enerzijds, efficiëntiewinst (besparing van 44,2 miljoen euro) en, anderzijds, aanbodvermindering (20,8 miljoen
euro). De efficiëntiewinst zou de omroep concretiseren in een goedkopere programmaproductie (11,1 miljoen euro), een personeelsafslanking met 175 FTE244 (12,8 miljoen euro), een
personeelskostenverlaging (4,4 miljoen euro), een werkingskostenverlaging (14,3 miljoen
euro) en minder investeringen (1,6 miljoen euro). De aanbodvermindering zou bestaan in een
schrapping van programma’s (17,8 miljoen euro) en een personeelsafslanking met 44 FTE (3,0
miljoen euro). In 2011 diende de VRT bijgevolg 43,2 miljoen euro te besparen op de exploitatiekosten; 20,2 miljoen euro op de personeelskosten en 1,6 miljoen euro op de afschrijvingskosten van investeringen. De onderstaande alinea’s bespreken de besparingsmaatregelen per
kostensoort.
Personeels- en herstructureringskosten
• Het meerjarenplan schrapte 219 FTE: een inkrimping van het personeelsbestand met 279
FTE (in 2007-2009 daalde dat bestand al met 76 FTE) en een instroom van 60 FTE. Het
personeelsbestand diende daardoor in 2011 tot 2.338 FTE te dalen. De natuurlijke uitstroom
zou al zorgen voor een daling met 145 FTE’s. De bijkomende maatregelen zouden nog
eens een daling met 134 FTE meebrengen: de maatregelen 50% loopbaanonderbreking
met bijpremie voor een periode van twee jaar, 50% of 60% werken met bijpremie voor twee
jaar en premie voor vrijwillig vertrek zouden 44 FTE opleveren, de maatregelen gedeeltelijke dienstvrijstelling en verminderd loon of gecombineerd met loopbaanonderbreking
voorafgaand aan de pensionering, zouden nog eens 90 FTE opleveren. Het meerjarenplan
voorzag in een besparing van 15,8 miljoen euro per jaar vanaf 2011. De uitstroommaatregelen hadden ook tot gevolg dat VRT in haar meerjarenplan voor 2010 15 miljoen euro
herstructureringskosten voor het sociaal plan budgetteerde.
• Het personeelsbudget in het meerjarenplan 2009-2011 ging uit van een stijgende inflatietrend met diverse spilindexoverschrijdingen. De crisis en deflatie hadden in 2009 een omgekeerd effect op de personeelskosten. Het meerjarenplan 2010-2012 budgetteerde geen
indexsprong in 2010, wat een besparing van 3 miljoen euro opleverde. De directie stelde
aanvullend voor de loongroei in 2011 af te remmen door een voorlopige opschorting van
alle personeelsbonussen en een besparing op directiewagens. Het meerjarenplan budgetteerde de impact van deze maatregelen in 2011 op 4,4 miljoen euro.

243
Bij een latere berekening bleek dat 39,9 miljoen euro te zijn.
244

Full time equivalent of voltijds equivalent.
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Investeringen
• Enerzijds zou de VRT het investeringsplan 2010-2012 bijsturen aan de hand van de technologiedoelstellingen245. Anderzijds zou de omroep selectief investeringsprojecten uitstellen, zoals de invoering van high definition televisie en de implementatie van de tweede
fase van de digitale Media Fabriek.
Exploitatiekosten
• Een efficiëntere programmaproductie door de interne productiehuizen zou een besparing
van 9,3 miljoen euro opleveren. Bovendien zouden afspraken met de vakverenigingen over
een vermindering van de externe kosten (bv. programmapersoneel op factuur of inzet van
externe monteurs en uitzendkrachten) een bijkomende besparing opleveren van 1,8 miljoen euro.
• De VRT zou ook de exploitatiekostenmaatregelen uit het meerjarenplan 2009-2011 voortzetten, onder meer de algemene besparing op de samendrukbare werkingskosten246, de
optimalisatie van contracten247, de optimale aanwending van interne capaciteit248, de beperking van het btw-budget249 en de beperking van de reserves van de gedelegeerd bestuurder en de innovatieve reserves. De besparing op externe werkingsmiddelen zou in
totaal 14,3 miljoen euro bedragen.
• Rechtstreekse besparingen in de programmaschema’s zouden voor 17,8 miljoen euro besparingen zorgen: de vermindering van de aanbodkosten (programma’s efficiënter maken), de spreiding van de kosten in de tijd (programma’s uitstellen) en aanbod schrappen.
10.4.3 Resultaten
De VRT realiseerde in 2010 en 2011 een besparing van respectievelijk 52,8 miljoen euro en 102,2
miljoen euro in plaats van de 47,5250 miljoen euro en 100,6 miljoen euro waarin het meerjarenplan 2010-2012 voorzag (zie de onderstaande tabel). Dankzij de besparingen kon de VRT
de performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst 2007-2011 ruimschoots behalen. Zo
moest de omroep eind 2011 maar voor 19,1 miljoen euro uit het reservefonds publieke opdracht
aanwenden, terwijl de beheersovereenkomst in 55 miljoen euro voorzag. Het eigen vermogen
van de VRT bedroeg eind 2011 177,8 miljoen euro in plaats van het minimum van 109 miljoen
euro dat de beheersovereenkomst oplegde.

245
246
247
248

249
250

De stabiliteit van de productieomgeving garanderen, de geleidelijke vernieuwing van de workcenters voortzetten,
het internetplatform uitbouwen en diverse efficiëntie trajecten maximaal ondersteunen.
De exploitatiebudgetten werden teruggeschroefd voor alle werkingskosten behalve de wettelijke, contractuele en
sociale verplichtingen.
Door de centralisatie van de aankoopprocedures en door raamcontracten.
Het budget voor uitzendkrachten zou met 20% verminderen voor de niet schemagebonden prestaties en met 10%
voor producties. Het budget voor dienstverlening zou met 5% verminderen in 2010 en 5% in 2011. De strategische
consultancy zou met 50% dalen. De gedaalde werkingskosten zouden de hogere personeelskosten compenseren.
De VRT verwachtte minder niet-recupereerbare btw te betalen na de inperking van de (externe) kosten.
Bij de berekening van de efficiëntie werd geen rekening gehouden met de gebudgetteerde herstructurering van
15,0 miljoen euro.
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(In miljoen euro)
2009
Exploitatie publieke opdracht (excl. Ruil,

2010

2011

MJP

Uitvoering

MJP

Uitvoering

204,7

199,2

212,7

MJP Uitvoering
**185,7

182,1

182,9

176,8

172,5

178,2

180,2

171,4

168,8

voorraadwijziging eigen producties en
Line Extensions)
Personeel publieke opdracht (excl.
Vlaams Orkest & Koor en Line Extensions)
Herstructurering publieke opdracht
Afschrijvingen publieke opdracht

0,1

3,8

*

17,7

0,0

2,2

22,6

20,8

20,4

***22,3

22,0

20,3

Totale kosten publieke opdracht

404,1

396,3 411,3

406,0

375,5

374,1

Totale kosten publieke opdracht volgens

436,1

436,1

458,8

458,8

476,3

476,3

32,0

39,8

47,5

52,8

100,6

102,2

beheersovereenkomst voor efficiëntie
Efficiëntie
*

De VRT houdt bij de berekening van de efficiëntie geen rekening met de geplande herstructureringskosten
van 15 miljoen euro.
** Inclusief het eenmalige effect van de terugname van de provisie onroerende voorheffing van 20,7 miljoen
euro.
*** Inclusief het eenmalige effect van de geboekte waardevermindering voor het Amerikaans Theater van 2,4
miljoen euro.

Personeels- en herstructureringskosten
• Het personeelsbestand daalde van 2.557 FTE begin 2010251 tot 2.439 FTE eind 2010 en 2.316
FTE eind 2011. Het meerjarenplan 2010-2012 stelde 2.338 FTE voorop. De inkrimping van
het personeelsbestand had een impact op de personeelskosten in 2010 en 2011 van respectievelijk 6,0 en 12,6 miljoen euro ten opzichte van 2009.
• 140 personen stroomden uit op basis van de tijdelijke maatregelen, wat een besparing van
34 FTE meebracht (30 FTE geraamd). Zij keren ten laatste op 30 juni 2013 weer in hun
oorspronkelijk stelsel. Op de vertrekpremie tekenden 24 werknemers in (een besparing
van 10 FTE tegenover een geraamde besparing van 14 FTE). Zij verlieten tegen 30 juni 2011
de VRT. De maatregelen voorafgaand aan het pensioen leidden tot een besparing van 106
FTE (90 FTE geraamd). De 125 betrokken werknemers verlaten de omroep tegen 30 juni
2015. De andere uitstroom bestaat uit pensioneringen (21 FTE), de maatregel 60+252 (86
FTE), contractopzeggingen (17 FTE) en vrijwillige vertrekken (27 FTE). De uitstroom verliep echter niet op de gedifferentieerde wijze waarin het meerjarenplan voorzag. Tegenover
de gewenste uitstroom in de algemene diensten, het beleid, de media en de productie van
respectievelijk 20%, 15%, 12% en 8%, staat een gerealiseerde uitstroom van respectievelijk
15%, 13,8%, 14,4% en 10,5%. De uitstroom was dus te groot bij productie en media en te laag
bij beleid en algemene diensten.
• De VRT schatte de kost voor deze herstructurering op 15 miljoen euro. Dat volstond niet.
De kost voor de omroep bedroeg uiteindelijk 17,7 miljoen euro in 2010 en 2,2 miljoen euro
bijkomend in 2011253. Ook voor de volgende jaren blijft een budget nodig voor de verdiscontering van de aangelegde provisie.
• In 2010 werden, net als in 2009, geen variabele vergoedingen uitbetaald. In 2011 voorzag de
VRT wel weer in 1,7 miljoen euro variabele vergoedingen254. De besparingen op overuren en
251
Exclusief orkest en koor.
252

Maatregel uit 2009 om de personeelsuitstroom te stimuleren voor statutaire en contractuele medewerkers die
pensioengerechtigd waren, waarbij een dienstvrijstelling van zes maand werd toegekend bij voltijdse tewerkstelling voorafgaand het pensioen.
253
Voor de verdiscontering en voor een aantal werknemers waarvan de kosten nog niet werden opgenomen in de
provisie 2010.
254
De raad van bestuur keurde de algemene uitgangspunten en principes van de variabele verloning 2011 op 12 maart
2012 goed.
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zondagswerk hadden in 2011 een impact van 0,4 miljoen euro. Er werden ook maatregelen
getroffen om de bedrijfswagenkosten te doen dalen255.
• De personeelskosten in het kader van de publieke opdracht bedroegen in 2009 172,5 miljoen euro. In 2010 stegen ze tot 175,9256 miljoen euro (terwijl 178,2 miljoen euro was geraamd in het meerjarenplan 2010-2012) en in 2011 daalden ze weer tot 173,0257 miljoen euro
(terwijl het meerjarenplan 2010-2012 171,4 miljoen euro raamde258).
Het Rekenhof wijst er op dat de maatregelen voorafgaand aan het pensioen de VRT gemiddeld
149 duizend euro per FTE259 kosten. Die kosten kunnen nog oplopen als de federale regering260
niet ingaat op de vraag van de VRT om alle maatregelen van vóór 28 november 2011 integraal en ongewijzigd toe te staan. Deze maatregelen staan in contrast met inspanningen om
werknemers langer aan het werk te houden en de pensioenlasten betaalbaar te houden. De
VRT-aanmoediging tot versneld op pensioen gaan (tussen 60 en 63 jaar) brengt extrakosten
mee voor het pensioenfonds voor de statutairen, dat de Vlaamse overheid zal overnemen. De
federale overheid zal de extrakosten van de pensioenen van de contractuelen moeten dragen.
Deze meerkosten kunnen moeilijk worden ingeschat, aangezien de VRT niet weet wanneer de
betrokkenen zonder deze maatregelen op pensioen zouden zijn gegaan.
Een andere maatregel moedigde loopbaanonderbreking aan. In sommige gevallen kan de
werknemer daarvoor een premie van de RVA of de Vlaamse overheid bekomen. Ook deze
maatregel veroorzaakt extrakosten, die niet ten laste van de VRT vallen. Een deel van de maatregelen heeft maar een tijdelijk effect (twee jaar), maar kost de VRT 1,5 miljoen euro of gemiddeld 44 duizend euro per FTE261. De werknemers die een beroep doen op de vertrekpremie
kunnen terugkeren in dienst. De contracten bevatten geen bepalingen omtrent de terugstorting van de premie bij wederindiensttreding. Bij hun terugkeer betekenen de premies niet
recupereerbare kosten. Bij de vertrekkers waren er overigens tien personen die een tewerkstellingspercentage van 0% hadden toen ze op de maatregel inschreven (door loopbaanonderbreking of contractschorsing). Voor deze personen kon de VRT dus geen besparing in FTE’s
realiseren, terwijl zij 0,3 miljoen euro kosten moest dragen. De totale kosten voor de vertrekpremie bedroegen 62 duizend euro per FTE.
Investeringen
De VRT budgetteerde de afschrijvingslasten publieke opdracht in het meerjarenplan 20102012 voor 2010 op 20,4 miljoen euro. Ondanks de beperking van de investeringen stegen de afschrijvingslasten echter tot 22,3 miljoen euro door de aangelegde waardevermindering van 2,4
miljoen euro voor het Amerikaans Theater, dat de VRT medio 2012 zou verlaten. De geplande
afschrijvingslasten in het kader van de publiek opdracht bedroegen in 2011 22,0 miljoen euro.
Daarvan realiseerde de omroep uiteindelijk 20,3 miljoen euro.
Exploitatiekosten
In 2009 gaf de VRT 199,2 miljoen euro uit voor exploitatiekosten in het kader van de publieke opdracht. Het meerjarenplan 2010-2012 voorzag voor 2010 in 212,7 miljoen euro uitgaven,
maar uiteindelijk werd dat 185,7 miljoen euro. Zo was de uitspraak op 24 maart 2010 van het
Hof van Beroep dat de RTBF diende te worden ontheven van aanslagen van onroerende voor255

256
257
258
259
260
261

Deze maatregelen betreffen de verlenging van de leasingtermijn (5% besparing), de verlaging van de budgetten
per functieklasse voor nieuwe contracten (10% besparing) en de wijziging van de eigen aansprakelijkheid bij schadegevallen inclusief de niet aangegeven schadegevallen.
Er wordt in dit cijfer geen rekening gehouden met de aanleg van de provisie voor niet opgenomen vakantiedagen
van 4,2 miljoen euro (175,9 miljoen euro + 4,2 miljoen euro = 180,1 miljoen euro).
Er wordt in dit cijfer geen rekening gehouden met de terugname van de provisie voor niet opgenomen vakantiedagen van 4,2 miljoen euro (173,0 miljoen euro – 4,2 miljoen euro = 168,8 miljoen euro).
Oorzaak zijn onder andere de niet voorziene kosten voor de provisie variabele vergoeding.
De maatregel 60+ uit 2009 heeft een gemiddelde kostprijs van 44 duizend euro per FTE.
De leeftijd voor vervroegd pensioen werd opgetrokken van 60 naar 62 jaar.
Alleen rekening houdend met de personen waarvoor de provisie in 2010 werd aangelegd.
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heffing van de gemeente, provincie en agglomeratie een meevaller. Een mutatis mutandis
toepassing op de VRT laat de omroep toe 20,7 miljoen euro op de voorziening daarvoor terug
te nemen en geen nieuwe voorzieningen meer aan te leggen. Het meerjarenplan 2010-2012
voorzag voor 2011 in 182,1 miljoen euro exploitatiekosten publieke omroep. In werkelijkheid
gaf de VRT 182,9 miljoen euro uit.
Overhead
De kosten van de ondersteunende diensten daalden in absolute cijfers van 53,9 miljoen euro
in 2009 naar 51,0 miljoen euro in 2010 en 50,6 miljoen euro in 2011. In percentage van de totale
kosten betekent dat eerst dalingen tot 12,2% in 2009 en 11,6% in 2010 en daarna een stijging
tot 12,3% in 2011. De doelstelling uit het meerjarenplan 2010-2012 voor 2011 de totale kosten
van de ondersteunende diensten terug te brengen tot 48,8 miljoen euro of 11,9% van de totale
kosten, is dus niet gehaald. De VRT verklaarde in haar jaarverslag dat de stijging van het relatieve aandeel deels werd veroorzaakt door het feit dat de uitstroommaatregelen nog niet ten
volle resultaten opleverden in 2011. Pas in 2012, en vooral in 2013 zou het effect ervan voelbaar
zijn. Ook werd volgens de VRT bespaard op het aanbod en vonden in oneven jaren geen grote
sportevenementen plaats, zoals een WK of EK voetbal, of Olympische Spelen. Daardoor is het
relatieve aandeel van de ondersteunende diensten in oneven jaren groter dan in even jaren.
10.4.4 Conclusie
De VRT heeft de diverse maatregelen uit het besparings- en herstructureringsplan 2010-2012
succesvol uitgevoerd. Dankzij de besparingen kon de omroep de performantiemaatstaven uit
de beheersovereenkomst 2007-2011 ruimschoots behalen. Zij kan dan ook de beheersovereenkomst 2012-2016 financieel gezond aanvatten. Het Rekenhof heeft wel bedenkingen bij
enkele van de personeelsmaatregelen, die mogelijks andere overheidsgeledingen extra zullen
belasten. De kosten van de ondersteunende diensten ten opzichte van de totale kosten zijn
overigens nog niet teruggedrongen.
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Hoofdstuk

Werk en Sociale Economie

11
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11.1 Ontvangsten en uitgaven van het ministerie
11.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie WSE
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 1% meer ontvangsten dan geraamd.
In duizenden euro)
Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

JB0 DEPARTEMENT WSE

633

745

118%

6

JA Apparaatkredieten

334

522

156%

0

JC Algemeen

220

209

95%

1

JD Werk

16

14

89%

5

JE Sociale Economie

63

0

0%

0

19.549

19.651

101%

1.729

0

0

JC0 VLAAMS SUBSIDIEAGENSCHAP
VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE
JA Apparaatkredieten
JC Algemeen
JD Werk
JE Sociale Economie
Totaal ministerie

0

6

7.650

7.175

0
0
94%

424

11.899

12.471

105%

1.305

20.182

20.396

101%

1.734

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie WSE cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
VK

Verbinte-

%

OK

nissen
JB0 DEPARTEMENT WSE

Ordonnan-

%

ceringen

670.531

646.355

96,4%

655.943

607.105

92,6%

JA Apparaatkredieten

11.024

10.486

95,1%

10.216

9.435

92,4%

JB Provisies

21.448

0

0,0%

21.448

0

0,0%

633.902

631.783

99,7%

620.122

597.441

96,3%

4.158

4.086

98,3%

4.158

230

5,5%

815.779

799.350

98,0%

812.745

756.384

93,1%

10.602

10.197

96,2%

9.093

8.444

92,9%

JD Werk

439.378

426.416

97,0%

439.378

406.315

92,5%

JE Sociale Economie

365.800

362.738

99,2%

364.275

341.626

93,8%

1.486.310

1.445.706

97,3%

1.468.689

1.363.489

92,8%

JD Werk
JE Sociale Economie
JC0 VLAAMS SUBSIDIEAGENSCHAP VOOR WERK EN
SOCIALE ECONOMIE
JA Apparaatkredieten

Totaal ministerie

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten262 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 2,7% en 7,2%
lager dan de vooropgestelde kredieten.
Het departement heeft zijn provisies niet aangewend doordat het Vlaams Werkgelegenheidsen Investeringsplan (WIP) pas in 2012 op kruissnelheid kwam. De provisie is overgedragen
naar 2012. Het WIP had volgens het werkgelegenheidsplan nochtans al in 2011 op kruissnelheid moeten komen. Het departement WSE volgt het WIP op, maar de uitvoering ervan is
een zaak van de VDAB, het VSAWSE, Syntra, het ESF-agentschap en de VESOC–partners. Het
departement WSE coördineert, maar heeft geen regie-instrumenten.
262

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook
134.435 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren.
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Het VSAWSE betaalde minder aanmoedigingspremies op programma JD – Werk doordat het
in 2010 minder dossiers behandelde wegens een ICT-omschakeling en de inhaalmogelijkheden in 2011 overschatte. Bovendien betaalde het agentschap 1,3 miljoen euro ten onrechte uit.
Volgens de administratie fluctueren de tewerkstellingsprogrammauitgaven ten slotte jaarlijks
naargelang het aantal tewerkgestelde voltijds equivalente eenheden en hun effectieve prestaties.
11.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft 57 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen gericht geselecteerd
en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 4.366,8 duizend euro (0,3%263).
Het stelde vast dat het departement een dienstenopdracht voor een onderzoek naar de behoefte aan financiële ondersteuning vanwege de sociale-economieorganisaties (57.535,50 euro) zo
strak timede, dat het slechts twee offertes op de dertien aangeschreven kandidaten ontving
en dat het de opdracht kon gunnen na onderhandelingen met de voorkeurskandidaat264. Bovendien heeft het departement de mogelijke belangenvermenging en afhankelijkheid van de
kandidaat-opdrachtnemer niet voldoende onderzocht265. Dergelijke tekortkoming kan wijzen
op een structureel probleem binnen het departement.
Het Rekenhof ging ook na hoe het ministerie omging met de aanbevelingen uit zijn controleverslag over 2010266. Het stelde vast dat de belangrijkste tekortkomingen in 2011 opnieuw voorkwamen. Zo had het Rekenhof aanbevolen de aangroei van financiële reserves bij de Erkende
Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV’s) bewaken. Uit het jaarrapport 2011 van de Inspectie WSE blijkt echter dat het departement de budgetten 2010 handhaafde op het niveau
2009. De Inspectie WSE pleitte voor duidelijke afspraken met de ERSV’s over fondsenvorming
en geldbeleggingen, terwijl het ministerie eerst een duidelijker zicht op de financiële reserves
van de ERSV’s wil krijgen en daarna de eerstelijnsfinanciering wil herbekijken en doelgerichter enten op de vooropgestelde resultaatsverbintenissen.
11.1.3 Conclusie
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie van Werk en Sociale Economie nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof weinig tekortkomingen vastgesteld, behalve dat
het departement bij de gunning van studieopdrachten niet de mogelijke belangenvermenging
van de kandidaat-opdrachtnemers analyseert, die de onafhankelijkheid van de studie kan hypothekeren. Het ministerie heeft de aanbevelingen van het Rekenhof over het voorgaande jaar
nog niet volledig toegepast.
11.1.4 Aanbevelingen

• Het departement dient kandidaat-opdrachtnemers voor studieopdrachten in het bestek te
verplichten mogelijke belangen te declareren. Het moet bij de evaluatie van potentiële belangenconflicten niet alleen letten op eventuele financiële belangen, maar op het volledige
professionele profiel van het bedrijf of de onderzoekers. Gelet op de nauwe verwevenheid
in de sociale-economiesector tussen overheid en begunstigden en tussen begunstigden
onderling, kan de overheid het beste een netwerkanalyse opmaken.

263

De personeelsuitgaven en dotaties aan rechtspersonen ten laste van de algemene uitgavenbegroting zijn afzonderlijk gecontroleerd.
264
De andere offerte zag de timing immers ook als problematisch.
265
Er was een mogelijke vermenging van onderzoeksonderwerp en onderzoeker doordat de opdrachtnemer gefinancierd werd door (en een gemeenschappelijke bestuurder had met) een solidaire financier, die er baat bij kon hebben
dat de opdrachtnemer de overheid zou aanbevelen de solidaire financiers gratis of goedkoop kapitaal te verstrekken of werkingssubsidies toe te kennen.
266
Controleverslag van 12 juli 2011, kenmerk N 9-3.663.246 B1.
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• Het departement moet de indienings- en uitvoeringstermijnen voor offertes ruim genoeg
maken opdat mededinging mogelijk is.

11.2 Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen
11.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming -

ontvangsten

64.508

64.229

Syntra Vlaanderen - EVA publ

dotatie

63.544

63.548

andere

964

681

64.508

64.229

uitgaven
saldo jaar

0

saldo vorige jaren

0
3.082

overdracht

3.082

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be-

ontvangsten

597.149

596.336

roepsopleiding (VDAB) - EVA publ

dotatie

485.496

481.858

andere

111.653

114.478

uitgaven

590.417

582.838

6.732

13.498

saldo jaar
saldo vorige jaren

134.975

overdracht

148.473

11.2.2 Controlebevindingen
Op de afsluitingsdatum van dit rekeningenboek had het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2011 van het ESF-Agentschap267, Syntra Vlaanderen en de VDAB nog niet beëindigd.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het wel zijn controles op de rekeningen 2010 van het
ESF-Agentschap en de VDAB beëindigd. Bij het ESF-Agentschap onderzocht het de registratie
van rechten en verplichtingen buiten balans (zie 11.3).

11.3 Boekhoudregistratie bij het ESF-Agentschap
11.3.1 Registraties buiten de balans
Het ESF-Agentschap registreert rechten en verplichtingen in belangrijke mate buiten de balans. De jaarrekening vermeldt in haar bijlage 1 een totaal van 455 miljoen euro rechten en 517
miljoen euro verplichtingen die niet zijn opgenomen in de balans. De rechten die het agentschap buiten de balans registreert, betreffen de middelen waarin de Europese Commissie voor
een periode van zeven jaar voorziet, evenals de Vlaamse cofinancieringsmiddelen die jaarlijks
bij ministerieel besluit worden toegekend, gecorrigeerd met de gecertificeerde betaalaanvragen die het agentschap indient bij de Europese Commissie. De verplichtingen betreffen
enerzijds de middelen die het agentschap nog kan toewijzen aan projecten en anderzijds de
betalingen die het nog moet doen in het kader van goedgekeurde projecten.

267

Het ESF-Agentschap is niet in de bovenstaande tabel opgenomen aangezien het als extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht geen begroting of uitvoeringsrekening moet opmaken.
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11.3.2 Nauwkeurigheid van de registraties
Het agentschap houdt de diverse rekeningen buiten balans echter niet altijd accuraat bij.
Daardoor geven ze een vertekend beeld van de realiteit. Zo rapporteerde het agentschap nog
45 miljoen euro rechten voor de programmaperiode 2000-2006. Ongeveer 25 miljoen daarvan heeft betrekking op de diverse zwaartepunten van het EPD3, het Equal-programma en
het EPD2 van de vorige programmaperiode. Dat bedrag stemt niet overeen met de som van
negen miljoen euro die het agentschap in september 2010 declareerde in zijn laatste gecertificeerde betaalaanvragen aan de Europese Commissie. De rekening rapporteerde dus nog
altijd een aanzienlijk bedrag onderbenutte rechten uit de vorige programmaperiode die het
agentschap na de indiening van de laatste betaalaanvraag niet meer kan claimen, maar die het
niettemin pas afboekt als het een beschikking van de Europese Commissie ter afsluiting van
de programmaperiode ontvangt. In tussentijd is het recht buiten balans in belangrijke mate
overschat. Het Rekenhof acht het dan ook aangewezen deze rechten af te boeken op grond
van de betaalaanvraag die het agentschap bij de Commissie indiende.
Ook de geboekte verplichtingen vertonen tekortkomingen. De jaarrekening rapporteerde
dat het agentschap voor de vorige programmaperiode 77.125.037 euro meer heeft toegewezen
dan de Europese Commissie beschikbaar heeft gesteld. Bovendien heeft het agentschap onderaanwendingen bij afgelopen projecten niet altijd geannuleerd. Daardoor bleven de toegekende middelen onterecht openstaan als te betalen. Het Rekenhof heeft er ook al meermaals
op gewezen dat het agentschap contracten in de nieuwe programmaperiode vaak laattijdig
opstelde en boekte.
11.3.3 Balans en resultatenrekening
Niet alleen is de staat van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen onvoldoende accuraat, het agentschap registreert ook sommige transacties buiten de balans die het
beter in de balans zou boeken. Zo registreert het de Vlaamse cofinanciering bij de ondertekening van het ministerieel besluit tot toekenning ervan buiten de balans en boekt het ze pas in
de balans op het moment dat de effectieve betaling plaatsvindt. Ook de gecertificeerde betaalaanvragen die het bij de Commissie indient, registreert het agentschap eerst buiten de balans.
Een dergelijke betaalaanvraag is echter een formeel verantwoordingsstuk dat een recht tot
invordering doet ontstaan. Het moet bijgevolg ook zo tot uiting komen in de boekhouding.
Dat is momenteel niet het geval. Zo claimde het agentschap in zijn laatste betaalaanvraag in
het kader van het EPD3 voor de programmaperiode 2000-2006 nog 11 miljoen euro, terwijl de
jaarrekening voor de projecten uit het voormalige EPD3 maar een vordering van 8,6 miljoen
euro aangaf. Het ESF-Agentschap neemt evenmin de tussentijdse- of eindafrekeningen die
het van promotoren ontvangt, in de boekhouding op. Ook daarvoor vindt de boekhoudkundige registratie pas plaats bij de effectieve betaling.
11.3.4 ESR-rapportering
De gebreken die de huidige boekingswijze vertoont, staan niet toe de bedrijfseconomische
rekening te koppelen aan een ESR-rapportering. Voordat het ESF-Agentschap kan worden opgenomen in de consolidatie van de Vlaamse Gemeenschap, dient het zijn huidige boekingsmethode aan te passen.
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11.3.5 Conclusie
Doordat het ESF-Agentschap de verrichtingen die het buiten de balans registreert, niet accuraat genoeg opvolgt, geven de rechten en plichten buiten balans een vertekend beeld van
de realiteit. Bovendien zou het agentschap sommige van deze transacties in de balans moeten
boeken. Het ESF-Agentschap hanteert een zeer specifieke boekingsmethode die niet toelaat
de bedrijfseconomische rekening om te zetten naar een ESR-rapportering.. Zolang het zijn
huidige boekingsmethode niet aanpast, kan het niet worden opgenomen in de consolidatie
van de Vlaamse Gemeenschap.
11.3.6 Aanbevelingen

• Het ESF-Agentschap moet de registraties buiten de balans nauwkeuriger opvolgen en niet
benutte rechten of vervallen verplichtingen tijdig afboeken of annuleren.

• Het ESF-Agentschap moet de verrichtingen in de balans en resultatenrekening registreren
op transactiebasis en niet op kasbasis.

• Het ESF-Agentschap moet een ESR rapportering opstellen.
11.3.7 Antwoord van de minister
Op 6 september 2012 heeft de minister van Financiën correctieboekingen en een aangepaste
werkwijze aangekondigd. Over de laattijdige ondertekening en boeking van contracten stelde
hij dat het ESF-Agentschap zal aandringen op een tijdige terugzending van de contracten door
de promotoren. De minister ging niet in op de opmaak van een ESR-begroting, die momenteel
nog ontbreekt.
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Hoofdstuk

Landbouw en Visserij

12
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12.1 Ontvangsten en uitgaven van het ministerie
12.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie LV
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 50% meer ontvangsten dan geraamd.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Geraamd

Ontvangen

%

Openstaand

1.089

1.648

151%

168

KA Apparaatkredieten

130

142

109%

0

KD Landbouw -, Visserij- en Plattelandsbeleid

959

1.506

157%

168

250

411

164%

0

KB0 DEPARTEMENT LV

KC0 AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN
VISSERIJ
KA Apparaatkredieten
KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid

0

0

250

411

164%

0
0

79

63

80%

0

KD0 INSTITUUT VOOR LANDBOUW EN
VISSERIJONDERZOEK
KA Apparaatkredieten
KF Landbouw- en Visserijonderzoek
Totaal ministerie

0

0

79

63

80%

0
0

1.418

2.122

150%

168

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie LV cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

VK

Verbinte-

%

OK

nissen
KB0 DEPARTEMENT LV

Vereffe-

%

ningen

65.748

60.233

91,6%

59.849

47.812

79,9%

23.039

22.185

96,3%

21.514

20.502

95,3%

42.709

38.048

89,1%

38.335

27.311

71,2%

BOUW EN VISSERIJ

103.011

99.873

97,0%

96.858

93.368

96,4%

KA Apparaatkredieten

18.940

18.546

97,9%

18.940

18.167

95,9%

84.071

81.327

96,7%

77.917

75.200

96,5%

BOUW EN VISSERIJONDERZOEK

17.954

17.766

99,0%

17.954

17.716

98,7%

KF Landbouw- en Visserijonderzoek

17.954

17.766

99,0%

17.954

17.716

98,7%

186.714

177.872

95,3%

174.661

158.896

91,0%

KA Apparaatkredieten
KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid
KC0 AGENTSCHAP VOOR LAND-

KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid
KD0 INSTITUUT VOOR LAND-

Totaal ministerie

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten268 of de
ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 4,7% en 9%
lager dan de vooropgestelde kredieten.
De onderbenutting van de ordonnanceringskredieten van programma KD Landbouw en Visserijbeleid is enerzijds te wijten aan een aantal variabele kredieten voor vorming en onderzoek
in de landbouw269, waarbij de overgedragen kredieten op basis van vroegere ontvangsten nog
niet werden gebruikt. Anderzijds resulteerden specifieke wijzigingen in het dagelijks beleid in
een ander uitgavenpatroon voor niet duurzame goederen en diensten. Ook in de vorige jaren
268

De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook
de openstaande verbintenissen van voorgaande jaren ten bedrage van 28.226 duizend euro.
269
Basisallocaties 1KD000, 1KD001 en 1KD020.
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was er voor die uitgaven een lagere kredietaanwending, die al aanleiding gaf tot stelselmatige
kredietverlagingen.
12.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft 122 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen gericht geselecteerd
en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 10.846,3 duizend euro (6,7%): 509,1 duizend euro
ontvangsten en 10.337,2 duizend euro uitgaven. In 24 van de gecontroleerde dossiers (19,7%)
heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld. In de helft van de dossiers kon de administratie zorgen voor een verklaring of aanvulling.
Het Rekenhof vond één fout wat de aanrekening in het boekhoudsysteem Orafin2010 betreft:
in één dossier liep de uitvoering van het contract al voordat de controleur van de vastleggingen
de verbintenis had geviseerd. De inboeking van invorderingen in Orafin verliep overigens niet
altijd transparant.
In 13 gevallen heeft de administratie essentiële wettelijke bepalingen of belangrijke principes
niet volledig toegepast. De belangrijkste tekortkomingen betroffen onder meer de verwaarlozing van de mededingingverplichting en onvolkomenheden in de subsidiebesluiten en in de
verantwoordingen van saldobetalingen.
Voor de overheidsopdrachten leverde het ministerie niet altijd het bewijs dat het de concurrentie raadpleegde of week het soms zonder motivering af van het principe van de mededinging.
Wat de subsidiëring betreft deed het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen: de
administratie werkte geen uniforme regeling uit voor de voorschottenbepaling bij de jaarlijkse werkingssubsidies aan vzw’s; in een aantal subsidiedossiers stelde het ministerie zich
soepel op tegenover de verantwoordingsplicht, ook al eisten de ministeriële besluiten uitdrukkelijk volledige afrekeningstukken bij de saldobetalingen; ondanks een merkbare verbetering
in de afstemming van de verantwoordingsmodaliteiten op de aard van de subsidie, vroegen
een tweetal besluiten voor werkingssubsidies uit 2011 geen jaarbalans of resultatenrekening;
en een reserveaanleg op een jaarlijkse werkingssubsidie liep buitensporig op (tot 75% van de
subsidie).
Het Rekenhof heeft ten slotte elf onvolkomenheden vastgesteld ten aanzien van het opzet
en de naleving van interne procedures of de uitbouw van de organisatiebeheersing. Het betrof onder meer een onvoldoende toetsing door de administratie van de reserveaanleg bij
werkingssubsidies en de ontoereikende interne maatregelen tegen dubbele betalingen en financieringsoverlapping. Zo bevatten de beoordelingsverslagen bij de afrekeningen geen verklaringen die dergelijke disfuncties uitsluiten. In een dossier van een facultatieve subsidie
beloofde de administratie voortaan een geen-dubbelgebruikverklaring te zullen opnemen in
werkings- en projectsubsidies die elkaar in de tijd overlappen. Een aantal subsidiedossiers
toonden weinig sporen van interne controle, ook al liet de kwaliteit van de verantwoordingen
vaak te wensen over.
Bij zijn controles ging het Rekenhof ook na hoe het ministerie omging met de aanbevelingen
uit zijn controleverslagen over 2010270. Het stelde vast dat alleen het departement een aantal
initiatieven nam voor de optimalisering van de interne controle en de correcte opmaak van
onkostenstaten bij buitenlandse dienstreizen. Het ging ook akkoord met een groot aantal van
de aanbevelingen voor zorgboerderijen en demonstratieprojecten en toonde zich bereid zijn
270

Controleverslag van 5 juli 2011, kenmerk N 9-3.659.616, en verslag zorgboerderijen en demonstratieprojecten van
23 augustus 2011,kenmerk N 09-3610.719.
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behandeling van deze dossiers te optimaliseren. Enkele aanbevelingen werden al in de praktijk gebracht voor dossiers uit 2011.
12.1.3 Conclusie
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie van Landbouw en Visserij nauw aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte
selectie van transacties heeft het Rekenhof vooral tekortkomingen vastgesteld inzake de mededingingsverplichting, de toekenning van subsidievoorschotten, de subsidieverantwoording
en reservevorming. De interne controle van het ministerie is op die punten voor verbetering
vatbaar. Het departement heeft in 2011 al enkele van de vroegere aanbevelingen van het Rekenhof in de praktijk gebracht.
12.1.4 Aanbevelingen
• Het ILVO moet meer aandacht schenken aan de mededingingsverplichting.
• De boekhoudkundige weergave in Orafin van gespecialiseerde landbouwgeldstromen
moet voldoende transparant zijn.
• Het departement en het Agentschap voor Landbouw en Visserij moeten de subsidiebesluiten passender opmaken en meer aandacht hebben voor een correcte en uitgebreide
verantwoording van saldobetalingen.
• Het ministerie moet de reserveaanleg en de voorschotbepaling bij werkingssubsidies regelen en controlemechanismen inbouwen om dubbele betalingen en financieringsoverlapping te vermijden.

12.2 Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen
12.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

Financieringsinstrument Vlaamse

ontvangsten

2.839

2.814

Visserij- en Aquicultuursector

dotatie

2.814

2.814

andere

25

0

3.473

2.304

(FIVA) - VOI A

uitgaven
saldo jaar

-634

saldo vorige jaren

510
4.859

overdracht

5.369

Eigen Vermogen van het Instituut

ontvangsten

23.209

22.359

voor Landbouw- en Visserijonder-

dotatie

11.282

10.627

andere

11.927

11.732

uitgaven

23.365

22.440

zoek (EV ILVO)

saldo jaar

-156

-81

saldo vorige jaren

11.883

overdracht

11.802

REKENINGENBOEK OVER 2011 / 215

VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 (2012-2013) – NR. 1

REKENHOF, OKTOBER 2012

Begroting

Uitvoering

Strategische Adviesraad voor Land-

ontvangsten

286

286

bouw en Visserij (SAR)

dotatie

286

286

andere

0

0

286

295

uitgaven
saldo jaar

0

saldo vorige jaren

-9
127

overdracht

118

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

ontvangsten

61.059

64.320

(VLIF) - VOI A

dotatie

60.198

60.198

andere

861

4.122

61.059

62.953

0

1.367

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren
overdracht

8.693
10.060

12.2.2 Controlebevindingen
De controle van het Rekenhof op de rekeningen 2011 van het FIVA heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Over het VLIF heeft het opgemerkt dat de debiteurenadministratie ook in 2011 hiaten bleef
vertonen en dat de uitzuivering ervan de nodige prioriteit moet krijgen. Zo kwam een laattijdige creditnota van 772.000 euro betreffende de dotatie 2009 nog niet tot uiting in de openstaande vorderingen tegenover de Vlaamse overheid. Mede daardoor bleef de reconciliatie
tussen het bedrijfseconomisch en het budgettair resultaat een onverklaarbaar verschil van
bijna 2,8 miljoen euro vertonen. Voorts bevatte de officieel overgelegde jaarrekening voor het
derde jaar op rij geen toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting.
Op de afsluitingsdatum van dit rekeningenboek had het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2011 van het EV ILVO, de VLAM271 en de SAR LV nog niet beëindigd.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof wel zijn controle op de rekeningen 2010
van het EV-ILVO, de SAR LV en de VLAM beëindigd. Het had daarbij geen opmerkingen.

271

De VLAM is niet in de bovenstaande tabel opgenomen aangezien de instelling als extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht geen begroting of uitvoeringsrekening moet opmaken.
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Hoofdstuk

Leefmilieu, Natuur en Energie

13
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13.1 Ontvangsten en uitgaven van het ministerie
13.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie LNE
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 22% minder ontvangsten dan geraamd.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma
LB0 DEPARTEMENT LNE

Geraamd

Ontvangsten

%

Openstaand

186.151

144.438

78%

110

486

62

13%

101

185.665

144.376

78%

9

0

0

LA Apparaatkredieten
LC Algemeen
LE Energie

0

LC0 INSTITUUT VOOR NATUUR- EN
BOSONDERZOEK

66

24

LA Apparaatkredieten

0

0

LC Algemeen

0

0

66

24

36%

22

4.883

6.290

129%

5.033

0

0

LD Natuur, Bos en Groen

4.883

6.290

129%

5.033

LE0 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

2.470

1.088

44%

11.500

LE Energie

2.470

1.088

44%

11.500

193.570

151.841

78%

16.664

LD Natuur, Bos en Groen

36%

22
0
0

LD0 AGENTSCHAP VOOR NATUUR
EN BOS
LA Apparaatkredieten

Totaal ministerie

0

Programma LC Algemeen van het departement bevatte 489.000 euro voor conformiteitsattesten bij vast opgestelde zendantennes. Deze kredieten steunden op het geschatte aantal
aanvragen en betalingen. Er werden echter minder aanvragen ingediend dan verwacht. Bovendien konden aanvragers door moeilijkheden bij de start van de website pas vanaf maart
een aanvraag indienen en ontsloeg nieuwe VLAREM-regelgeving zendantennes die minder
dan 2% van de tijd uitzenden, van de attestplicht. Op artikel 9LE401 (Energiefonds) van het
programma LE Energie inde het ministerie in 2011 minder grote boetebedragen doordat de
aangifteplichtigen beter voldeden aan de energieprestatie- en binnenklimaateisen. De administratie werkte trouwens eerst de oudste dossiers met lage boetes af. Ten slotte werd een
aanzienlijk bedrag gevestigde boetes nog niet in 2011 betaald272.
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie LNE cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
VK

Verbinte-

%

OK

nissen
LB0 DEPARTEMENT LNE
LA Apparaatkredieten
LB Provisies
LC Algemeen
LE Energie

Vereffe-

%

ningen

705.449

697.409

46.918

45.789

98,9% 573.150
97,6%

43.933

534.419

93,2%

40.642

92,5%

0

0

1.312

0

0,0%

658.391

651.480

99,0%

527.766

493.777

93,6%

140

140

100,0%

140

0

0,0%

15.774

15.367

97,4%

15.596

13.557

86,9%

10.826

10.514

97,1%

10.826

10.242

94,6%

4.948

4.853

98,1%

4.770

3.315

69,5%

LC0 INSTITUUT VOOR NATUUR- EN
BOSONDERZOEK
LA Apparaatkredieten
LD Natuur, Bos en Groen
272

Het Rekenhof heeft over het Energiefonds een systeemgericht onderzoek uitgevoerd, waarover het in punt 13.4
van dit deel van het rekeningenboek rapporteert.
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VK

Verbinte-

%

OK

nissen

Vereffe-

%

ningen

LD0 AGENTSCHAP VOOR NATUUR
EN BOS

98.532

88.751

90,1%

82.873

52.173

63,0%

LA Apparaatkredieten

42.476

42.314

99,6%

40.547

39.500

97,4%

LD Natuur, Bos en Groen

56.056

46.438

82,8%

42.326

12.673

29,9%

107.802

89.047

82,6%

96.265

51.921

53,9%

5.550

5.433

97,9%

4.773

4.224

88,5%

81,8%

91.491

47.696

52,1%

96,0% 767.885

652.069

84,9%

LE0 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP
LA Apparaatkredieten
LE Energie
Totaal ministerie

102.252

83.614

927.557

890.574

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten of de ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de nieuwe
verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 4% en 15,1%
lager dan de vooropgestelde kredieten. De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de voor 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook 250.778 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren. Het betreft hoofdzakelijk verbintenissen jegens
de Vlaamse Milieumaatschappij en gemeenten, alsook verbintenissen binnen het bossencompensatiefonds en het energiefonds.
Het programma LB provisies voorzag voor het departement in een buffer om betalingsproblemen mee op te vangen. Het departement moest deze buffer niet aanwenden. De lage begrotingsuitgaven op het programma LD Natuur, Bos en Groen van het agentschap voor Natuur en
Bos, meer bepaald op het boscompensatiefonds, is onder meer te wijten aan de lage prioriteit
van natuurprojecten bij de aankoopcomités, de grote doorlooptijd van de dossiergoedkeuring
en het gebrek aan beschikbare gronden. Ook de basisallocatie voor natuurinrichting kende
een geringe aanwending, door de terugval van het aantal nieuwe natuurinrichtingsprojecten.
Ten slotte daalde de aanwending ook doordat steden en gemeenten onvoldoende kwaliteitsvolle dossiers indienden voor investeringssteun bij werkzaamheden in bos- en groendomeinen en initiatieven voor een harmonisch park- en groenbeheer. De onderaanwending op het
programma LE van het Vlaams Energieagentschap bestaat voor de helft uit de Energiefondsoverdracht. De energiescans van eind 2011 worden pas in 2012 aan de netbeheerder vergoed en
de premieaanvragen voor dakisolatie van november en december 2011 zijn pas in 2012 vastgelegd en betaald. De kredietoverdrachten van 2011 en 2012 zijn zo berekend dat het ministerie
ze grotendeels zal gebruiken in 2012 voor initiatieven inzake nettarieven. Daarom werd in de
begroting 2012 een begrotingsruiter ingeschreven.
13.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft gericht 153 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen geselecteerd
en gecontroleerd, voor een totaalbedrag van 4.052 duizend (0,5%): 87 duizend euro ontvangsten
en 3.965 duizend euro uitgaven. In 29 van de gecontroleerde dossiers (19,33%) heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie in totaal 35,6 duizend euro verkeerd
in het boekhoudsysteem Orafin 2010 aan (zeven transacties). De belangrijkste tekortkomingen hadden betrekking op het niet tijdig of correct koppelen van facturen aan verbintenissen,
wat een doeltreffend kredietbeheer bemoeilijkte. Zo maakte het ministerie wel eens onnodig
gebruik van de uitzonderingsprocedure vereffenaar-kort (gelijktijdig vastleggen en ordonnanceren) of rekende het nieuwe bestellingen aan op niet geannuleerde restanten van kredietvastleggingen uit het verleden. Een technisch probleem en onzorgvuldige crediteurenopvolging brachten mee dat een aantal openstaande creditnota’s van een leverancier niet met de
facturen werden verrekend.
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In 22 gevallen (voor in totaal 1.253 duizend euro) paste de administratie essentiële wettelijke
bepalingen of belangrijke principes niet volledig toe. De belangrijkste tekortkomingen hadden betrekking op de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten: opdrachtverlenging
zonder een nieuwe mededinging te organiseren, opdrachttoewijzing op grond van een oude
offerteaanvraag – soms zelfs van een andere entiteit - of louter op grond van de informatie
over mogelijke leveranciers die het agentschap voor Facilitair Management bezorgde, ongemotiveerd gebruik van de onderhandelingsprocedure, betaling van dienstverlening buiten de
contractuele periode, geen Europese bekendmaking bij dienstenopdrachten met herhalingsmogelijkheid, het niet organiseren van een openbare openingszitting bij een algemene offertevraag, ten opzichte van het bestek afwijkende essentiële bepalingen in de overeenkomst,
ontbrekende essentiële bepalingen in de offertevraag, de aanvaarding van een voorbehoud
tegenover het bestek dat een dienstverlener in zijn offerteformulier opnam, gunningsverslagen zonder inhoudelijke beoordeling van de offertes of zonder de keuze van contractant te
motiveren en het niet sanctioneren van inbreuken tegen borgstellingsbepalingen of het niet
opleggen van een borgtocht. Ook enkele subsidiedossiers vertoonden tekortkomingen: voor
de vergoedingen aan elektriciteitsnetbeheerders voor de uitvoering van energiescans ontbraken tot september 2011 subsidiebesluiten.
Hoewel het Rekenhof geen specifieke tekortkomingen vaststelde in de interne proceduregang
of de organisatiebeheersing, stelde het vast dat de interne controlemaatregelen de bovengenoemde tekortkomingen niet detecteerden.
Bij zijn controles ging het Rekenhof ook na hoe het ministerie omging met de aanbevelingen
uit het controleverslag over 2010273. Het stelde vast dat het ministerie de aangekondigde initiatieven grotendeels uitvoerde: het bedde zijn regelgevend kader in intranetinstructies en
bijhorende modellen in en verstrekte diverse opleidingen. Het startte ook het procesmanagement vereffenaar-kort en facturatie op en plant extra interne controles in 2012. De belangrijkste tekortkomingen met betrekking tot de subsidies en de diverse uitgaven langs de procedure
vereffenaar-kort kwamen in 2011 niet of minder voor.
13.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de dienst met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken dienst met afzonderlijk beheer.
(In duizenden euro)
2011

2010
Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

Ontvangsten

360.106

341.687

421.010

424.961

Dotatie

198.189

191.895

286.200

286.200

Andere

161.917

149.792

134.810

138.761

Uitgaven

360.106

315.949

439.010

427.846

0

25.738

-18.000

-2.885

Saldo vorige jaren

191.357

191.372

217.099

217.110

Overdracht

191.357

217.110

199.099

214.225

MINAFONDS

Saldo jaar

De controle van het Rekenhof op de rekening 2011 van het Minafonds gaf aanleiding tot de
volgende opmerkingen:
• Sinds 2008 hanteert de DAB een nieuwe wijze van rekeningaflegging, zonder kwartaalstaten of een beheersrekening. Het organiek besluit van de DAB is daar echter nog niet
aan aangepast. De minister heeft deze aanpassing op 28 oktober 2011 aangekondigd voor 1
januari 2012.
273

Controleverslag van 21 juni 2011, kenmerk, N 9-3.659.615.
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• De uitvoeringsrekening bevat voor vijf kredieten overschrijdingen.
• Op de basisallocatie voor de subsidiëring van gemeentelijke rioleringen en kleinschalige
waterzuiveringsinstallaties, ordonnanceerde het fonds eind december 2011 aanzienlijke
uitgaven waarvoor de minister pas op 8 maart 2012 een goedkeuring verleende.
• De uitvoeringsrekening 2011 bevat maar 1.028.828,77 euro geannuleerde verbintenissen
van vorige jaren, op een totaal van 1.003.346.777,43 euro overgedragen verbintenissen. Ook
in 2010 annuleerde het Minafonds slechts 1,1 miljoen euro verbintenissen, in tegenstelling
tot de vorige drie boekjaren 2009, 2008 en 2007, waarin de annuleringen respectievelijk
46,3 miljoen euro (inclusief een inhaaloperatie), 10,5 miljoen euro en 12,7 miljoen euro
bedroegen.
13.1.4 Conclusie
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie van Leefmilieu, Natuur
en Energie grotendeels aan bij de vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van
een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof vooral tekortkomingen vastgesteld
bij de gunning, opvolging en betaling van overheidsopdrachten. Het ministerie volgde niet
altijd de vereiste mededingingsprocedures en liet onder meer na een passende motivering te
registreren voor de toepassing van uitzonderingsbepalingen. Het ging wel grotendeels in op
de aanbevelingen die het Rekenhof vorig jaar formuleerde.
13.1.5 Aanbevelingen
• Het ministerie moet bijkomende maatregelen of interne procedures opzetten om mededinging bij overheidsopdrachten te bevorderen, met aandacht voor een ruime bekendmaking, een degelijke bestekredactie, motivering van de keuze van procedure en contractant,
en inhoudelijk gestoffeerde gunningsverslagen.
• Het ministerie moet verbintenissen onverwijld vastleggen en creditnota’s aan de juiste verbintenissen en facturen koppelen.

13.2 Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen
13.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Begroting

Uitvoering

2.784

3.316

Eigen Vermogen van het Instituut

ontvangsten

voor Natuur- en Bosonderzoek (EV

dotatie

645

645

andere

2.139

2.671

uitgaven

2.269

2.616

INBO)

saldo jaar

515

saldo vorige jaren

700
4.026

overdracht

4.726

Eigen Vermogen van het Onderste-

ontvangsten

unend Centrum van het Agentschap

dotatie

0

0

andere

3.661

5.633

9.600

4.438

voor Natuur en Bos (EV OC-ANB)

uitgaven
saldo jaar

3.661

-5.939

5.633

1.195

saldo vorige jaren

15.710

overdracht

16.905
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Grindfonds - VOI A

ontvangsten

Begroting

Uitvoering

810

892

dotatie

0

0

andere

810

892

2.501

1.088

uitgaven
saldo jaar

-1.691

saldo vorige jaren
overdracht
Minaraad (SAR)

-196
27.791
27.595

ontvangsten

1.251

1.462

dotatie

1.251

1.462

andere

0

0

1.251

1.217

0

245

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

555

overdracht

800

Openbare Vlaamse Afvalstoffen-

ontvangsten

91.521

82.219

maatschappij (OVAM) - IVA rp

dotatie

53.424

47.420

andere

38.097

34.799

uitgaven

95.070

84.393

saldo jaar

-3.549

-2.174

saldo vorige jaren

7.958

overdracht
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) -

ontvangsten

EVA publ

5.784
102.708

96.838

dotatie

72.859

70.288

andere

29.849

26.550

107.698

94.722

uitgaven
saldo jaar

-4.990

saldo vorige jaren

2.116
77.453

overdracht

79.569

Vlaamse Maatschappij voor de Wat-

ontvangsten

ervoorziening (VMW) - VOI B

dotatie

64.451

62.879

andere

576.658

641.746

uitgaven

634.528

652.004

6.581

52.621

saldo jaar

641.109

saldo vorige jaren

704.625

8.212

overdracht

60.833

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

ontvangsten

305.885

249.265

- IVA rp

dotatie

118.866

106.194

andere

187.019

143.071

uitgaven

305.885

255.294

saldo jaar

0

saldo vorige jaren

-6.029
15.046

overdracht

9.017

Vlaamse Reguleringsinstantie voor

ontvangsten

4.068

4.069

de Elektriciteits- en Gasmarkt

dotatie

4.068

4.068

andere

0

1

4.068

4.068

(VREG) - EVA publ

uitgaven
saldo jaar

0

1

saldo vorige jaren

143

overdracht

144

13.2.2 Controlebevindingen
De controle op de rekening 2011 van de OVAM gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
De VLM bekwam van de minister geen goedkeuring voor de begrotingsgegevens in de kolom
herzien budget van de uitvoeringsrekening. Hoewel minder nadrukkelijk dan in het vorige
boekjaar, bevat deze uitvoeringsrekening zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde
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nog verscheidene belangrijke afwijkingen tussen de begrote bedragen en de realisaties, respectievelijk gerapporteerd als herzien budget en als uitvoering cumul. Door het lage kredietgebruik in 2011 vertonen maar vijf begrotingsartikelen een kredietoverschrijding, voornamelijk
doordat in geen kredieten was voorzien. Ten slotte was de rapporteringstabel over de vaststaande toekomstige verplichtingen en verbintenissen niet ingevuld.
De VMM-uitvoeringsrekening 2011 bevatte twee kredietoverschrijdingen, respectievelijk met
635.256 euro en 191.985 euro. Daardoor vertoont ook het totaal van de ESR-groep lonen en
sociale lasten een overschrijding van 807.693 euro of 1,4%.
Het Grindfonds heeft getracht de aanslepende reconciliatieproblematiek van het budgettaire
en het bedrijfseconomische luik van de jaarrekening uit te klaren , maar heeft de corresponderende boekhoudkundige rechtzettingen nog niet uitgevoerd.
Op de afsluitingsdatum van het rekeningenboek had het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2011 van het EV INBO, het EV OC-ANB, de VREG, de VMH, de SAR Minaraad en de
VMW nog niet beëindigd.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof ook zijn controle beëindigd op de rekeningen 2010 van het EV INBO, het EV OC-ANB, de Minaraad, de VLM, de VMW en de VREG.
Het heeft daarbij de onder meer de volgende opmerkingen geformuleerd:
• Het EV INBO is in 2010 aan verscheidene opmerkingen bij de jaarrekeningen 2007 en 2008
nog altijd niet tegemoet gekomen en heeft ook in het boekjaar 2010 bijkomende foutieve
boekingen en aanrekeningen in de bedrijfseconomische en budgettaire rekeningen verricht. De balansen, resultatenrekeningen en uitvoeringsrekeningen van de begroting waren dan ook tot en met 2010 niet correct opgesteld. Het over te dragen begrotingssaldo had
op het einde van 2010 4.026.026 euro moeten bedragen, in plaats van de gerapporteerde
4.148.007 euro. Bovendien bevatte de uitvoeringsrekening foutieve begrotingsbedragen.
Na correctie ervan, komen diverse belangrijke afwijkingen tussen de begrote bedragen en
realisaties aan het licht, waarover het eigen vermogen in de toelichting niet heeft gerapporteerd. Ten slotte heeft het EV INBO over 2010 geen jaarverslag opgesteld.
• Het EV OC-ANB is in 2010 evenmin aan verscheidene opmerkingen bij de jaarrekeningen
2007 en 2008 al tegemoetgekomen en heeft ook in het boekjaar 2010 bijkomende foutieve
boekingen en aanrekeningen in de bedrijfseconomische en budgettaire rekeningen verricht. Voor de bedrijfseconomische rekeningen beperkten de opmerkingen zich vooral tot
nog uit te voeren herclassificaties. De voorstelling van de balans en de resultatenrekening
2010 is bijgevolg incorrect. Voor de budgettaire rekeningen heeft het eigen vermogen echter sinds 2007 tal van foutieve budgettaire aanrekeningen geregistreerd in de uitvoeringsrekening van de begroting. Daarenboven werd het begrotingssaldo van eind 2008 en 2009
niet correct overgedragen (338.897 euro te veel). Het EV-OCANB heeft daarom in 2011
de uitvoeringsrekeningen vanaf 2007 opnieuw opgesteld en geconcludeerd dat het over
te dragen begrotingssaldo eind 2010 werd 15.289.628 euro moest bedragen in plaats van
15.710.000 euro. Ook de uitvoeringsrekening van het EV-OCANB bevatte overigens foutieve begrotingsbedragen en toelichtingen bij belangrijke budgetafwijkingen ontbraken
aan de uitgavenzijde. Het eigen vermogen beloofde wel een aanpassing van zijn waarderingsregels.
• De Minaraad is in haar jaarrekening 2010 nog niet tegemoetgekomen aan een aantal opmerkingen van het Rekenhof over inbreuken tegen de boekhoudbesluit.
• Ondanks late begrotingsaanpassingen heeft de VLM in 2010 zes kredieten overschreden.
Voor enkele begrotingsposten zijn de begrote bedragen niet opgegeven en voor diverse
begrotingsposten ontbreekt een verklaring voor het verschil tussen begroot bedrag en uitvoering. Hoewel de VLM in 2009 een nieuw boekhoudprogramma in gebruik nam, kon
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het voor 2010 nog altijd de rapporteringstabel vaststaande toekomstige verplichtingen en
verbintenissen niet invullen. Ten slotte heeft de regeringsafgevaardigde van de Vlaamse
minister van Financiën en Begroting over de jaarrekening 2010 geen advies meegedeeld
aan de VLM.
• De VMW heeft blijkens haar uitvoeringsrekening 2010 de begroting weinig zorgvuldig
opgemaakt en onvoldoende toegelicht, wat voor verscheidene belangrijke afwijkingen
tussen begrote bedragen en realisaties heeft gezorgd. Zij liet geen gewijzigde begroting
goedkeuren. Zoals in vorige boekjaren, was ook in 2010 het overgedragen begrotingssaldo
2010 niet correct door vergissingen bij de manuele opstelling van de uitvoeringsrekening
en het uitblijven van correcties voor foutieve aanrekeningen in voorgaande boekjaren. De
minister meldde op 26 juli 2011 dat de VMW het begrotingssaldo 2010 heeft herbepaald
in functie van een correcte afsluiting 2011. De WMW heeft ten slotte op 25 februari 2011
gewijzigde waarderingsregels goedgekeurd. Zij heeft in dit verband de goedkeuring van de
minister van Financiën en Begroting gevraagd voor van het VOI-boekhoudbesluit afwijkende afschrijvingspercentages, waarop de minister echter nog niet heeft geantwoord. Zij
bekwam evenmin een advies van de afgevaardigde regeringscommissaris van de minister
van Financiën en Begroting over de jaarrekening 2010.

13.3 DAB Minafonds: uitgaven van het departement Leefmilieu, Natuur
en Energie
13.3.1 Inleiding
De decreetgever richtte het Minafonds274 in 1991 op275 als een gewestdienst met afzonderlijk
beheer (DAB) om de uitgaven te financieren voor het beleid van het Vlaams Gewest inzake
preventie, bescherming, administratie, beheer en sanering van het leefmilieu, inclusief de
watervoorziening, het natuurbehoud en de bos- en groenvoorziening. De Vlaamse Regering
beheert de DAB, stelt hem werkingsmiddelen ter beschikking en regelde het financieel en
materieel beheer van het fonds276. Naar aanleiding van zijn controle op de rekeningen 2011 van
de DAB Minafonds heeft het Rekenhof de uitgaven onderzocht die het fonds deed voor het
departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), dat instaat voor de algemene beleidsvoorbereiding en -ondersteuning inzake preventie en beheer en voor de milieufinanciering via de
subsidiëring van de betrokken actoren. Het onderzoek steunt op een selectie van gecontroleerde LNE-uitgaven voor de DAB Minafonds .
De Minafondsbegroting en het jaarverslag delen de ontvangsten en uitgaven in zes entiteiten in, waaronder de entiteit departement LNE277. De LNE-uitgaven voor de DAB Minafonds
vinden plaats overeenkomstig de administratieve organisatie en de interne controle van het
departement LNE en volgen het goedkeuringsproces van de departementale uitgaven. Het
departement stelt voor elke vastlegging of ordonnancering een dossier op en staat ook in voor
de dossiercontrole en de registratie in Orafin 2010, op grond van een geïnformatiseerde goedkeuringsprocedure.

274
Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.
275

Decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur
als Gewestdienst met afzonderlijk beheer
276
In een besluit van 24 juli 1991. Sinds 2008 hanteert het fonds een nieuwe werkwijze bij de voorlegging van zijn
rekening, waaraan het bovengenoemde besluit nog niet is aangepast. Het Rekenhof heeft dat opgemerkt in zijn
brieven over de rekeningen 2008, 2009, 2010 en 2011. Inmiddels werd het besluit aangepast, zodat de paragrafen,
artikelen en hoofdstukken, die met de inwerkingtreding van het Rekendecreet van 8 juli 2011, waaraan de DAB
Minafonds vanaf 1 januari 2012 is onderworpen, worden opgeheven (BVR 2012 0106 DOC.0501/2).
277
De uitvoeringsrekening van de begroting die het fonds aan het Rekenhof heeft voorgelegd, volgt deze onderverdeling niet, maar rapporteert per basisallocatie.
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De onderstaande tabel overziet voor de jaren 2009 tot 2011 telkens de totale uitgaven van de
DAB Minafonds voor het departement LNE (vastleggingen en ordonnanceringen) en de uitgaven na eliminatie van de werkingstoelagen aan de drinkwatermaatschappijen278 (DWN) en
de overdrachten aan de Vlaamse openbare rechtspersonen (VOR). Het Rekenhof heeft de werkingstoelagen aan de drinkwatermaatschappijen immers niet in het onderhavige onderzoek
betrokken omdat het er recent al een uitgebreid onderzoek heeft aan gewijd279. De overdrachten aan de Vlaamse openbare rechtspersonen controleert het bovendien bij de instellingen
zelf.
(In duizenden euro)
Vastleggingen
Totaal 2009
Exclusief DWM en VOR
Totaal 2010
Exclusief DWM en VOR
Totaal 2011
Exclusief DWM en VOR

48.128

Ordonnanceringen
42.482

41.655

39.952

162.273

154.817

42.143

37.621

195.183

200.639

38.275

44.355

Zonder de werkingstoelage aan de drinkwatermaatschappijen, die door hun hoge en variabele
bedragen280 een vertekend beeld geven van de onderscheiden uitgaven van de DAB Minafonds, vertegenwoordigden de uitgaven voor het departement LNE in de periode 2009-2011
ongeveer 20% van de totale Minafondsuitgaven. De geordonnanceerde uitgaven 2011 die het
voorwerp waren van het onderhavige onderzoek (44,4 miljoen euro), betroffen 22 begrotingsartikelen en bevatten werkingskosten, subsidies en investeringen.
13.3.2 Werkingskosten en investeringen
Op een totaal van vijftien door het Rekenhof opgevraagde dossiers voor werkingskosten en
investeringen kon het departement LNE er één niet vinden. Een ander dossier bleek een subsidie te betreffen281. In verschillende dossiers traden ook andere entiteiten als opdrachtgevend
bestuur op282. De samenwerking op diverse vlakken tussen het departement en die andere
entiteiten kwam de transparantie van de dossiers niet altijd ten goede.
Het dossieronderzoek leidde in het bijzonder tot een aantal opmerkingen over de gunning of
uitvoering van overheidsopdrachten door of onder het toezicht van het departement:
• Op essentiële documenten zoals borgtochtstellingen, facturen en schuldvorderingen of
overeenkomsten ontbrak vaak een datumvermelding, zodat respectievelijk de tijdige voorlegging, de berekening en invordering van verwijlinteresten of de tijdige opstelling van de
overeenkomsten, oncontroleerbaar waren.
Vaak ontbraken in de dossiers essentiële documenten bij de uitvoering van de opdracht of
de facturatie van de prestaties, zoals een schriftelijke weerslag van met de opdrachtnemer
gemaakte afspraken283, een proces-verbaal van aanvaarding van de prestaties bij de beta278
279
280

281
282
283

Basisallocatie LBC LC044 4351 (LNE DAB Minafonds - Algemene bijdragen - Aan overige lokale overheden - Openbare waterdistributienetwerken).
Stuk 37-A (2010-2011) nr.1 Verslag van het Rekenhof over het economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij op de financiering van de waterzuivering.
De ordonnanceringen op de basisallocatie LBC LC044 4351 (LNE DAB Minafonds - Algemene bijdragen - Aan overige lokale overheden - Openbare waterdistributienetwerken) bedroegen voor de jaren 2009, 2010 en 2011 respectievelijk 0 euro, 113,1 miljoen euro en 151,5 miljoen euro.
De vaststellingen bij dat dossier staan dan ook onder punt 13.3.3.
Behorende tot het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken of de federale overheid.
Bv. over het afzien van het recht op verwijlinteresten en het afzien van een aanvraag tot schadevergoeding wegens
diverse onderbrekingsbevelen.
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ling van een tussentijdse facturatie, een tussentijds eerste rapport op grond waarvan de
eerste schijf kon worden betaald, een proces-verbaal van oplevering van het tussentijdse
rapport, een factuur van de eerste schijf284 of een gemotiveerde gunningsbeslissing.
Dat zou in de toekomst moeten verbeteren doordat het departement sinds 1 januari 2012
een nieuw postregistratiesysteem in werking heeft gesteld dat inkomende post uniform
behandelt en doordat het voortaan de modellen van de afdeling Bestuurszaken zou gebruiken, waaronder een afzonderlijke informatiebrief met de gunningsbeslissing aan de
inschrijvers.
• Bij aanvang van de gunningsprocedure moet de gedelegeerde ambtenaar de voorgestelde
procedure, een raming en een ontwerpbestek of publicatiebericht goedkeuren. In enkele
dossiers volgde het departement deze werkwijze echter niet285.
• Bij enkele opdrachtbestekken werd bij de opmaak of bij de uitvoering afgeweken van
belangrijke gunnings- en uitvoeringsvoorwaarden. Zo wijzigde de leidend ambtenaar in
een dossier de betalingsvoorwaarden met een addendum, zonder mandaat daarvoor. Dat
bracht de gelijke behandeling van de inschrijvers in het gedrang. In een ander bestek van
een openbare aanbesteding van werken werd een verkeerde invulling gegeven aan de begrippen voorlopige- en definitieve oplevering en ontbrak de verplichte prijsherzieningsformule.
• In één dossier voor een aanneming van diensten werd de Europese bekendmakingsverplichting niet nageleefd, ook al overschreed de samengevoegde waarde van de percelen de
drempel voor Europese publicatie286. De procedure werd daardoor substantieel onregelmatig.
• De weging in een gunningsverslag van een dienstenopdracht week substantieel af van de
gunningscriteria in het bestek, waardoor een objectief onderzoek van de offertes niet meer
was gewaarborgd.
• De indiener van een onduidelijk ondertekende offerte werd niet geweerd en zelfs geselecteerd.
• Een geselecteerde aannemer had in zijn offerte eenheidsprijzen gewijzigd zonder parafering of ondertekening, wat in regel tot nietigheid van de offerte had moeten leiden. Ook
werd het aanvangsbevel laattijdig gegeven en werden de werken vrijwel onmiddellijk geschorst, met het risico op schade- of verbrekingseisen vanwege de opdrachtnemer.
• Het departement gunde in een bijakte belangrijke wijzigingen aan een aannemer die de
oorspronkelijke opdracht van een ander bestuur ontving. Aangezien het oorspronkelijke
werk al voorkwam in de eerste overeenkomst, ging het niet om een aanvullend werk, maar
om een verrekening door opdrachtwijzing. Dat kan alleen het opdrachtgevende bestuur
bevelen.
• Het departement motiveerde de afwijking, op vraag van de aannemer, van borgtochtstelling met het argument van een geoorloofde onderhandelingsprocedure. Deze verantwoording volstaat niet. In een ander dossier verviel de borgtocht nog voor het einde van de
opdracht. In een ander dossier rekende het departement een aanzienlijke boete voor laattijdige borgtochtstelling niet aan.
• Het departement LNE heeft ten slotte verscheidene dossiers laattijdig betaald. In de onderzochte dossiers betaalde het daarvoor echter meestal geen verwijlintresten.
284

In één dossier zou het proces-verbaal van oplevering tijdig opgesteld geweest zijn, maar heeft de dossierbeheerder
het drie maand na de dag van de vaststelling van de afwerking van de opdracht opnieuw afgedrukt, ondertekend
en gedateerd aangezien men niet meer beschikte over het origineel of een kopie.
285
Bv. een waarderaming of een bestek werden niet ter goedkeuring voorgelegd of de verantwoording, omschrijving,
gunningsprocedure én gekozen inschrijver werden in één nota aan de gedelegeerde ambtenaar voorgelegd.
286
De gewijzigde uiterste indieningsdatum van de offertes werd evenmin gepubliceerd.
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13.3.3 Subsidies
In de subsidiebesluiten287 van het departement LNE zijn er sommige modaliteiten niet systematisch opgenomen, zoals de voorlegging van een schuldvordering of betalingsaanvraag. Zij
vertonen soms ook formele fouten, zoals verwijzingen naar een verkeerde basisallocatie of
geen verwijzing naar een ministerieel uitvoeringsbesluit.
De subsidiebesluiten voor de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en
streekverenigingen verwijzen naar een decreet uit 1991 en uitvoeringsbesluiten uit 2003 en
2004288, die niet meer zijn aangepast aan gewijzigde omstandigheden, voor een aantal bepalingen niet meer werkbaar zijn, onvoldoende expliciet of onvolledig zijn en waarin essentiële
bepalingen ontbreken.
Het dossieronderzoek van de subsidies aan de erkende milieu- en natuurverenigingen leidde
tot de onderstaande vaststellingen:
• Het departement kende in 2011 kwartaalvoorschotten toe voor het werkingsjaar 2010, dus
één jaar na de feiten.
• In twee geselecteerde dossiers stelde het departement de subsidievoorschotten voor het
werkingsjaar 2010 vast op grond van de subsidiebedragen 2008 of 2007, in plaats van 2009,
waarvan het bedrag nog niet bekend was289.
• Het departement LNE diende voor de subsidietoekenning meermaals ontbrekende verantwoordingsstukken op te vragen of ontvangen berekeningen te corrigeren290.
• De natuur- en milieuverenigingen verstrekken financiële informatie van een uiteenlopende kwaliteit. De departementale controle daarop is vrij summier en wordt bemoeilijkt
doordat de Vlaamse overheid geen gestandaardiseerde, uniforme financiële rapportering
oplegde.
• Het departement ordonnanceert systematisch laattijdig, waardoor subsidiebedragen van
voorschotten en afrekeningen291 dan niet aan het correcte begrotingsjaar worden aangerekend.
Een geselecteerd dossier met subsidiebetalingen aan een erkende natuur- en milieuvereniging
voor bij haar aangesloten streekverenigingen292, gaf aanleiding tot de volgende opmerkingen:
• Twee streekverenigingen ontvingen de minimumsubsidie van 500 euro, hoewel hun subsidieerbare werkingskosten minder bedroegen293. Het departement had de onvoldoende
verantwoorde werkingskosten moeten terugvorderen294.
287
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289
290
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292
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294

Meestal een besluit van de minister van Leefmilieu of een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid, vertegenwoordigd door de minister van Leefmilieu en de gesubsidieerde.
Decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en subsidiëring van de
milieu- en natuurverenigingen; besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen en ministerieel besluit
van 24 maart 2004 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003.
Voor 2007 weliswaar na een indexering voor de personeelskosten.
Vooral de berekeningen van de gesubsidieerde personeelskosten zijn omslachtig. De vereniging ontvangt de subsidieberekening voorafgaand aan het subsidiebesluit. In één dossier geschiedde dat pas achteraf.
Dat blijkt ook uit een onderzoek van de ordonnanceringen in 2011. Sommige subsidiebesluiten van december 2010
of later hadden betrekking op saldobetalingen van subsidies voor 2008 en 2009 (of soms zelfs vroeger).
In dit subsidiedossier aan 6 streekverenigingen. In totaal zijn er ca. 300 gesubsidieerde aangesloten streekverenigingen.
De maximumsubsidie bedraagt 50% van de totale werkingskosten, met een minimum van 500 euro en een maximum van 1.000 euro De subsidiëringen aan de streekverenigingen zijn, conform het uitvoeringsbesluit van 2003,
niet geïndexeerd (in tegenstelling tot de overige subsidiëringen). Een dergelijke subsidietoekenning leidt er overigens toe dat het subsidiebedrag toeneemt naarmate meer subsidies van andere overheden worden ontvangen.
Gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, artikel 55 en 57.
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• Voor verscheidene streekverenigingen moest het departement bijkomende of ondertekende documenten opvragen, waardoor de administratieve afhandeling en de betaling pas in
december 2010 en in 2011 plaatsvonden.
• Slechts de helft van de streekverenigingen gebruikte de rapporteringsmodellen voor het
financieel verslag 2009 en de begroting 2010 uit de bijlagen bij het ministerieel uitvoeringsbesluit295. Sommige van die rapporteringen bevatten dan ook weinig details en ontoereikende of onwaarschijnlijke informatie.
De controle van de subsidiedossiers in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met
de provincies en met de gemeenten296 gaf geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen, behalve dat een betaling aan een gemeente pas in januari 2011 plaatsvond doordat het ordonnanceringskrediet in 2010 ontoereikend was.
Hoewel de uitbetaling van een aantal geselecteerde subsidies was onderworpen aan de voorlegging van een goedgekeurd verslag, was er bij de subsidiebetaling geen formele goedkeuring
en was een tussentijds verslag pas na de voorziene datum opgesteld.
Bij de laatste betaling in een subsidiedossier vroeg het departement de resterende kredietvastlegging te annuleren. Dat geschiedde echter maar 15 maanden later, in april 2012. In een
ander subsidiedossier met een kredietrest bleef de annuleringsaanvraag en derhalve de annulering na de saldobetaling uit. Het Rekenhof heeft al bij zijn controles op de uitvoeringsrekeningen 2010 en 2011 van de DAB Minafonds opgemerkt dat onvoldoende kredietvastleggingen
worden geannuleerd297.
Ten slotte bevatten de subsidievoorwaarden in de meeste subsidiedossiers controlemogelijkheden op de subsidieaanwending en -verantwoording298 (controle ter plaatse, de vermelding
van betoelaging door de Vlaamse overheid, …), die de administratie of de interne controle van
het departement LNE niet systematisch uitvoeren of opvolgen299. Ook op de subsidiëring door
andere overheidsinstanties is er weinig of geen controle, omdat die niet kan worden achterhaald met de verstrekte financiële en andere informatie of waarvoor meestal een ‘verklaring
op eer’ volstaat.
13.3.4 Boekhoudkundige registratie
De DAB Minafonds rapporteert zijn uitgaven alleen in de uitvoeringsrekening van zijn begroting. Het fonds neemt de uitgaven daarin op per basisallocatie, volgens de uitgavenbegroting.
Het financieel boekhoudsysteem Orafin 2010 bevat ook uitgavenregistraties in bedrijfseconomische rekeningen, en, voor de investeringen, de module van de vaste activa.
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Decreet van 29 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en subsidiëring van de
milieu- en natuurverenigingen; besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen en ministerieel besluit
van 24 maart 2004 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003.
De selectie bevatte zowel subsidiedossiers voor het basis- en het onderscheidingsniveau, als projecten (thematische, groendaken en Minawerkers). In zijn onderzoek van de Gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten – Naar
een duurzaam Vlaams milieubeleid over energie ging het Rekenhof na of de samenwerkingsovereenkomsten de gemeenten hebben gestimuleerd in de richting die het beleid wenst, in het bijzonder op het vlak van energie (energie
is één van de tien thema’s waaruit de gemeente kan kiezen voor het behalen van het onderscheidingsniveau en
voor projecten). Het verslag zal aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd.
In 2011 waren er 1,1 miljoen euro annuleringen op een totaal van over te dragen verbintenissen van 1.003,4 miljoen
euro. Voor de uitgaven van het departement LNE ging het respectievelijk om 0,2 en 90,9 miljoen euro. Voor de
subsidies in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten met provincies en gemeenten bedroegen de over te
dragen verbintenissen 50,9 miljoen euro, terwijl de helft had volstaan.
Voor de dossiers die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) beheert, stelt zich het bijkomende probleem dat het
departement LNE over de uitgevoerde controles geen feedback ontvangt.
Bovendien heeft niet-naleving ervan door de gesubsidieerde doorgaans geen financiële gevolgen.
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Wat de boekingen op de budgettaire en bedrijfseconomische rekeningen betreft, merkte het
Rekenhof op dat het departement een kredietvastlegging voor een subsidie en de eraan gekoppelde ordonnanceringen boekte op een ESR-code en rekening bestemd voor werkingskosten. Het rekende subsidies voor investeringen soms als werkingssubsidies aan en boekte
verscheidene subsidies bedrijfseconomisch op een wachtrekening die niet is gedefinieerd in
het boekhoudplan.
Het departement neemt alle aankopen die het registreerde als investering op bij de vaste activa in de bedrijfseconomische rekeningen. Door de verschillende vormen van samenwerking
met de andere entiteiten (zie punt 2) boekte het de activa in enkele dossiers op verschillende
beleidsdomeinen. In één ervan gebruikte het diverse, soms foutieve, categorieën voor eenzelfde investering.
In één dossier beschouwde het departement transfers aan de nv De Scheepvaart300 als eigen
investeringen, terwijl het ging om kapitaaloverdrachten voor werken in onroerende staat.
Aangezien de nv de werken uitbesteedde aan een derde, die facturen opstelde met toepassing
van het systeem van btw medecontractant, volbracht de nv De Scheepvaart al de btw-verplichtingen. De nv vorderde de kosten echter terug met eigen verkoopfacturen, mét btw. Zo werd
de btw dubbel in rekening gebracht. Een bijkomende implicatie was de opname van dezelfde
investering zowel in het vast actief van de nv De Scheepvaart als in het actief van het departement LNE. Het departement bevestigde deze vaststellingen en merkte op dat het ondertussen
de volgende afspraken heeft gemaakt: de nv De Scheepvaart zal de investeringen activeren en
de DAB Minafonds zal de onterecht geactiveerde investeringen afboeken. Het departement
zal de transfers voortaan beschouwen als een projectfinanciering of kapitaalsubsidie en die
bij de vastlegging ESR-matig correct aanrekenen. Ten slotte zal de nv De Scheepvaart in de
toekomst schuldvorderingen indienen zonder btw.
13.3.5 Conclusies
Het departement LNE past de wetgeving op de overheidsopdrachten op diverse vlakken niet
altijd strikt toe en heeft onvoldoende oog voor het belang van een datumvermelding op essentiële documenten. Uit de dossiersamenstelling blijkt onvoldoende aandacht voor het administratief beheer van de dossiers en een schriftelijke weerslag van gemaakte afspraken. De
uitgavendossiers kennen soms ook lange doorlooptijden, wat kan leiden tot een betalingsachterstand en verwijlintresten.
Het onderzoek van de subsidiëring aan de erkende natuur- en milieuverenigingen wees uit
dat de betrokken regelgeving achterhaald is. Voor de subsidiëring aan de streekverenigingen
in het bijzonder staan de administratieve lasten niet in verhouding tot de gesubsidieerde bedragen. Het departement LNE benut bovendien niet systematisch de controlemogelijkheden
waarin de subsidievoorwaarden voorzien. Door de laattijdige dossierafhandeling of ontoereikende kredieten schuift het departement ook soms ordonnanceringen door naar het volgende
jaar, in strijd met het begrotingsprincipe van de annaliteit.
De registratie van de vaste activa in de budgettaire en bedrijfseconomische rekeningen geschiedt ten slotte onzorgvuldig.

300

Aanleg van fauna uitstapplaatsen langsheen het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten - openbare aanbesteding door
de nv De Scheepvaart.
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13.3.6 Aanbevelingen
• Het departement LNE dient in de interne controleprocedures bijkomende maatregelen in
te bouwen die de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten garanderen.
• Het decreet en de uitvoeringsbesluiten inzake de subsidiëring aan de erkende natuur- en
milieuverenigingen vergen een grondige herziening.
• Het departement LNE moet maatregelen treffen om de doorlooptijd van sommige subsidiedossiers in te korten en de controle op de naleving van de subsidievoorwaarden te
bewerkstelligen.
• De procedures en daarmee samenhangende problemen inzake de boekhoudkundige registratie en inventarisatie van vaste activa dienen grondig herzien te worden.
• De begrotingsaanrekeningen moeten zorgvuldig en tijdig plaatsvinden.

13.4 Energiefonds: systeemgericht onderzoek van de belangrijkste ontvangsten- en uitgavenprocessen
13.4.1 Inleiding
Het Energiefonds is een organiek begrotingsfonds dat initieel is opgericht door het elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en is hernomen in het huidige energiedecreet301. De middelen
van dit begrotingsfonds zijn bestemd voor de financiering van openbaredienstverplichtingen
inzake energie en het beleid inzake sociale energie, rationeel energiegebruik, warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare energiebronnen en de flexibele mechanismen van het Protocol van
Kyoto302. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) beheert de middelen van het Energiefonds.
De belangrijkste inkomstenbron van dit begrotingsfonds zijn de opbrengsten uit administratieve boeten, die het langs het energiedecreet kreeg toegewezen. Het betreft administratieve
boeten opgelegd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), het
VEA en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
Het Rekenhof heeft een aantal subsidieprocessen van het Energiefonds onderzocht, alsook
één ontvangstenproces. Met dat onderzoek wilde het nagaan in welke mate het agentschap
de organisatie van de onderzochte processen beheerst. Het onderzoek hield onder meer de
controle van een beperkt aantal financiële en handhavingsdossiers in.
13.4.2 Budgettaire aspecten
De onderstaande tabel overziet de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 20102012 van het Energiefonds.305303
(In euro)
Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

Begroting

2010

2010

2011

2011

2012

17.000.000

15.219.190

16.900.000

13.668.029

14.420.000

Subsidies sociale verhuurkantoren

-

2.295.353

-

3.561.708

-

Subsidies onderwijs

-

1.640.567

-

710.081

-

Subsidies sociale huisvesting

-

2.110.585

-

1.806.272

-

Uitgaven Energiefonds
(1LE400)

301

Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en decreet van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid.
302
Over dit laatste beleidspunt heeft het Rekenhof in 2011 met zijn verslag De inzet van flexibiliteitsmechanismen in het
Vlaams klimaatbeleid gerapporteerd aan het Vlaams Parlement (stuk 37-B (2011-2012) – Nr. 1).
303
2.750 euro wegens het niet indienen van een startverklaring, 69.140 euro wegens het niet indienen van een EPBaangifte, 759.970 euro wegens het niet voldoen aan de EPB-eisen en 14.432 euro wegens een niet waarheidsgetrouwe rapportering.
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Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

Begroting

2010

2010

2011

2011

2012

-

376.832

-

929.709

-

Werkings- en projectsubsidies

-

1.039.872

-

840.773

-

Ontvangsten Energiefonds

701.000

854.593

2.470.000

1.088.256

3.443.000

-

636.000

-

3846.292

-

Subsidies energieconsulentenprojecten

(9LE400 en 9LE401)
Administratieve boetes energie-

305

prestatieregelgeving

Volgens de gegevens uit Orafin bedroeg het saldo van het Energiefonds op 1 januari 2010, 2011
en 2012 respectievelijk 49,9 miljoen euro, 35,5 miljoen euro en 22,9 miljoen euro. Op 1 januari
2012 bedroeg het uitstaande saldo van de kredietreserveringen langs inkooporders en bestelaanvragen 20,5 miljoen euro en de openstaande vorderingen 11,5 miljoen euro304.
In 2011 rekende het Energiefonds zijn ontvangsten en uitgaven niet met de juiste ESR-codes
aan. Zij boekte deze als onvoorziene ontvangsten en uitgaven305. Door de verbandscontroleregels zijn zij daardoor evenmin op de juiste bedrijfseconomische rekeningen aangerekend.
Vanaf het begrotingsjaar 2012 dient de Vlaamse overheid ter uitvoering van het rekendecreet
onder meer een jaarrekening met balans en resultatenrekening op te maken306. Een zo correct
mogelijke bedrijfseconomische en begrotingsboekhouding moet dan ook een van de streefdoelen van de Vlaamse overheid zijn.
13.4.3 Ontvangsten administratieve EPB-boeten307
Het VEA kan in drie situaties een administratieve boete opleggen in het kader van het energiedecreet: als de aangifteplichtige (bouwheer) de startverklaring of EPB-aangifte niet of laattijdig indient, als het bouwproject niet voldoet aan de EPB-eisen en als de EPB-aangifte niet
waarheidsgetrouw is. De indiening van de startverklaringen en de EPB-aangiften en de handhaving op de naleving van de energieprestatieregelgeving zijn grotendeels geautomatiseerd
langs de energieprestatiedatabank. Het VEA sloot een dienstverleningsovereenkomst met het
departement LNE voor het financieel beheer, de boekhouding en de begroting. Op basis daarvan doet de afdeling Financiën en Overheidsopdrachten (AFO) de invordering en inning van
de boeten. Het IVA Centrale Accounting verstuurt de aanmaningen voor openstaande vorderingen. Als de administratieve boete na de aanmaningsprocedure nog niet betaald is, wordt
de Centrale Invorderingscel (CIC) van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) ingeschakeld voor
gedwongen invordering.
Het VEA heeft voor de meeste kernprocessen van het EPB-handhavingsbeleid gedetailleerde
procesbeschrijvingen opgesteld. Voor het invorderings- en inningsproces beschikt het over
een algemene – zij het minder gedetailleerde – procesflow.
Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse Regering een tijdelijke personeelsuitbreiding goedgekeurd om meer boetedossiers te kunnen verwerken en de stock opgestarte handhavingsdossiers weg te werken308. Dat deed de stock in 2011 licht dalen. Voor 2012 verhoogde het agentschap de norm voor te behandelen boetedossiers tot 3.000 dossiers, zodat het de structurele
achterstand eind 2013 nagenoeg volledig zou hebben weggewerkt. De stopzetting van de tijdelijke personeelsuitbreiding zou vanaf 2014 echter een nieuwe structurele achterstand nog
te behandelen boetedossiers kunnen veroorzaken.
304
305
306
307
308

Het grootste bedrag van de openstaande vorderingen had betrekking op administratieve boeten die zijn opgelegd
door de VREG en die thans het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure.
De ontvangsten op de subgroep 06.00 en de uitgaven op de subgroep 01.00.
Artikel 31,§1, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning
van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.
EPB: energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen.
Eind 2010 was er een stock van ongeveer 2.676 opgestarte handhavingsdossiers.
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Sinds 2010 is het VEA wegens de beperkte personeelscapaciteit van de EPB-cel overgeschakeld
op een vijfjarige controlecyclus (jaarlijks ongeveer zestig gemeenten ) voor de indiening van
de startverklaringen en de EPB-aangiften. De toetsing van de EPB-aangiften aan de wettelijk
vastgelegde EPB-eisen gebeurt nog wel jaarlijks voor alle gemeenten. Prioritair daarbij is de
controle van de EPB-aangiften in dossiers die in aanmerking komen voor een verlaging van
de onroerende voorheffing. Het VEA legt het merendeel van de administratieve boeten op
wegens het niet voldoen aan de EPB-eisen.
Het Rekenhof heeft bij zijn onderzoek de volgende systeemzwaktes in het handhavings- en
invorderingsproces opgemerkt:
• Het VEA heeft nauwelijks sanctiemogelijkheden tegenover gemeenten die nalatig zijn in
de doorsturing van de stedenbouwkundige vergunningsgegevens en meldingen.
• Een aantal controlestappen in het handhavingsproces zijn nog niet geautomatiseerd en,
volgens het agentschap, arbeidsintensief.
• In het verleden heeft het agentschap termijnoverschrijdingen voor de indiening van EPBaangiften niet met dwangsommen gesanctioneerd, zoals voorgeschreven door het energiedecreet.
• Door de diverse prioriteiten in het EPB-handhavingsbeleid, kan het VEA maar een zeer
beperkt aantal kwaliteitscontroles op de waarheidsgetrouwe rapportering in de EPB-aangiften ter plaatse uitvoeren.
• 20 tot 25% van de gecontroleerde EPB-aangiften bevatten fouten. Materieel is het voor het
agentschap echter niet mogelijk de handhavingsprocedure tegen de verslaggevers voor alle
foutdossiers voort te zetten.
• Decretaal is nog altijd niet voorgeschreven dat een verslaggever bij registratie in de energieprestatiedatabank effectief moet aantonen over het vereiste diploma te beschikken. Bovendien had het VEA op dit vlak tot voor kort geen sanctiemogelijkheid.
• In de handhavingsdossiers ontbreken soms stukken. De EPB-cel voegt de ingediende aangiften niet toe aan deze dossiers, zodat het niet duidelijk is of de aangifteplichtige uiteindelijk de verplichting effectief is nagekomen.
• De hoorzittingsprocedure vertoonde vaak lange doorlooptijden.
• De AFO volgt de invorderingsdossiers van het VEA vooral extracomptabel op, wat arbeidsintensief is, een risico op invoerfouten of onvolledigheid inhoudt en een geregelde toetsing vereist.
13.4.4 Subsidies aan sociale verhuurkantoren
Op 5 december 2008 keurde de Vlaamse Regering een premieregeling goed waarbij erkende
sociale verhuurkantoren (SVK’s) een subsidie kunnen aanvragen voor 100% van de kosten
die ze maakten voor drie energiebesparende investeringen : dakisolatie, de vervanging van
enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas en de vervanging van verwarmingstoestellen
door condensatieketels. Voor deze subsidiemaatregel heeft de Vlaamse Regering 10 miljoen
euro van het Energiefonds voor de periode 2009-2012 gereserveerd. De aanvraag- en toekenningsmodaliteiten van de subsidie liggen vast in een ministerieel besluit van 3 maart 2009309.
Het VEA informeert de SVK’s, behandelt de aanvragen, kent de subsidie toe en zorgt voor de
uitbetaling. Het Rekenhof heeft in het subsidieproces en zijn uitvoering enkele zwakke punten gedetecteerd:
309

Ministerieel besluit van 3 maart 2009 tot vastlegging van de nadere regels voor de aanvraag en de toekenning van
subsidies aan sociale verhuurkantoren voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen.
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• De interne richtlijnen voor de dossierbehandelaars zijn onvolledig.
• Gelet op de 100%-subsidiëring, waardoor een belangrijke prikkel tot zuinigheid ontbreekt,
is het van belang dat de SVK’s het zuinigheidsbeginsel en de mededingingsverplichting
in acht nemen. De SVK’s zijn verplicht de regelgeving inzake overheidsopdrachten toe te
passen. Hun aanvraagdossiers verantwoorden echter onvoldoende de keuze van de aannemers.
• Het VEA heeft als eindbeheerder en toezichthouder op het subsidieproces nagelaten afspraken te maken met het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed over de controle op de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving
door de SVK’s.
• Het VEA sprak het extra budget dat het bij de aanpassing van de begroting 2011 bekwam, al
aan voordat het initiële fondsbudget uitgeput was, wellicht omdat het bijkomende budget
op 31 december 2011 dreigde te vervallen. Het legde de goedgekeurde subsidieovereenkomsten met de SVK’s niet integraal vóór de notificatie ervan vast.
13.4.5 Subsidies voor onderwijs
Op 22 juni 2007 kende de Vlaamse Regering uit het Energiefonds in het kader van de
Kyotodoelstelling 7 miljoen euro toe voor energiebesparingsinvesteringen in het onderwijs,
vooral in isolatie en energiezuinige verwarming. Daarvan was 1.572.900 euro bestemd voor
het gemeenschapsonderwijs en 5.427.100 euro voor het Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs (AGIOn). Een protocol van 24 november 2008 legde tot 31 december 2012 de concrete uitwerking vast. De taak van het VEA beperkt zich tot de financiële afhandeling van de
maandelijkse betalingsaanvragen van beide onderwijsinstanties. Het Rekenhof deed daarbij
de volgende vaststellingen:
• Tot bij de aanvang van het onderzoek van het Rekenhof had alleen het AGIOn al maandelijkse betalingsaanvragen bij het VEA ingediend. Naar aanleiding van dit onderzoek diende het gemeenschapsonderwijs in januari 2012 alsnog een betalingsaanvraag in, op grond
waarvan het VEA het gereserveerde budget uitbetaalde.
• De subsidieberekening door het AGIOn in de maandelijkse overzichten aan het VEA was
niet altijd voldoende transparant voor een toetsing aan de wettelijk vastgelegde subsidiepercentages voor investeringen in schoolinfrastructuur.
• De tussentijdse evaluaties waarin het protocol voorzag, vonden nog niet plaats, evenmin
als de tussentijdse controles door het VEA.
13.4.6 Subsidies voor sociale huisvesting
Op 30 april 2009 besliste de Vlaamse Regering uit de middelen van het Energiefonds 7 miljoen
euro ter beschikking te stellen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
voor energiebesparende maatregelen in de sociale huisvesting, vooral de plaatsing van hoogrendementsbeglazing310. Een protocol regelt tot eind 2012 de uitbetaling aan de VMSW. De
taak van het VEA beperkt zich ook hier tot de financiële afhandeling van de maandelijkse
betalingsaanvragen van de VMSW. Het Rekenhof deed de volgende vaststellingen:
• De uitwerking van de optimalisatieprocedure uit het uitvoeringsbesluit is in de praktijk
om verschillende redenen niet haalbaar (geen voorgestelde proefprojecten, geen erkende
verwarmingsaudit-technici, personeelsgebrek bij de VMSW). Het is niet duidelijk welke
bestemming het daarvoor voorziene budget zal krijgen.
310

Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2009 houdende de toekenning van subsidies aan de VMSW voor het
vervangen van ramen door thermische isolerende ramen door sociale huisvestingsmaatschappijen en voor het uitwerken van een energetische optimalisatieprocedure door de VMSW met toepassing van REG-maatregelen voor
bestaande collectieve installaties voor verwarming, sanitair en ventilatie.

234

• De tussentijdse evaluaties waarin het protocol voorzag, vonden nog niet plaats, evenmin
als de tussentijdse controles door het VEA.
• De VMSW heeft geen jaarrapporten overeenkomstig het uitvoeringsbesluit voorgelegd
aan de Vlaamse ministers van Huisvesting en van Energie.
13.4.7 Energieconsulentenprojecten
Sinds 2006 kent het VEA projectsubsidies voor energieconsulentenprojecten toe. Daarmee
wilde het bedrijven langs hun interprofessionele werkgeversorganisaties informeren, adviseren en begeleiden bij REG-maatregelen. Deze subsidies waren niet-gereglementeerd facultatief. Eind oktober 2010 creëerde de Vlaamse Regering een organiek kader voor deze projectsubsidiëring311. Het VEA deed vervolgens een oproep voor projectvoorstellen en toetste die aan
de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria. Met de best gerangschikte organisaties sloot
de Vlaamse minister van Energie subsidieovereenkomsten voor drie jaar.
Het Rekenhof detecteerde in dit subsidieproces en zijn uitvoering de volgende zwakten:
• de Vlaamse overheid beschikt nog niet over algemene richtlijnen en normen voor de financiële controle van niet-gereglementeerde facultatieve subsidies.
• Het VEA beschikt niet over een degelijk uitgewerkte methodiek voor de controle van de
inhoudelijke en financiële verantwoordingsstukken, zodat de controle van de subsidiedossiers weinig gestructureerd verloopt. Gelet op het grote aantal fouten in de dossiers is er
nochtans nood aan een degelijke methodiek.
• De interne nota’s in de onderzochte saldodossiers bevatten geen informatie over de uitgevoerde controles.
• De verantwoordingsdossiers vertoonden gebreken: verkeerde berekeningswijze van de
subsidiesaldi, het ontbreken van bewijskrachtige stukken voor personeels- en werkingsuitgaven, een onvoldoende transparante berekeningswijze van de subsidieerbare looncomponenten en het ontbreken van effectieve betalingsbewijzen.
• Het agentschap heeft een aanbeveling van de Inspectie van Financiën om extralegale voordelen niet te subsidiëren niet in de praktijk gebracht.
• De subsidiedossiers bevatten de notificatiebrieven van de toekenningsbesluiten niet,
waardoor het onduidelijk is of de kennisgeving effectief plaatsvond na de visumverlening
door de controleur der vastleggingen.
• In sommige subsidiebesluiten gaf het agentschap een vage omschrijving van de voor te
leggen financiële verantwoordingsstukken.
• De subsidiebesluiten voorzagen niet in een timing voor de indiening van de inhoudelijke
en financiële verantwoordingsstukken en het agentschap beschikt evenmin over een interne richtlijn voor te ondernemen acties in geval van het laattijdig of niet ontvangen van
de vereiste verantwoordingsstukken.
• Het VEA heeft de projectvoorstellen vóór het verstrijken van de indieningsperiode geopend, zonder de briefomslagen als stavingsstuk te bewaren en met het risico op het uitlekken van informatie.
13.4.8 Andere project- en werkingssubsidies
Het VEA verleent ook andere projectsubsidies, bv. voor demonstratieprojecten of de plaatsing
van warmtepompen, micro-warmtekrachtinstallaties en zonthermische systemen, alsook
311

Besluit van 29 oktober 2010 van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan energieconsulentenprojecten.
Nadien is dit besluit geïntegreerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.
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werkingssubsidies aan organisaties. Sommige van deze subsidies zijn niet organiek geregeld,
andere wel. Het VEA werkt daarvoor samen met het Agentschap Ondernemen (protocol van
24 december 2010), waarvan de afdeling Inspectie Economie het gebruik van werkingssubsidies op vraag van het VEA financieel en boekhoudkundig kan controleren.
Het Rekenhof stelde ook in deze dossiers zwakten vast:
• De saldodossiers bevatten evenmin een effectief controleverslag.
• De verantwoordingsdossiers vertoonden gebreken, zoals: dubbele subsidiëring van uitgaven, aanvaarding van uitgaven die gedeeltelijk buiten de werkingsperiode vielen, ontbreken van bewijskrachtige stukken, aanvaarding van de integrale aanschafwaarde van investeringsgoederen als subsidieerbare uitgave, aanvaarding van niet-subsidieerbare btw en
aanvaarding van niet onderbouwde kostprijsberekeningen van de dienstenprestaties.
• Het VEA heeft de afdeling Inspectie Economie geen controles ter plaatste laten uitvoeren.
13.4.9 Conclusies
Het VEA rekende de ontvangsten en uitgaven van het Energiefonds in 2011 en 2012 niet met
de juiste ESR-codes en bedrijfseconomische rekeningen aan. In het licht van de financiële
rapportering volgens het rekendecreet wordt vanaf 2012 een volledig correcte bedrijfseconomische en budgettaire aanrekening nog belangrijker.
De administratieve boeten wegens overtreding of niet-naleving van de energieprestatie
regelgeving uit het energiedecreet, vormen het belangrijkste ontvangstenproces voor het
Energiefonds. Het VEA heeft in dit proces een structurele achterstand opgelopen, die het met
een tijdelijke personeelsuitbreiding en een hogere prestatienorm voor de handhavingsdossiers tegen 2014 tracht weg te werken. Het handhavingsproces vertoont bovendien een aantal
zwakten: de handhavingscontrole is vooral een formele controle op de naleving van de procedures en op de ingediende aangiften, controles ter plaatse zijn een uitzondering, de procesbeschrijvingen en de informatisering zijn nog onvolledig, ook de dossiers zelf zijn soms
onvolledig en tonen vrij lange doorlooptijden. Het agentschap heeft nagenoeg geen sanctiemogelijkheid tegenover gemeenten die nalatig zijn in de doorsturing van de stedenbouwkundige vergunningsgegevens en de opvolging van de boete-invordering geschiedt vooral extracomptabel.
Ook het onderzoek van de belangrijkste subsidieprocessen van het Energiefonds heeft tal
van zwakten aan het licht gebracht: zo is er geen uitgewerkte controlemethodiek voor de afhandeling van subsidiedossiers, stellen de dossierbehandelaars geen effectief verslag over de
uitgevoerde controles op en is het rechtmatigheidsonderzoek van de financiële verantwoordingsdossiers niet optimaal. In de subsidiedossiers van de sociale verhuurkantoren wordt de
naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving niet onderzocht en is de samenwerking tussen het VEA en andere betrokken overheidsentiteiten beperkt. Ook bleven de evaluaties en
jaarrapporten bij bepaalde protocols uit en subsidieerde het VEA ten onrechte enkele kosten.
Het Rekenhof heeft dan ook geconcludeerd dat het VEA de organisatie van de onderzochte
processen nog niet optimaal beheerst.
13.4.10 Aanbevelingen
• Het VEA moet de ontvangsten en uitgaven van het Energiefonds boekhoudkundig en begrotingstechnisch correct aanrekenen.
• Het VEA dient na te gaan welke maatregelen vereist zijn om een eventuele nieuwe structurele achterstand in de afhandeling van de handhavingsdossiers na 2013 te vermijden,
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rekening houdend met de impact van decretale bijsturingen van de energieprestatieregelgeving, zoals de voorafberekening van de EPB-eisen.
• Het VEA moet de procesbeschrijvingen over de handhavingsprocedure vervolledigen en de
controleprocedures verder informatiseren.
• Het VEA moet de controles ter plaatse op een waarheidsgetrouwe rapportering over de
EPB-eisen versterken.
• Het departement LNE dient na te gaan hoe het de boetevorderingen comptabel kan opvolgen met behulp van het boekhoudsysteem van de Vlaamse overheid.
• Het VEA dient na te gaan hoe het nalatige gemeenten effectief kan aansporen de stedenbouwkundige gegevens maandelijks door te sturen.
• Het VEA dient het rechtmatigheidsonderzoek van subsidiedossiers te optimaliseren, o.m.
door een aangepaste controlemethodiek en de opmaak van controleverslagen.
• Het VEA moet controleren of subsidiebegunstigden die verplicht zijn de regelgeving inzake overheidsopdrachten toe te passen, dit ook daadwerkelijk doen.
13.4.11 Antwoord van de minister
De Vlaamse minister van Energie heeft op 24 juli 2012 geantwoord dat ze de toepassing van
de geformuleerde aanbevelingen voor het VEA zal opvolgen. Het VEA zal de implementatie
van een aantal aanbevelingen in het kader van de volgende decretaal verplichte twee jaarlijkse
evaluatie van de energieprestatieregelgeving onderzoeken. Verder is het agentschap van oordeel dat een controlemethodiek voor subsidiedossiers voor de gehele Vlaamse overheid moet
worden opgesteld.
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Hoofdstuk

Mobiliteit en Openbare Werken

14
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14.1 Ontvangsten en uitgaven van het ministerie
14.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie MOW
cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 11% minder ontvangsten dan geraamd. De
diverse ontvangsten en de ontvangsten uit schadegevallen zijn moeilijk te ramen, doordat een
rechtszaak vaak uitsluitsel moet geven. Het ministerie neemt daarom elk jaar het bedrag van
de vorige begroting in de nieuwe begroting over.
(In duizenden euro)
Entiteit-Programma

Openstaand

Geraamd

Ontvangsten

1.265

754

60%

266

MA Apparaatkredieten

365

612

168%

179

MC Algemeen

300

60

20%

12

MG Haven- en waterbeleid en Maritieme toegang

600

82

14%

75

8.861

8.283

93%

0

MA Apparaatkredieten

0

0

0

MG Haven- en waterbeleid en

0

0

0

MB0 DEPARTEMENT MOW

MC0 AGENTSCHAP VOOR
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

Maritieme toegang
MI Maritieme Dienstverlening en Kust

8.861

8.283

93%

0

MD0 AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

7

23

331%

1

MA Apparaatkredieten

7

23

331%

1

MC Algemeen

0

0

10.133

9.060

Totaal ministerie

0
89%

267

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie MOW cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Entiteit - programma

VK

Verbinte-

%

OK

Vereffe-

3.065.352

2.735.673

89,2% 2.345.481

2.111.985

MA Apparaatkredieten

52.608

48.845

92,8%

49.672

43.751

88,1

MB Provisies

99.900

0

0,0%

99.900

0

0,0%

579.286

579.223

100,0%

579.286

579.095

100,0%

50.421

27.613

54,8%

43.168

16.532

38,3%

ME Gemeenschappelijk Vervoer

1.337.186

1.267.104

94,8%

979.711

973.542

99,4%

MF Algemene infrastructuur en

23.197

22.821

98,4%

19.052

14.343

75,3%

922.754

790.069

85,6%

574.691

484.722

84,3%

172.650

172.334

99,8%

117.375

112.277

95,7%

nissen
MB0 DEPARTEMENT MOW

MC Algemeen
MD Technisch Ondersteunende

%

ningen
90,0%

Diensten en Luchthavens

Verkeersbeleid
MG Haven- en waterbeleid en
Maritieme toegang
MC0 AGENTSCHAP VOOR
MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST
MA Apparaatkredieten
MI Maritieme Dienstverlening

20.631

20.389

98,8%

19.212

17.889

93,1%

152.019

151.945

100,0%

98.163

94.387

96,2%

410.420

410.294

100,0%

245.370

237.497

96,8%
98,0%

en Kust
MD0 AGENTSCHAP WEGEN
EN VERKEER
MA Apparaatkredieten

95.235

95.160

99,9%

87.560

85.816

HH Wegen en Verkeer

315.185

315.135

100,0%

157.810

151.681

96,1%

3.648.422

3.318.301

91,0% 2.708.226

2.461.758

90,9%

Totaal ministerie
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Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten of de ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en de ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 9% en 9,1% lager
dan de vooropgestelde kredieten. De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de
voor het jaar 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook de openstaande verbintenissen
van voorgaande jaren ten bedrage van 1.047.375 duizend euro. Vooral investeringsdotaties en
openbare werken impliceren belangrijke verbintenissen voor meer jaren.
Het departement liet zijn apparaatkredieten gedeeltelijk ongebruikt door een wijziging in de
aanrekening van de loonkosten van de regionale luchthaven van Antwerpen en Oostende. Die
kosten werden voortaan rechtstreeks ten laste van de DAB-begroting gelegd. Bovendien liep
de realisatie van performante serverinfrastructuur voor decentrale MOW-sites ernstige vertraging op door een discussie tussen de ICT-dienstverlener en de contractbeheerder. Een verkoop
door de BAM van een sluis en een brug voor 89,2 miljoen euro werd dan verschoven naar 2012
(programma MB Provisies). Ook de subsidie aan De Lijn (programma ME Gemeenschappelijk
vervoer) voor de aanschaf van trams in het kader van het Masterplan Antwerpen zal wegens
de complexiteit pas in 2012 gebruikt worden. Het krediet voor het project Hardenvoortviaduct
en Noorderlaanbrug werd eveneens overgedragen naar 2012. Ten slotte is het Vlaams Gewest
voor de betalingen aan Nederland in het kader van de Westerschelde en het kanaal GentTerneuzen (programma MG Haven- en waterbeleid en maritieme toegang) afhankelijk van de
indiening van declaraties door Rijkswaterstaat. Het ongebruikt ordonnanceringskrediet werd
overgedragen naar 2012.
14.1.2 Controlebevindingen
Het Rekenhof heeft 269 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen gericht geselecteerd en gecontroleerd voor een totaalbedrag van 24.382,48 duizend euro (0,99%312). In drie
(1,12%) van de gecontroleerde dossiers heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld.
In een aantal gevallen (voor in totaal 20.096,14 euro) heeft de administratie essentiële wettelijke bepalingen of belangrijke principes niet volledig toegepast. De belangrijkste tekortkomingen betroffen de naleving van de contract- en bestekvoorwaarden. Zo verkreeg een
opdrachtnemer herhaaldelijk een termijnverlenging wegens, onder meer, een onvoldoende
beschikbaarheid van het personeel van de opdrachtgever.
Het Rekenhof heeft ook enkele tekortkomingen vastgesteld ten aanzien van het opzet en de
naleving van interne procedures of de uitbouw van de organisatiebeheersing. Zo voegt het ministerie de vastleggingsgegevens niet altijd tijdig en correct in het dossieropvolgingssysteem
Delta in, wat soms aanzienlijke verschillen meebrengt tussen de boekhoudkundige staten van
de werken en de afzonderlijk bijgehouden rekenbladen voor deze werken. Afzonderlijke rekenbladen zouden overigens overbodig moeten zijn als de betrokken ambtenaren tijdig de
nodige informatie juist en volledig in het systeem invoeren. Het ministerie corrigeerde de
financiële informatie niet.
Wat de ontvangsten betreft, stonden eind 2011 nog vorderingen voor een bedrag van 223.654
euro open (51 dossiers) ten bate van de middelenbegroting. Het merendeel van de openstaande vorderingen van het ministerie van MOW, bijna 262,4 miljoen euro, had echter betrekking
op de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds, waaronder een achtergestelde lening van 176,5 miljoen euro aan de BAM, een aantal interne verrichtingen met de
DAB’s Loodswezen en Vloot en verrichtingen voor orde. De oudste geregistreerde vordering
draagt als vervaldatum 31 januari 1991 en veel openstaande vorderingen dateren uit 2009. Dat
is een gevolg van de conversie van de oude Orafinversie naar de nieuwe.
312

De personeelsuitgaven en de dotaties aan rechtspersonen en DAB’s werden afzonderlijk gecontroleerd.
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Bij zijn controles heeft het Rekenhof ook nagegaan hoe het ministerie omging met de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn controleverslagen over 2010. Uit de beperkte
selectie van dossiers kon het echter niet opmaken of de administratie de vroegere aanbevelingen heeft toegepast.
14.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de diensten met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken diensten met afzonderlijk beheer.
(In duizenden euro)
2011

2010
Begroting

Uitvoering

85.380

70.321

Begroting

Uitvoering

LOODSWEZEN
Ontvangsten

91.296

85.114

Dotatie

0

0

1.400

1.412

Andere

85.380

70.321

89.896

83.702

Uitgaven

83.417

*83.204

91.296

1.963

-12.883

0

Saldo jaar
Saldo vorige jaren

91.245

*

-6.131

0

0

3.212

0

1.963

-12.883

3.212

-6.131

Ontvangsten

7.470

6.478

7.731

6.393

Dotatie

4.765

3.745

5.026

3.589

Andere

2.705

2.733

2.705

Uitgaven

7.489

6.386

7.750

Overdracht
LUCHTHAVEN ANTWERPEN

Saldo jaar

*

2.804
5.608

*

-19

92

-19

Saldo vorige jaren

1.599

786

1.011

785
878

Overdracht

1.580

878

992

1.663

LUCHTHAVEN OOSTENDE
Ontvangsten

11.710

12.214

11.800

11.802

Dotatie

7.710

7.782

7.800

7.631

Andere

4.000

4.432

4.000

4.171

Uitgaven

13.196

11.075

13.496

Saldo jaar

-1.486

1.139

-1.696

-881

0

7.410

0

8.549

-1.486

8.549

-1.696

7.668

Ontvangsten

587.750

589.997

627.457

624.083

Dotatie

539.197

539.197

578.399

578.399

Saldo vorige jaren
Overdracht

*

12.683

*

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS

Andere

48.553

50.800

49.058

45.684

796.108

584.765

840.998

668.048

-208.358

5.232

-213.541

-43.965

208.358

208.358

213.541

213.590

0

213.590

0

169.625

Ontvangsten

55.381

52.858

59.637

59.193

Dotatie

32.238

32.321

28.361

28.499

Andere

23.143

20.537

31.276

30.694

Uitgaven

57.682

52.270

58.467

49.367

588

1170

9826

Uitgaven
Saldo jaar
Saldo vorige jaren
Overdracht
VLOOT

Saldo jaar

-2301

*
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2011

2010
Begroting

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

Saldo vorige jaren

34.945

34.945

35.534

35.533

Overdracht

32.644

35.533

36.704

45.359

* Het Rekenhof formuleerde opmerkingen bij de uitgaven (uitvoeringscijfers).

Het rapport inkooporders uit Orafin sloot niet aan met de jaarrekening 2011 van het VIF. Het
fonds telde de inkooporders op met een negatieve overdracht van 567.698,20 euro om het totaal van de aangerekende verbintenissen 2011 te berekenen. De over te dragen verbintenissen
sloten wel aan met de rapportage uit Orafin.
De DAB Loodswezen verwerkte 36.128.663,60 euro op het jaareinde openstaande facturen313
overeenkomstig de instructies van het IVA Centrale Accounting ten onrechte als aangerekende uitgaven in de uitgavenrubrieken van de uitvoeringsrekening, in plaats van als naar volgend
jaar over te dragen verbintenissen. Bovendien zijn er geen overgedragen verbintenissen van het
vorige begrotingsjaar in de uitgavenrubrieken aangezien alle eind 2010 openstaande facturen
(30.813.224,05 euro) in de uitvoeringsrekening 2010 ook als aangerekende uitgaven werden opgenomen, hoewel ze pas in 2011 zijn betaald. Als gevolg van deze verrichtingen is de overdracht
naar 2012 evenmin correct. Deze handelwijze strookt niet met de regelgeving en veroorzaakt
een aantal boekhoudkundige en begrotingstechnische problemen en tegenstrijdigheden. De
uitvoeringsrekening van de DAB Loodswezen vertoont verder twee kredietoverschrijdingen.
Voorts heeft het Rekenhof de beheersrekeningen 2009 en 2010 van de rekenplichtige nog altijd niet ontvangen, kampt de DAB nog altijd met een gebrek aan interne controle en geven de
rekeningen nog steeds de werkelijke kostprijs van het loodsen niet correct weer314.
Ook de Luchthaven Antwerpen verwerkte 69.018,75 euro op het einde van het begrotingsjaar openstaande facturen volgens de instructies van het IVA CA in de rubriek personeel ten
onrechte als aangerekende uitgaven en boekte onjuiste overgedragen verbintenissen in deze
rubriek doordat de rekening 2010 95.407,76 euro facturen werden aangerekend die pas in 2011
zijn betaald. Als gevolg van deze verrichtingen is de overdracht naar 2012 evenmin correct. De
luchthaven overschreed ook het vastleggingskrediet voor de uitgavenrubriek personeel met
33.272 euro. Ten slotte bevatte de reconciliatie tussen de cijfers van de uitvoeringsrekening
en die van de bedrijfseconomische boekhouding enkele onverklaarde verschillen en blijft de
luchthaven kampen met een gebrek aan interne controle.
Ook de Luchthaven Oostende verwerkte 185.888 euro op het einde van het begrotingsjaar
openstaande facturen volgens de instructies van het IVA CA in de rubriek personeel ten onrechte als aangerekende uitgaven en boekte onjuiste overgedragen verbintenissen in deze rubriek doordat in de rekening 2010 171.485,26 euro facturen werden aangerekend die pas in
2011 zijn betaald. Als gevolg van deze verrichtingen is de overdracht naar 2012 evenmin correct. Voorts bevatte de reconciliatie tussen de cijfers van de uitvoeringsrekening en die van
de bedrijfseconomische boekhouding enkele onverklaarde verschillen en blijft de luchthaven
kampen met een gebrek aan interne controle. De DAB nam ten slotte eind 2011 op enkele
rekeningen meer kapitaalsubsidies in resultaat dan hij toekende en overschreed het ordonnanceringskrediet voor investeringen met dotatie met 828.643,66 euro.
Ook de DAB Vloot verwerkte op het einde van het begrotingsjaar openstaande facturen volgens de instructies van het IVA CA ten onrechte als aangerekende uitgaven en boekte onjuiste
overgedragen verbintenissen doordat hij in de rekening 2010 facturen aanrekende die hij pas
313

29.120.641,30 euro sociale bijdragen die het departement in eerste instantie betaalt, maar die Loodswezen maandelijks moet terugbetalen, 6.364.662,99 euro facturen van DAB Vloot voor de terbeschikkingstelling van schepen
en bemanning aan het Loodswezen en 643.359,31 euro facturen van andere leveranciers.
314
Deze kostprijs wordt wel extracomptabel berekend aan de hand van enkele bedrijfseconomische aanpassingen.
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in 2011 betaalde. Als gevolg van deze verrichtingen is de overdracht naar 2012 evenmin correct.
Ten slotte ontving het Rekenhof de beheersrekening van de rekenplichtige nog niet en blijft
de luchthaven kampen met een gebrek aan interne controle.
14.1.4 Conclusie
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie van MOW nauw aan bij de
vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof weinig tekortkomingen vastgesteld, behalve dat de budgettaire informatie voor de dossieropvolging soms anomalieën bevat.
Met uitzondering van het VIF, hebben de DAB’s van het beleidsdomein MOW enkele tekortkomingen gemeenschappelijk. Ze verwerken een aantal op het einde van het begrotingsjaar
openstaande facturen ten onrechte als aangerekende uitgaven, waardoor ook de overgedragen
en de over te dragen verbintenissen niet correct zijn. Ze kampen tevens met een gebrek aan
interne controle.
Verder bevatten de rekeningen van de DAB’s Luchthaven Oostende en Luchthaven Antwerpen enkele reconciliatieverschillen en dienen de DAB’s Loodswezen en Vloot nog beheersrekeningen aan het Rekenhof te bezorgen.
14.1.5 Aanbevelingen
• Het ministerie moet de openstaande vorderingen op hun invorderbaarheid evalueren en
eventueel afboeken. Het moet ook de vastgestelde rechten nauwgezet opvolgen en daar
gepaste procedures voor ontwikkelen.
• Het ministerie moet bij projecten zorgen voor de beschikbaarheid van het contractueel
beloofde eigen personeel.
• Een gestructureerd dossieropvolgingssysteem, gekoppeld aan de boekhouding, dient de
budgettaire opvolging van werken te onderbouwen. De projectverantwoordelijken moeten
toezien op de betrouwbaarheid van de financiële informatie in deze opvolgingsystemen.
• De DAB’s moeten de op het einde van het begrotingsjaar openstaande facturen aanrekenen volgens de geldende aanrekeningsregels.

14.2 Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen
14.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
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(In duizenden euro)
De Scheepvaart nv - EVA publ

Begroting

Uitvoering

139.622

121.231

dotatie

83.036

61.925

andere

56.586

59.306

144.936

145.742

-5.314

-24.511

ontvangsten

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

18.671

overdracht
Fonds Stationsomgevingen - IVA rp

-5.840

ontvangsten

8.700

8.701

dotatie

8.700

8.701

andere

0

0

43.651

43.651

-34.951

-34.950

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

34.950

overdracht
Pendelfonds - VOI A

0

ontvangsten

2.454

2.454

dotatie

2.454

2.454

andere

0

0

3.994

2.724

uitgaven
saldo jaar

-1.540

saldo vorige jaren
overdracht
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn - EVA publ

8.658

ontvangsten

1.228.983

1.226.600

dotatie

1.003.386

1.002.297

andere

225.597

224.303

1.167.367

1.164.624

uitgaven
saldo jaar

61.616

saldo vorige jaren

61.976
-138.259

overdracht
Waterwegen & Zeekanaal nv - EVA publ

-270
8.928

-76.283

ontvangsten

311.989

309.361

dotatie

243.197

243.753

andere

68.792

65.608

286.574

274.641

25.415

34.720

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

51.157

overdracht

85.877

14.2.2 Controlebevindingen
Bij de afsluiting van dit rekeningenboek had het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2011
van de nv De Scheepvaart, de VVM-De Lijn, de nv Waterwegen en Zeekanaal en de BAM nog
niet beëindigd.
De controle op de rekeningen 2011 van het Pendelfonds en het Fonds voor Stationsomgevingen315 gaf geen aanleiding tot opmerkingen.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2010 van
de nv De Scheepvaart, de VVM-De Lijn en de nv Waterwegen en Zeekanaal beëindigd. Het
formuleerde daarbij onder meer de volgende opmerkingen:
• Op 8 februari 2007 heeft nv De Scheepvaart een participatie genomen door middel van een
inbreng in natura van een terrein ter waarde van 1.001.000 euro. De nv heeft die participatie
pas in 2010 in de boekhouding geregistreerd. Zij heeft in 2010 evenmin de vergoeding van
27.719,67 euro van het Centraal Financieringsorgaan voor haar goed financieel beheer in
2009 budgettair aangerekend.
315

Dit agentschap werd op het einde van het begrotingsjaar 2011 opgeheven.
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• De Lijn heeft de in 2010 verstrekte exploitatiedotaties (in totaal 823.985.409 euro), waarmee zij onder meer de kosten van het project START dekt, niet volledig in resultaat genomen. Omdat START een uitvoering over meer jaren kent, heeft de VVM, zoals in de vier
voorgaande jaren, een gedeelte van de werkingsdotatie (3,9 miljoen euro) overgedragen
naar 2011, in strijd met het boekhoudbesluit. De uitvoeringsrekening van de begroting
vertoont voorts onvoldoende samenhang tussen begroting en realisatie, voornamelijk in
de rubriek investeringen. Bovendien zijn diverse investeringen met verkeerde ESR-codes
aangerekend.
• De nv Waterwegen en Zeekanaal heeft in 1,05 miljoen euro voorzien voor bodemsaneringen. Zoals in de drie voorgaande jaren heeft zij ter compensatie een vordering op het
Vlaams Gewest geboekt. De assumptie dat toekomstige dotaties deze kosten zullen financieren, is echter voorbarig. De nv heeft ook een provisie voor functionerings- en managementtoelagen geboekt zonder rekening te houden met de werkgeversbijdrage voor de RSZ.

14.3 DAB Vloot: analytische boekhouding
14.3.1 Inleiding
In 2003 heeft de decreetgever de toenmalige afdeling Vloot van de administratie Waterwegen
en Zeewezen omgevormd tot een dienst met afzonderlijk beheer en belast met het beheer
en de exploitatie van de Vlaamse vaartuigenvloot, de terbeschikkingstelling van bedrijfsklare
vaartuigen voor de diensten van de Vlaamse Regering en derden, en bijhorende dienstenverlening en advisering316. Gelet op deze taken, wordt de DAB Vloot vaak de reder van de overheid
genoemd. De DAB Vloot maakt organisatorisch deel uit van het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De Vlaamse Regering heeft zijn taken als reder van de overheid omschreven. De strategische en operationele doelstellingen van de DAB weerspiegelen deze taken.
De DAB heeft voor het bereiken van zijn doelstellingen een reeks louter exploitatiegebonden beleidsinstrumenten ingezet (bv. de terbeschikkingstelling van varende eenheden voor
de verschillende beloodsingen of de terbeschikkingstelling van diverse veerdiensten), alsook
vier exploitatieondersteunende beleidsinstrumenten (een technische, logistieke, nautische
en nieuwbouwdienst) en vier ondersteunende organisatie-instrumenten (staffuncties)317. Die
instrumenten zijn ook terug te vinden in de organisatiestructuur van de DAB, zodat er een
duidelijk verband bestaat tussen de op dienstniveau geregistreerde kosten en de beleids- en
organisatie-instrumenten.
Sinds 2004 heeft de DAB Vloot een analytische kostprijsboekhouding ontwikkeld waarmee
het de financiële informatie trachtte te koppelen aan de strategische en operationele doelstellingen en de instrumenten om die doelstellingen te bereiken318. De DAB bepaalde zelf de methodiek en stond ook in voor de praktische uitwerking. Naar aanleiding van zijn controle op
de rekeningen 2011 van de DAB, heeft het Rekenhof deze kostprijsberekening onderzocht. Het
besteedde daarbij bijzondere aandacht aan de gebruikte kostprijsmethode en verdeelsleutels,
de aansluiting met de algemene boekhouding en het gebruik van de kostprijsinformatie die
de analytische boekhouding oplevert.

316
Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, art.36.
317

Een directiesecretariaat, een dienst SHE-Q (kwaliteit, veiligheid en ISM), een dienst personeel en organisatie en
een commercieel-financieel-juridische dienst.
318
De missie voor het financieel management van de DAB Vloot luidt: het plannen, beheren, evalueren, (bij)sturen en
verantwoorden van waardestromen bedoeld in functie van de (DAB)doelstellingen en in toepassing van het besluit
van financiële en materiële beheer.
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14.3.2 Ontwikkeling van de analytische boekhouding
De DAB Vloot heeft van bij de opstart van de analytische boekhouding gekozen voor een full
costing methode. Dat houdt in dat de DAB alle kosten die hij in de algemene boekhouding
registreert (inclusief financiële en uitzonderlijke kosten) ook analytisch verwerkt en toewijst.
De kostprijsberekening vindt semestrieel plaats.
In de analytische boekhouding vertaalt de DAB de exploitatiegebonden beleidsinstrumenten
naar een aantal processen die een centrale rol spelen in de kostentoewijzing, zoals de terbeschikkingstelling van vaartuigen en bemanning voor beloodsing, markering van vaarwegen,
veerdiensten, hulpverlening op zee, enz. De DAB onderscheidt ook drie kostengroepen: personeelskosten, kostenfacturen en investeringskosten, die hij rechtstreeks of op grond van verdeelsleutels aan de processen toewijst. De personeelskosten vormen de belangrijkste kostengroep (65% van de totale exploitatiekosten in 2011). De kostenfacturen en investeringskosten
vertegenwoordigen respectievelijk 26% en 9%. Een zo nauwkeurig mogelijke toewijzing van
de personeelskosten is dus primordiaal voor een valabele kostprijsberekening.
In 2006 heeft de DAB Vloot zijn kostentoewijzing en -verdeling voorgelegd aan een externe
consultant. Hij wilde zodoende tot een correcte rapportering komen die als basis kon dienen
voor prijsoffertes aan klanten. In 2011 onderzocht een andere externe consultant de toegepaste
methodiek voor de verdeling van de bedrijfskosten over de operationele processen voor 2010 te
onderzoeken. De consultants concludeerden dat de toewijzing van de kosten aan de processen op een gedetailleerde wijze geschiedde en steunde op realistische parameters.
14.3.3 Aansluiting tussen algemene en analytische boekhouding
De DAB Vloot voert een geïntegreerde economische en begrotingsboekhouding. Als DAB
dient hij jaarlijks ook een uitvoeringsrekening van de begroting op te maken. Die moet hij,
samen met de beheersrekening van de rekenplichtige, aan het Rekenhof bezorgen. De DAB
gebruikt de bedrijfseconomische component van de boekhouding hoofdzakelijk intern. De
bedrijfseconomische kosten die hij in de loop van een boekjaar registreert, vormen de basis
voor de kostprijsboekhouding. De DAB vraagt op eigen initiatief een periodieke verificatie van
de bedrijfseconomische cijfers door een externe auditor319.
Voor de registratie in de algemene boekhouding gebruikt de DAB een geautomatiseerd standaardpakket, Finlog genaamd. De boekhoudsleutel van dat pakket maakt gebruik van een
aantal parameters. Enerzijds gaat het om een aantal courante parameters zoals volgnummer,
factuurnummer, boekjaar, bedrag of leverancier. Anderzijds bevat de boekhoudsleutel ook parameters die de kosten bij de aanrekening verbinden aan een kostenplaats en een technische
kostendrager. De toewijzing aan een kostenplaats maakt het de DAB mogelijk de kostenevolutie op zijn diverse locaties (Oostende, Antwerpen, Vlissingen, Gent, Zeebrugge, Nieuwpoort)
op te volgen. De toewijzing aan een kostendrager gebruikt de DAB voor de verdere toewijzing
van de geregistreerde kosten.
De resultatenrekening 2011 toonde 48.762.665 euro kosten. Uit het rapport van de kostprijzen
per proces, kostendrager en economische rekening blijkt dat de DAB deze kosten integraal
heeft toegewezen. Bovendien komen de totalen per economische rekening in dit rapport overeen met de cijfers in de proefbalans.

319

Aangezien de DAB Vloot niet onderworpen is aan een controle door een bedrijfsrevisor, brengt de externe auditor
daarbij geen auditopinie uit en stelt hij geen officieel commissarisverslag op.
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De kosten voor het gebruik van het gebouw in Oostende waar de directie gehuisvest is, vergen
een kanttekening. De Vlaamse overheid stelt dat gebouw kosteloos ter beschikking van de
DAB. Het komt dan ook niet voor in de rekeningen van de DAB en maakt dus evenmin deel
uit van de kostprijsberekening.
14.3.4 Toegepaste methodiek
De DAB Vloot haalt de informatie voor de kostprijsberekening dus in eerste instantie uit Finlog. Ook het Vloot Tijdsregistratiesysteem (VTR), onderdeel van het Vloot Management Informatiesysteem (Vlomis) zorgt voor gegevens die nodig zijn bij de verdere kostentoewijzing,
onder meer de werkplanningsgegevens en reële werktijden van scheepsbemanningen, en de
betalingsgegevens van personeelstoelagen en –vergoedingen. Op technisch vlak verwerkt de
DAB de kosten analytisch in een Access-toepassing. De kostentoewijzing aan de processen
volgt een aantal stappen naargelang de betrokken kostengroep.
Personeelskosten
De DAB Vloot verdeelt de reële prestaties van het varend personeel op maandelijkse basis over
de diensten of technische kostendragers320 op grond van de gewerkte tijd per personeelslid.
Hij vergelijkt eerst de werktijden die de schepen registreren, met de dagelijkse planning van
het varend personeel. Daarbuiten verifiëren de respectieve celhoofden als tweede controle
maandelijks de prestaties van het varend personeel. Daaruit resulteert een procentuele verdeling van de gewerkte tijd per personeelslid over de verschillende diensten. Daarbuiten leggen
de betrokken verantwoordelijken op grond van hun eigen ervaring en professioneel oordeel
jaarlijks individuele verdeelsleutels vast voor de toewijzing van elke dienst aan de twintig processen die de Vloot heeft gedefinieerd. De prestaties en daaraan verbonden kosten van het
varend personeel worden vervolgens door de combinatie van beide verdeelsleutels toegewezen aan de processen. Dat geeft uiteindelijk een reële loonkost van het varend personeel per
proces. Voor elk administratief, niet varend personeelslid gaat de DAB na over welke processen hij de loonkosten moet verdelen. Per personeelslid legt hij daarvoor percentages vast.
Kostenfacturen
De DAB wijst elke kostenfactuur toe aan een dienst of technische kostendrager. In eerste instantie staat de inhoudelijke ordonnateur in voor de koppeling aan de correcte kostendrager
bij de aanrekening van de factuur. De boekhoudkundig ordonnateur voert een bijkomende
controle uit op de aanrekening. Zij moeten een kostenfactuur zo specifiek mogelijk toewijzen,
bij voorkeur aan een bepaald schip. Als dat niet kan, poogt men ze aan een groep schepen te
koppelen (bv. loodsboten algemeen). Indien ook dat niet mogelijk blijkt, wordt nagegaan of
ze aan een bepaalde locatie (bv. varende eenheden Oostende) of in laatste instantie aan een
algemene kostendrager m.b.t. een materieel vast actief (bv. gebouwen, vaarwegmarkeringen)
kan worden gekoppeld.
Vervolgens verdeelt de DAB de kosten van een 30-tal kostendragers (vooral scheepsgroepen
en locaties) over meer specifieke kostendragers (vooral individuele schepen) op grond van het
brandstofverbruik van de schepen, pro rata van de directe kosten of volgens evenredigheid.
Daarbij maakt de DAB voor de verdeling van gelijkaardige kostendragers soms gebruik van
een andere verdeelsleutel. Dat is naar verluidt het gevolg van de (on)beschikbaarheid van ge320

Traditioneel gebruikt men de term kostendrager voor de eindproducten (goederen of diensten), m.a.w. als eindbestemming van de kostentoewijzing. De Vloot gebruikt de term echter voor de dienst die drager is van kosten die
nog moeten worden toegewezen.
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gevens die een meer accurate toewijzing toelaten321. Voor het merendeel van deze kostendragers zijn de toe te wijzen kosten, en dus ook het effect op de uiteindelijke kostprijsberekening,
van beperkt materieel belang.
Enkele specifieke kostensoorten, zoals ICT-kosten, logistieke kosten, kosten voor rollend
materiaal, telefoonkosten en meubilairkosten verdeelt de DAB per locatie (kust, Antwerpen,
Gent, Vlissingen of algemeen) naargelang de eerder op deze locaties aangerekende kosten. De
verdere allocatie van de kostenfacturen verloopt volgens de al vermelde verdeelsleutels voor
de toewijzing van de diensten aan de processen.
Investeringskosten
De DAB koppelt ook de investeringskosten aan een zo specifiek mogelijke dienst (schip,
scheepsgroep, locatie of algemene kostendrager). De verdere kostentoewijzing aan de processen verloopt analoog aan die van de kostenfacturen.
14.3.5 Gebruik van de kostprijsinformatie
Het kostprijsberekeningsysteem van de DAB Vloot levert als eindresultaat in hoofdzaak de
kostprijzen van de twintig processen. Deze processen sluiten nauw aan bij de diensten die de
DAB aan de diverse klanten verleent, nl. de terbeschikkingstelling van schepen en bemanningen. De DAB Loodswezen (gekoppeld aan drie processen) en de federale overheidsdiensten
van de scheepvaartpolitie en de douane (elk gekoppeld aan twee processen) zijn de belangrijkste klanten. De kosten van de overige dertien processen worden grotendeels gefinancierd
met de exploitatiedotatie322. De onderstaande tabel toont de impact van de belangrijkste klanten in de totale bedrijfsopbrengsten 2011.
(In euro)

Samenstelling bedrijfsopbrengsten 2011
Exploitatiedotatie
DAB Loodswezen
Scheepvaartpolitie
Douane
Andere opbrengsten
Totaal

26.205.319
25.108.000
2.838.019
1.330.572
967.956
56.449.866

De DAB Vloot baseert zich momenteel voor de financiële aspecten van zijn overeenkomsten
met klanten grotendeels op de kostprijzen die de analytische boekhouding oplevert. Sommige
overeenkomsten dateren echter van vóór de inwerkingtreding van de analytische boekhouding. De financiële aspecten in deze overeenkomsten kunnen pas worden aangepast aan de
actuele kostprijsinformatie bij tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst323 of na afloop
ervan. De DAB Vloot past deze overeenkomsten aan zodra zich de mogelijkheid daartoe voordoet. De overige overeenkomsten voorzien in de mogelijkheid tot tariefaanpassing tijdens de
looptijd van de overeenkomst, hetzij op periodieke basis (jaarlijkse aanpassing, indexering),
hetzij bij evoluties die tot een prijsactualisering nopen (bv. ingebruikname van nieuwe vaartuigen, evolutie van de brandstofprijzen, reglementaire wijzigingen van salarissen, toelagen
of vergoedingen).
321

Zo wordt de kostendrager MRB Oostende over de betrokken schepen verdeeld op grond van bunkergegevens,
terwijl de kostendragers MRB Antwerpen en MRB Vlissingen proportioneel over de schepen worden verdeeld.
322
Prestaties voor andere overheden, veerdiensten, vaarwegmarkeringen, hulpverlening, hydrografische peilingen
en zeewetenschappelijk onderzoek. Alleen voor het proces terbeschikkingstelling van varende eenheden aan andere
agentschappen, overheden en derden factureert de DAB Vloot ook nog kosten aan de klanten.
323
Bv. bij het gebruik, op vraag van de klant, van andere schepen dan initieel overeengekomen.
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Verder stelt de DAB de kostprijsinformatie in diverse beheersrapporten (bv. detaillijsten per
proces, kostendrager en economische rekening) intern ter beschikking.
Ten slotte stelt de DAB Vloot de kostprijsinformatie ook extern ter beschikking. Zo bezorgt
hij aan de DAB Loodswezen een gedetailleerd inzicht in de samenstelling van de kosten van
de beloodsingsprestaties324. De DAB’s bepalen de kostprijs van de overeengekomen dienstverlening jaarlijks325. Voor het jaar x maakt de DAB Vloot een nacalculatie van de kostprijs voor
het jaar x-1. Zo nodig passen de DAB’s deze berekening in wederzijds overleg aan een wijziging
van de dienstverlening in jaar x aan326. Aanpassingen zijn ook mogelijk bij reglementaire wijzigingen van salarissen, toelagen en vergoedingen, en bij de indexering van de kostenonderdelen. De berekeningswijze is dus vrij concreet bepaald en steunt grotendeels op de cijfers van
het voorgaande jaar, zodat de begrotingen van beide DAB’s op grond van de kostenanalytische
gegevens een realistische kostprijsraming kunnen inhouden. De begrotingen 2011 en 2012 bevatten voor de beide DAB’s voor deze vergoeding echter andere ramingscijfers dan die volgens
de werkelijke kostprijsberekening. Voor 2011 vermeerderde de eerste begrotingsaanpassing de
raming van de vergoeding voor de beloodsing met 3,1 miljoen euro (tot 25,1 miljoen euro) ter
compensatie van een vermindering met hetzelfde bedrag van de dotatie aan de DAB in het kader van besparingen. Voor 2012 verminderde de tweede begrotingsaanpassing de vergoeding
met 9,1 miljoen euro (tot 25,3 miljoen euro) in weerwil van de bedrijfseconomische realiteit
van de ingebruikname van nieuwe en duurdere beloodsingsvaartuigen. Initieel was de vergoeding daarom op 34,4 miljoen euro geraamd327. De werkelijke cijfers hebben dit overigens bevestigd: in 2011 ontving de DAB Vloot 3,8 miljoen euro meer van de DAB Loodswezen dan de
geleverde prestaties volgens de kostprijsboekhouding kostten. In 2012 halveerden de maandelijkse facturen voor de DAB Loodswezen sinds juni (van 2,8 miljoen euro tot 1,4 miljoen euro),
terwijl uit de actuele kostprijsgegevens van de DAB Vloot blijkt dat de beloodsingsprestaties
in 2012 wel degelijk ongeveer 34,4 miljoen euro zullen kosten328. Deze werkwijze doet afbreuk
aan de transparantie van zowel de begrotingscijfers van de DAB’s Vloot en Loodswezen, als
aan de werkelijke cijfers in de uitvoeringsrekeningen van beide DAB’s.
14.3.6 Conclusies
Het kostencalculatiesysteem van de DAB Vloot registreert initieel op een vrij gedetailleerd
niveau de aanrekening van de kosten en verwerkt ze volgens een full costing methode tot valabele kostprijzen voor de geleverde diensten, die in hoofdzaak bestaat uit de terbeschikkingstelling van vaartuigen en bemanningen. De DAB wijst de kosten opgenomen in de proefbalans integraal toe, maar neemt het gebruik van het directiegebouw in Oostende niet op in de
kostprijsberekening omdat de Vlaamse overheid dat kosteloos ter beschikking stelt.
De DAB wijst de personeelskosten, die 65% van de totale kosten vertegenwoordigen, toe op
grond van gedetailleerde reële tijdsbestedingen van het betrokken personeel. De kostenfacturen en investeringskosten worden zo mogelijk tot op het niveau van de individuele schepen
toegewezen. De DAB maakt voor de toewijzing van gelijkaardige kostendragers soms gebruik
van verschillende verdeelsleutels. De impact daarvan op de uiteindelijke kostprijzen is echter
zeer beperkt.
324

325
326
327
328

Op grond van een addendum van 18 april 2006 bij de samenwerkingsovereenkomst van 14 december 1998 tussen
de toenmalige afdelingen Loodswezen en Vloot. Artikel 3, §2, ervan stelt dat de DAB Vloot op eenvoudig verzoek
van de DAB Loodswezen alle financiële informatie moet aanleveren die Loodswezen in staat moet stellen de accuraatheid en gegrondheid van de berekeningen na te gaan.
Artikel 3, §1, van het in de vorige voetnoot genoemde addendum.
Of in jaar x-1 met invloed op jaar x.
Weliswaar zoals in 2011 rekening houdend met 3,1 miljoen euro ter compensatie van een even grote dotatievermindering.
Rekening houdend met 3,1 miljoen euro compensatie (zie vorige voetnoot).
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De DAB Vloot gebruikt de kostprijsinformatie intern voor de bepaling van de tarieven die hij
aanrekent aan de klanten en voor diverse beheersrapporten, en extern om de DAB Loodswezen, de belangrijkste klant van de DAB Vloot, inzicht te bieden in de samenstelling van de
beloodsingskosten. Zowel de raming van de vergoedingen voor deze kosten in de begrotingen
2011 en 2012 van beide DAB’s, als de opname ervan in hun uitvoeringsrekeningen steunt echter
maar gedeeltelijk op de kostprijsberekening. Dat deed afbreuk aan de transparantie van deze
documenten.
14.3.7 Aanbevelingen
• In de begrotingen en uitvoeringsrekeningen van de DAB’s Vloot en Loodswezen dienen
de raming en uiteindelijke vergoeding voor de dienstverlening aan de DAB Loodswezen
te steunen op de kostprijsinformatie die de analytische boekhouding van de DAB Vloot
genereert.
• De DAB dient na te gaan of hij bepaalde gelijkaardige kostendragers die hij momenteel
met verschillende verdeelsleutels toewijst op een uniforme wijze kan verdelen.

14.4 DAB Vlaams Infrastructuurfonds: uitgaven 2010 van de afdelingen
Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang
14.4.1 Inleiding
De decreetgever heeft de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds (DAB
VIF) in 1992 opgericht329 om de uitgaven te financieren voor het beleid van het Vlaams Gewest
inzake openbare werken en vervoer. De Vlaamse Regering beheert de DAB, stelt werkingsmiddelen ter beschikking en regelt het financieel en materieel beheer van het fonds330. Naar aanleiding van zijn controle op de rekeningen 2010 heeft het Rekenhof de uitgaven onderzocht
die het fonds deed voor de afdelingen Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang. Deze
afdelingen vormen een van de zes rubrieken waarin de VIF-begroting en het VIF-jaarverslag
de ontvangsten en uitgaven indelen331. Het Rekenhof baseerde zijn onderzoek op een selectie
van gecontroleerde uitgaven in deze afdelingen, die vooral dossiers uit de afdeling Maritieme
Toegang (aMT) bevatte. Deze afdeling staat in voor het investeringsbeleid met betrekking tot
de maritieme toegangen en de haveninfrastructuur en het beheer van de domeingoederen.
De VIF-uitgaven voor de aMT volgen de departementale administratieve organisatie en interne controle, en het goedkeuringsproces van de VIF-dossiers. De aMT bezorgt voor elke
vastlegging of ordonnancering een dossier aan het departement MOW, dat instaat voor de
dossiercontrole en de registratie in Orafin 2010 volgens een geïnformatiseerde goedkeuringsprocedure. Voor de administratieve verwerking van een vastleggingsdossier maakt de aMT
gebruik van een e-room, die standaardsjablonen bevat. Deze standaardisatie bevordert de
naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven (vastleggingen en ordonnanceringen) van de DAB VIF voor de afdelingen Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang in de
jaren 2008 tot 2010.

329
Decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.
330

Besluit van 16 september 1992. Sinds 2008 hanteert het fonds een nieuwe werkwijze bij de voorlegging van zijn
rekening, waaraan het bovengenoemde besluit nog niet is aangepast. Het Rekenhof heeft dat opgemerkt in zijn
brieven over de rekeningen 2008, 2009 en 2010.
331
De uitvoeringsrekening van de begroting die het fonds aan het Rekenhof heeft voorgelegd, volgt deze onderverdeling niet, maar rapporteert per begrotingsartikel.
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(In duizenden euro)

2008
2009
2010

Vastleggingen

Ordonnanceringen

168.892
157.091
146.642

138.933
121.107
158.525

De uitgaven voor de afdelingen Haven- en Waterbeleid en Maritieme Toegang vertegenwoordigden in 2010 27,1% van de totale VIF-uitgaven (584,76 miljoen euro). De geordonnanceerde
uitgaven 2010 voor de afdelingen (158,5 miljoen euro) betroffen elf begrotingsartikelen en
bevatten voornamelijk subsidies en investeringen332.
14.4.2 Investeringen
Het onderzoek van 25 ordonnanceringsdossiers voor investeringsuitgaven en buitengewone
onderhoudsuitgaven333 leidde tot de volgende vaststellingen:
• Een onzorgvuldig voorbereid bestek bracht in een latere fase een gedeeltelijke schorsing
van de werken mee en noopte tot een dading met de aannemer.
• Een minder intensieve opdrachtgeving door de aanbestedende overheid vertraagde de uitvoering van een opdracht. De daaruit voortvloeiende termijnverlengingen waren niet in
overeenstemming met het goedgekeurde en toegepaste bestek.
• De verschillende administratieve diensten interpreteerden op uiteenlopende wijze het
voorschrift dat de aannemer binnen de vijf kalenderdagen nadat de administratie daarom heeft verzocht, zijn factuur moet indienen334. De vereffenaars gingen ervan uit dat de
vereffeningstermijn start vanaf de dag van verzending van dit bericht naar de aannemer.
Zij voeren die begindatum in Orafin in. De dienst die de verwijlintresten berekent, wat
momenteel nog buiten Orafin geschiedt, gaat echter uit van een termijn van vijf kalenderdagen vanaf de dag volgend op de verzending van het verzoek om factuurindiening. Als
een aannemer die vijf kalenderdagen overschrijdt, verschillen de berekeningswijzen dus
met één dag. In het licht van de plannen tot automatische verwijlintrestberekening (in de
nieuwe versie van E-Delta) is het aangewezen eenzelfde interpretatie aan te houden.
14.4.3 Subsidies
De vijftien onderzochte subsidiedossiers bevatten de nodige verantwoordingsstukken en de
subsidievoorwaarden werden nageleefd. Het Rekenhof deed niettemin enkele vaststellingen:
• De aMT controleerde tot op heden ter plaatse niet de juistheid van het jaarlijks rapport
van het Havenbedrijf over de gemaakte kosten aan de zeesluizen die in aanmerking komen
voor subsidiëring (de zogenaamde decreetkosten335). De aMT voerde tot op heden alleen
enkele boekhoudkundige en analytische controles uit. Een steekproefcontrole ter plaatse
zou nochtans een toegevoegde waarde kunnen hebben.
• De afdeling stelt subsidiebetalingen, en dus ook de registratie als VIF-uitgave, soms uit bij
gebrek aan voldoende ordonnanceringskredieten. Dat creëert het risico op een verschuiving van de ordonnanceringen naar het volgende jaar, in strijd met het begrotingsprincipe
van de annaliteit.
332

In 2010 werd het nieuwe boekhoudsysteem Orafin 2010 ingevoerd. Dat leidde tot opstartproblemen. Over deze
tijdelijke tekortkomingen rapporteert dit artikel niet systematisch. Zo vonden aanrekeningen plaats op de overdrachtslijn in plaats van de budgetlijn. Dat noopte tot correcties aan het rapport inkooporders uit Orafin 2010.
333
Overeenkomstig artikel 29 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
is het Vlaams Gewest verantwoordelijk voor de aanleg, de instandhouding (inclusief specieverwerking) en het onderhoud van de maritieme toegangswegen en de basisinfrastructuur, exclusief de haveninterne basisinfrastructuur.
334
Artikel 15 van de algemene aannemingsvoorwaarden.
335
Jaarlijkse operationele kosten voor het onderhoud en de exploitatie van de zeesluizen in de Vlaamse zeehavens en
voor de onderhoudsbaggerwerken van de maritieme toegang achter de sluizen in Antwerpen.
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14.4.4 Boekhoudkundige registratie
Het VIF rapporteert zijn uitgaven alleen in de uitvoeringsrekening van zijn begroting. Het
neemt ze daarin op per basisallocatie, volgens de uitgavenbegroting. Het financieel boekhoudsysteem Orafin 2010 bevat ook uitgavenregistraties in bedrijfseconomische rekeningen
en, voor de investeringen, in de module van de vaste activa.
De aanrekening voor de bouw van de installaties voor de berging en verwerking van onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse haven (AMORAS-project336) vond in eerste instantie
plaats op de FFEU337-begroting, en pas daarna op die van het VIF. De aanrekening van uitgaven op verschillende begrotingen vermindert de transparantie en bemoeilijkt een efficiënte
controle.
Het VIF rekende een toelage aan de nv Waterwegen & Zeekanaal voor dijkwerken op een algemene basisallocatie aan, in plaats van op een aparte basisallocatie voor deze openbare rechtspersoon.
14.4.5 Conclusies
De uitgavendossiers 2010 van het VIF voor de afdelingen Haven- en Waterbeleid en Maritieme
Toegang worden in het algemeen vrij goed beheerd, maar dat beheer kan op enkele punten
zorgvuldiger. Zo worden niet altijd alle bestek- en algemene aannemingsvoorwaarden gerespecteerd, interpreteren de betrokken diensten termijnen soms afwijkend, blijft controle ter
plaatse uit en is de aanrekening niet altijd transparant.
14.4.6 Aanbevelingen
• De aMT moet de voorschriften die in het bestek en in de algemene aannemingsvoorwaarden zijn opgenomen, respecteren.
• De administratie moet de termijn voor verzending van de factuur door de aannemer eenduidig vastleggen.
• De aMT moet de verklaringen van het Havenbedrijf over de decreetkosten ter plaatse controleren.
• Bij de vastlegging van een investeringsproject moet duidelijkheid bestaan over de juiste
begroting waarop de aanrekening van de uitgaven moet plaatsvinden. Aanrekening op de
VIF-begroting moet aanrekening op een andere begroting uitsluiten.
• Het VIF moet uitgaven naar instellingen van de Vlaamse overheid op een aparte basisallocatie aanrekenen.

336
Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib.
337

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven.
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Hoofdstuk

Ruimtelijke Ordening, Wonen en
Onroerend Erfgoed

15

254

15.1 Ontvangsten en uitgaven van het ministerie
15.1.1 Resultaten van de uitvoering van de begroting 2011
De onderstaande tabel vat de uitvoering van de middelenbegroting door het ministerie van
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) cijfermatig samen. Het ministerie boekte in 2011 12% meer ontvangsten dan geraamd.
(In duizenden euro)
Programma

Geraamd

Ontvangsten

NC0 DEPARTEMENT RWO

0

81

0

NA Apparaatkredieten

0

80

0

NC Algemeen

0

1

0

NE Woonbeleid

0

0

5.100

5.480

NA Apparaatkredieten

0

11

NC Algemeen

0

0

5.000

5.352

ND0 RUIMTE EN ERFGOED

ND Ruimtelijke Ordening

%

Openstaand

0
107%

53.357
0
0

107%

53.356

NF Onroerend Erfgoed

100

117

117%

0

NE0 AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN

829

1.091

132%

65.626

0

2

NA Apparaatkredieten
NC Algemeen

0

1

829

1.088

NG0 INSPECTIE RWO

0

0

NA Apparaatkredieten

0

0

5.929

6.652

NE Woonbeleid

Totaal ministerie

0
0
131%

65.626
0
0

112%

118.983

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de algemene uitgavenbegroting door het ministerie RWO cijfermatig samen.
(In duizenden euro)
Programma

VK

Verbinte-

%

OK Vereffenin-

nissen
NC0 DEPARTEMENT RWO

%

gen

1.078.012

1.045.713

97,0%

363.782

NA Apparaatkredieten

22.705

21.108

93,0%

20.656

17.688

85,6%

ND Ruimtelijke Ordening

19.920

19.455

97,7%

12.325

9.315

75,6%

1.027.096

996.887

97,1%

322.532

296.892

92,1%

8.291

8.263

99,7%

8.269

8.259

99,9%

351.869

347.643

98,8%

124.313

NA Apparaatkredieten

22.188

21.623

97,5%

21.444

20.509

95,6%

ND Ruimtelijke Ordening

34.075

31.995

93,9%

26.057

11.119

42,7%

296

296

100,0%

0

0

0,0%

295.310

293.729

99,5%

76.812

70.705

92,0%

271.082

259.535

95,7%

234.386

11.047

10.876

98,5%

9.777

9.551

97,7%

260.035

248.659

95,6%

224.609

209.979

93,5%

NG0 INSPECTIE RWO

8.004

7.172

89,6%

8.004

7.050 88,1%

NA Apparaatkredieten

8.004

7.172

89,6%

8.004

7.050

88,1%

NF Onroerend Erfgoed

0

0

100,0%

0

0

0,0%

1.708.967

1.660.063

97,1%

730.485

NE Woonbeleid
NF Onroerend Erfgoed
ND0 RUIMTE EN ERFGOED

NE Woonbeleid
NF Onroerend Erfgoed

332.154 91,3%

102.334 82,3%

NE0 AGENTSCHAP WONENVLAANDEREN
NA Apparaatkredieten
NE Woonbeleid

totaal

219.531 93,7%

661.068 90,5%

Het ministerie overschreed voor geen enkele basisallocatie de vastleggingskredieten of de ordonnanceringskredieten 2011. Vóór de overdracht naar het FFEU lag het bedrag van de verbintenissen (inkooporders) en ordonnanties (vereffeningen) respectievelijk 2,9% en 9,5% lager

VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 (2012-2013) – NR. 1

REKENINGENBOEK OVER 2011 / 255
REKENHOF, OKTOBER 2012

dan de vooropgestelde kredieten. De weergegeven vastleggingskredieten bevatten behalve de
voor 2011 begrote kredieten in het Orafinrapport ook 945.931 duizend euro openstaande verbintenissen van voorgaande jaren. Vooral de verbintenissen voor de lopende investeringsprogramma’s voor woonbeleid, onder meer ten gunste van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, waren daarbij relevant (653.883 duizend euro).
De lage aanwending van de apparaatkredieten was het gevolg van onvoorspelbare veranderingen in de loop van het uitvoeringsjaar (de uitstroom van personeel) en de budgettaire buffer
voor moeilijk vooraf te ramen uitgaven, die in 2011 niet werd aangewend.
De ordonnanceringskredieten van programma ND Ruimtelijke Ordening werden nauwelijks
voor de helft gebruikt. De gemeenten vroegen het agentschap Ruimte en Erfgoed minder bijdragen voor de opmaak van het eerste vergunningsregister en het eerste plannenregister, en
voor de opleiding en betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren. Het
agentschap verwacht in 2012 meer aanvragen. Ook voldeden diverse subsidieaanvragen voor
de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van
aanleg niet aan de voorwaarden. Het begrotingsfonds voor de bestrijding en voorkoming van
leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten had ten slotte te weinig middelen om in 2011
een nieuw initiatief vast te leggen.
Het lage gebruik van de vastleggingskredieten op het programma NE Woonbeleid is voornamelijk een gevolg van procedurele obstakels, die de doorlooptijden van dossiers aanzienlijk
verlengden en het vastleggingsmoment naar het volgende begrotingsjaar verschoven (bv. onvolledig ingediende dossiers, opmerkingen en vragen bij een ontwerp van uitvoeringsplan,
een trage procedurele regeling voor de ministeriële goedkeuring), en aan geïsoleerde, specifieke gevallen (stopzetting van een project, beëindiging van overeenkomsten).
15.1.2 Controlebevindingen ontvangsten en uitgaven
Het Rekenhof heeft 796 transacties uit 2011 met bijhorende verbintenissen gericht geselecteerd en gecontroleerd voor een totaalbedrag van 85.287 duizend euro (12,8%338): 5.449 duizend euro ontvangsten en 79.838 duizend euro uitgaven. In 18 van de gecontroleerde dossiers
(2,3%) heeft het onduidelijkheden of fouten vastgesteld.
Van de geselecteerde transacties rekende het ministerie er zeven foutief aan. Het bleef vooral
in gebreke bij de tijdige boeking van vorderingen. Bovendien rekende het de intresten bij de
huisvestingspremies en de ontvangsten op de gewestwaarborg van het Agentschap WonenVlaanderen aan als contante rechten in plaats van vastgestelde rechten. Voor de ontvangsten
inzake verleende waarborgen (4.633 duizend euro) rekende het agentschap als een globaal
vastgesteld recht aan, zonder koppeling aan de individuele invorderingsdossiers. Het was bij
de overname van deze extracomptabel bijgehouden ontvangsten op vorderingen verplicht tot
een verdere extracomptabele opvolging. Tot eind 2011 had het overigens maar een heel beperkt
bedrag van het globaal vastgestelde recht ontvangen en stond nog 4.289,6 duizend euro open.
In minstens acht gevallen ontbrak een wettelijke rechtsgrond of was het betaalde volgens de
geldende reglementering niet verschuldigd. Het ministerie corrigeerde vier tekortkomingen
achteraf. Zo deed het Rekenhof onder meer de volgende vaststellingen:
• De onduidelijke adviesverlening door de veiligheidscoördinator in een huisvestingsproject
leidde tot een overschrijding van de offertetermijn en een prijsverhoging met 4%.
338

Personeelskosten en dotaties aan rechtspersonen werden afzonderlijk gecontroleerd.
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• Bij de opsplitsing van een huisvestingsproject hield de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW) geen rekening met het subsidieplafond. De VMSW was onmiddellijk bereid terug te vorderen.
• Elf van de 28 intergemeentelijke samenwerkingsprojecten voor huisvesting ontvingen
meer subsidie dan nodig (in totaal bedroeg de overfinanciering eind 2011 ongeveer 300
duizend euro). De gemeente komt voor 25 % tegemoet, de provincies komen tegemoet
langs een eigen subsidiereglement of een projectsubsidie en de Vlaamse Gemeenschap
subsidieert tot 62,5%. Volgens het agentschap Wonen-Vlaanderen wordt maar gesubsidieerd tot beloop van het aandeel waartoe de Vlaamse Gemeenschap zich heeft verbonden,
en verminderen verrekeningen zo nodig de jaarlijkse subsidie.
Het Rekenhof heeft bij drie van de geselecteerde transacties structurele tekortkomingen vastgesteld ten aanzien van het opzet en de naleving van interne procedures of de uitbouw van de
organisatiebeheersing. Het formuleert onder meer de volgende opmerkingen:
• De tegemoetkomingen in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders worden niet beperkt
tot de werkelijke huurprijs. In 2011 was in 58 dossiers op de 8.068 de huursubsidie hoger
dan de huurprijs. Een beperking zou een minderuitgave van 15.121,82 euro hebben meegebracht. De nieuwe Vlaamse huurpremie stelt de huursubsidie vast op een derde van de
huurprijs.
• Grote achterstanden in de behandeling van renovatiepremiedossiers noopten eind 2009
tot tijdelijke maatregelen om tot een snellere aanvraagafwerking te komen. Het ministerie
dient de evolutie op te volgen en bij een beperkter achterstand de noodmaatregel af te
bouwen om een kwalitatieve interne controle mogelijk te maken.
Bij zijn controles heeft het Rekenhof ook nagegaan hoe het ministerie omging met de aanbevelingen uit de controleverslagen over 2009 en 2010339. De administratie heeft haar expliciete
toezeggingen nog niet volledig uitgevoerd en de belangrijkste tekortkomingen die het signaleerde, kwamen het afgelopen jaar weer voor. Zo toonden de dossiers van het vernieuwingsfonds van het departement in 2011 nog altijd niet aan in hoeverre het voormalige agentschap
Ruimte en Erfgoed naging of de gemeenten de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten
correct oplijstten. Het agentschap inventariseerde de eigen initiatieven vanaf 2011 zelf, maar
dat vult de vraag om een controle- en beheerssysteem maar gedeeltelijk in. Ook boekt het
voormalige agentschap Ruimte en Erfgoed voor de publicaties van de afdeling Monumenten
en Landschappen nog steeds contante rechten bij de inning, in plaats van vastgestelde rechten bij de bestelling. Het agentschap startte wel met een opvolgingssysteem van het stockverloop, maar dat werkt nog niet optimaal.
15.1.3 Ontvangsten en uitgaven van de diensten met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken diensten met afzonderlijk beheer.
(In duizenden euro)
2011

2010
Begroting

Begroting

Uitvoering

Uitvoering

FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING
Ontvangsten

31.853

31.853

33.267

33.267

Dotatie

31.853

31.853

33.267

33.267

Andere

0

0

0

0

33.790

33.106

34.323

33.030

Uitgaven
339

Controleverslagen van 14 juni 2011, kenmerk, N 9-3.653.819, 26 oktober 2010, kenmerk N9-3.619.596, en 21 september 2010, kenmerk N10-3.591.371.
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2011

2010
Begroting
Saldo jaar
Saldo vorige jaren
Overdracht

Begroting

Uitvoering

Uitvoering

-1.937

-1.253

-1.056

237

1.937

2.308

1.056

1.056

0

1.055

0

1.293

GRONDFONDS
Ontvangsten

1.153

1.192

5.172

5.264

Dotatie

988

988

5.000

5.000

Andere

165

204

172

264

4.023

2.656

6.579

1.355

-2.870

-1464

-1.407

3909

2.870

2.871

1.407

1.407

0

1.407

0

5316
3.293

Uitgaven
Saldo jaar
Saldo vorige jaren
Overdracht
HERSTELFONDS
Ontvangsten

2791

2.109

2486

Dotatie

0

0

0

0

Andere

2.791

2.109

2.486

3.293

Uitgaven

3.164

1.213

3.597

1.682

-373

896

-1.111

1.611

Saldo vorige jaren

8.164

8.164

9.103

9.060

Overdracht

7.791

9.060

7.992

10.671

Ontvangsten

8.997

8.044

11.395

9.401

Dotatie

7.020

7.054

7.984

7.984

Andere

1.977

990

3.411

1.417

Uitgaven

9.940

8.089

12.292

8.820

-943

-45

-897

581

943

943

897

898

0

898

0

1.479

Saldo jaar

VLAAMS INSTITUUT ONROEREND ERFGOED

Saldo jaar
Saldo vorige jaren
Overdracht

De controles van het Rekenhof op de rekeningen 2011 van het FFUSH, het Grondfonds, het
Herstelfonds en het VIOE hebben geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
15.1.4 Conclusie
De financiële uitvoering van de begroting sloot voor het ministerie RWO nauw aan bij de
vooropgestelde ramingen en kredieten. Bij de controle van een beperkte selectie van transacties heeft het Rekenhof relatief weinig tekortkomingen vastgesteld. De belangrijkste betroffen de ernstige vertraging die het Agentschap Wonen-Vlaanderen in 2011 ondanks noodmaatregelen nog altijd opliep bij de uitbetaling van de renovatiepremies. en het niet beperken van
de maandelijkse huursubsidies tot de nettohuurprijs. Ook boekt het agentschap ontvangen
intresten van vorderingsdossiers nog altijd als contante rechten. Het agentschap volgt wel de
overfinanciering door provincies en gemeenten van de intergemeentelijke samenwerkingsprojecten voor huisvesting goed op. De administratie paste de vroegere aanbevelingen van het
Rekenhof maar in beperkte mate toe.
15.1.5 Aanbevelingen
• Zodra de achterstand in de behandeling van renovatiepremiedossiers beperkt blijft, moet
de administratie de noodmaatregelen afbouwen.
• Het Agentschap Wonen-Vlaanderen moet de lokale overheden er systematisch op wijzen
dat overfinanciering in strijd is met de subsidieregeling en tot terugvordering moet leiden.
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• Het ministerie moet voor de ontvangsten vastgestelde rechten inboeken, ook voor de
intresten die het Agentschap Wonen-Vlaanderen ontvangt. Het moet deze vastgestelde
rechten bovendien strikter opvolgen.
De Vlaamse minister van Wonen heeft in haar antwoord van 17 september 2012 de nodige
maatregelen aangekondigd om tegemoet te komen aan de opmerkingen en aanbevelingen.

15.2 Ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse rechtspersonen
15.2.1 Resultaten van de uitvoering van de begrotingen 2011
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting 2011 door de bij
het ministerie betrokken Vlaamse rechtspersonen.
(In duizenden euro)
Garantiefonds voor de Huisvesting - VOI A

Begroting

Uitvoering

ontvangsten

900

900

dotatie

900

900

andere

0

0

1.085

1.085

-185

-185

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

230

overdracht
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid

ontvangsten

voor Vlaams-Brabant (VLABINVEST) - VOI A

45
11.233

11.276

dotatie

8.988

8.988

andere

2.245

2.288

uitgaven

9.235

6.367

saldo jaar

1.998

saldo vorige jaren
overdracht
Rubiconfonds - VOI A

4.909
17.765
22.674

ontvangsten

0

0

dotatie

0

0

andere

0

0

2.893

62

uitgaven
saldo jaar

-2.893

saldo vorige jaren

-62
5.382

overdracht

5.320

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening -

ontvangsten

292

291

Onroerend Erfgoed (SAR)

dotatie

292

291

andere

0

0

291

279

1

12

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

498

overdracht
Strategische Adviesraad Wonen (SAR)

510

ontvangsten

247

246

dotatie

247

246

andere

0

0

247

270

0

-24

uitgaven
saldo jaar
saldo vorige jaren

403

overdracht

379

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

ontvangsten

(VMSW) - EVA publ

dotatie

183.796

182.148

andere

1.611.985

1.282.776

uitgaven

1.522.832

1.409.510

saldo jaar

1.795.781

272.949

1.464.924

55.414

saldo vorige jaren

206.362

overdracht

261.776
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15.2.2 Controlebevindingen
De controle op de rekeningen 2011 van het Garantiefonds voor Huisvesting, Vlabinvest, de
SARO, de SAR Wonen en het Rubiconfonds hebben geen aanleiding gegeven tot opmerkingen.
Op de afsluitingsdatum van dit boek had het Rekenhof zijn controle op de rekeningen 2011
van de VMSW, nog niet beëindigd.
Sinds zijn vorige rekeningenboek heeft het Rekenhof ook zijn controles op de rekeningen
2010 van de SARO, de Vlaamse Woonraad en de VMSW beëindigd. Deze controles gaven geen
aanleiding tot opmerkingen.
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Bijlage

Stand van uitvoering van de vroegere
aanbevelingen

262

De onderstaande tabel overziet de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in zijn rekeningenboeken over 2008 en 2009, en in zijn onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse
begroting voor 2011. Enerzijds geeft de tabel de mate aan waarin het Rekenhof de aanbeveling
als uitgevoerd beschouwt. Anderzijds geeft de tabel aan in hoeverre de betrokken ministers
in hun recente beleidsbrieven informatie over de uitvoering van de aanbevelingen hebben
opgenomen. De website van het Rekenhof bevat ook een overzicht van de aanbevelingen uit
het rekeningenboek over 2010. Deze aanbevelingen zijn in dit boek niet opgenomen, omdat
het Rekenhof de bewindslui voldoende tijd wil geven voor de uitvoering van de aanbevelingen
en omdat de ministers voor deze recente aanbevelingen nog niet de kans kregen informatie
over de uitvoering ervan in hun beleidbrieven op te nemen.
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

NmR

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

Diverse beleidsdomeinen
Jaarverslagen van de Vlaamse openbare rechtspersonen, rekeningenboek over 2008, Stuk 36-A (2009-2010)
1

Het is raadzaam dat de Vlaamse Regering
algemene instructies uitvaardigt met betrekking tot de (minimum)inhoud, de vorm en de
kwaliteit van de jaarverslagen, om de bruikbaarheid ervan als verantwoordingsdocument
voor het Vlaams Parlement te verbeteren. Het
wetboek vennootschappen en de richtlijnen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

inzake de jaarrapportering over de uitvoering
van de beheersovereenkomst vormen in dat
verband een nuttige referentie. Het Rekenhof
beveelt aan dat het jaarverslag de volgende
informatie bevat:
- De agentschappen moeten verantwoording afleggen over de ingezette middelen,
de geleverde prestaties en de behaalde beleidseffecten, en die resultaten vergelijken
met de vooropgestelde doelstellingen in de
begroting en de beheersovereenkomst.
- De jaarrapportering over de uitvoering van
de beheersovereenkomst moet, al dan niet
in verkorte vorm, in het jaarverslag worden
geïntegreerd.
- Over financiële gegevens moet in het jaarverslag uniformer worden gerapporteerd.
Een minimumvereiste is dat het jaarverslag
toelichting geeft bij de uitvoering van de
begroting en bij het financieel plan dat is
opgenomen in de beheersovereenkomst,
aangevuld met bedrijfseconomische
informatie over de financiële toestand en
resultaten.
- Het jaarverslag moet informatie geven
over de aard, structuur en taakstelling van
de organisatie, over haar missie, strategie en doelstellingen en over de externe
omstandigheden die een belangrijke rol
hebben gespeeld.
- Algemene informatie over het beleidsveld
moet duidelijk worden gescheiden van
informatie over de werking van het agentschap.
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339340,340341,341,342342343,343344
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

2

NmR

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

Op dit ogenblik is er geen controle op de
(tijdige) indiening en openbaarmaking van de
jaarverslagen. Het is wenselijk dat de Vlaamse
Regering de jaarverslagen en jaarrekeningen
centraal verzamelt en overzichtelijk en per

x340

x

x341

x

beleidsdomein raadpleegbaar maakt op de
website www.vlaanderen.be, wat zou tegemoetkomen aan de resolutie van het Vlaams
Parlement.
3

Voor Vlaamse openbare rechtspersonen
zonder eigen personeel (fondsen) en eigen
vermogens waarvan het beheer in handen
is van een andere Vlaamse overheidsinstelling, is er geen eenduidige jaarrapportering
voorhanden. Soms publiceren zij een apart
jaarverslag, soms integreert de beherende
entiteit (beperkte) informatie in haar eigen
jaarverslag, soms ontbreekt elke rapportering. Ook voor die entiteiten zijn eenduidige
instructies noodzakelijk.

Controle van de ontvangsten (wachtrekeningen, derdengelden, begrotingsfondsen, Europese subsidies en publicatieopbrengsten in acht beleidsdomeinen), rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

Het contractbeheer bij de verkoop van
publicaties moet verbeteren. Meer algemeen

x

dient de interne controle bij het debiteuren-

x342

beheer in diverse beleidsdomeinen te worden
versterkt.
Controle van de ontvangsten (wachtrekeningen, derdengelden, begrotingsfondsen, Europese subsidies en publicatieopbrengsten in acht beleidsdomeinen), rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

In verschillende gevallen boeken de betrokken departementen alleen contante rechten
bij de werkelijke ontvangst, hoewel een
gewone vordering met het boeken van een

x343

x

voorafgaandelijk vastgesteld recht aangewezen is.
3 Financiën en Begroting
ESR-vorderingensaldo 2009 van de Vlaamse Gemeenschap, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

De Vlaamse Gemeenschap moet in de ESRrapportering de consolidatie vervolledigen
en elke wijziging in zijn entiteiten aan een

x344

x

x

x

ESR-toets onderwerpen.
2

Een adequate economische classificatie van
de onderlinge verrichtingen kan correcties ter
afstemming van de begroting van de Vlaamse
ministeries en de begrotingen van te consolideren instellingen vermijden.

3

De Vlaamse Regering moet onderbenutting
van de uitgavenkredieten en de recuperatie
ervan langs het FFEU objectief ramen op
grond van historische gegevens én de begrotingsaard (krimpbegroting of expansieve

x

x

x

x

begroting) en in de algemene toelichting bij
de begroting op eenduidige en constante
wijze voorstellen, in overeenstemming met
de budgettaire realiteit.
4

Departement en agentschap moeten hun
methodiek en, zo mogelijk, hun instrumentarium voor het ESR-vorderingensaldo verder
op elkaar afstemmen.

340
341
342
343
344

De minister-president is met een circulaire gedeeltelijk ingegaan op deze aanbeveling. Een steekproef toonde aan
dat de jaarverslagen van de meeste agentschappen op hun website staan, ook al is daar geen formele controle op.
Het rekendecreet heeft dit deels opgevangen. De aanbeveling overlapt ook deels de eerste aanbeveling.
Deels uitgevoerd volgens de beleidsbrief van de minister van Ruimtelijke Ordening.
In het departement Landbouw en visserij is deze aanbeveling uitgevoerd.
In het departement Landbouw en visserij is deze aanbeveling uitgevoerd.
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344345,345346,346347 347348,348349,
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

5

NmR

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

De algemene toelichting bij de begrotingsontwerpen moet de samenstelling van de
tabel Normnaleving beter toelichten en

x

x

regeringsstandpunten die afwijken van de
zienswijze van het INR of Eurostat vermelden.
6

De Vlaamse Regering moet het initiatief
nemen om ook over het gerealiseerde ESRvorderingensaldo te rapporteren aan het

x

x

x

x

x

x

Vlaams Parlement.
7

Een overzicht van de niet volledig elimineerbare intragroepsverrichtingen, met uitleg
over de oorzaak, kan nuttig zijn.

8

Het IVA CA zou ook zelf een reconciliatie
moeten maken tussen de FCH-rapportering
en de rapportering aan de Algemene Gegevensbank.

9

Aangezien een begrotingsnormering die uitsluitend op het ESRvorderingensaldo steunt,
niet volstaat om de financiële houdbaarheid
van de overheidsfinanciën op lange termijn
te garanderen, moet de Vlaamse Regering
ook de verbintenissen en de financiering van

x345

participaties die de schuld doen toenemen,

x

normeren in functie van hun budgettaire
implicaties. Een Vlaamse begrotingsnorm zou
overigens betrekking moeten hebben op alle
entiteiten die deel uitmaken van de Vlaamse
overheid.
Vlaams Fiscaal Platform: inning van de leegstandsheffing bedrijfsruimten, rekeningenboek over 2008, Stuk 36-A (2009-2010) – Nr. 1
1

De Vlaamse Regering moet verder werk ma-

x346

ken van een unieke Vlaamse belastingcodex.
2

x

De Vlaamse belastingen moeten met het oog
op de efficiëntiewinsten in de mate van het

x347

mogelijke allemaal in het VFP worden geïn-

x

tegreerd, dus ook de LSW en de historische
gegevens van de LSB.
3

Het is aangewezen de indicatoren en normen
in de beheersovereenkomst met VLABEL te
optimaliseren en aan te vullen, in het bijzonder de indicatoren voor de inningsprestaties,
bezwaarschriftbehandeling en gerechtelijke

x348

x

geschillen. Nulmetingen dienen de sluiting
van een beheersovereenkomst vooraf te
gaan.
4

VLABEL dient de verschillende opvolgingssystemen per afzonderlijke belasting op het
einde van het jaar te reconciliëren en op een

x349

x

gereconcilieerde of reconcilieerbare manier te
rapporteren.

345
346

347
348
349

Het rekendecreet zou grotendeels moeten tegemoetkomen aan de aanbevelingen 1 tot en met 8. Het Rekenhof zal
dat stelselmatig opvolgen bij zijn begrotingsonderzoek en zijn controle van de algemene rekening.
Deze aanbeveling blijft belangrijk: nog altijd wordt de begroting vrijwel uitsluitend gestuurd op grond van het ESRvorderingensaldo. De SERV heeft gewerkt aan een structurele norm voor de begroting, maar die wordt nog niet
toegepast.
De minister heeft in zijn beleidsbrief maatregelen aangekondigd. De Vlaamse Regering is met de uitvoering gestart
De minister heeft in de beleidsbrief aangetoond dat de managementbeslissing tot niet opname in het VFP overwogen was. Het Rekenhof dringt bijgevolg niet meer aan op e uitvoering van deze aanbeveling.
De nieuwe beheersovereenkomst heeft de aanbeveling grotendeels uitgevoerd. Een gelijkaardige aanbeveling is
inmiddels geformuleerd met betrekking tot de onroerende voorheffing.

REKENINGENBOEK OVER 2011 / 265

VLAAMS PARLEMENT
STUK 36 (2012-2013) – NR. 1

REKENHOF, OKTOBER 2012

349350,350351,351352
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

5

NmR

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

Gedelegeerde ambtenaren van VLABEL
moeten de dwanginvorderingsstappen door
gerechtsdeurwaarders beheren. De dwangbetalingen dienen rechtstreeks op een financiële

x350

x

rekening van de Vlaamse overheid toe te
komen. Zo niet, moet VLABEL toezien op een
snelle doorstorting door de deurwaarders.
6

VLABEL zou in zijn jaarverslagen ook moeten
rapporteren over de bedragen die het voor

x

x351

x

x

x

x

x

x352

rekening van de gemeenten int.
7

VLABEL dient de digitale informatiestromen
van en naar de verschillende betrokken
partijen te optimaliseren en daarvoor protocols te sluiten met het rijksregister en de
kruispuntbank van de sociale zekerheid.

8

Een goede praktijk, die sommige departementen al volgen, bestaat er bij informaticaprojecten in het luik analyse als middelenverbintenis en de eigenlijke systeembouw
als resultaatsverbintenis uit te besteden. Het
is tevens aangewezen voldoende knowhow
intern te houden.

9

De Vlaamse overheid dient alle mogelijkheden tot prijzencontrole door middel van een
zo ruim mogelijke organisatie van mededinging aan te grijpen en de facto monopolieposities te vermijden.

10

De administratie moet haar budgetinschatting optimaliseren om krediettekorten en
bijkomende vastleggingen te vermijden. De
Vlaamse begroting moet de projectmiddelen
ook effectief en tijdig beschikbaar stellen. Bij

x

x

projecten met een lange uitvoeringstermijn
dient de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement een kredietreservatie voor de volledige
projectlooptijd te vragen.
11

VLABEL moet in het kader van het VFP werk

x

maken van een unieke aanslagprocedure.
12

x

VLABEL moet vertragingen in het proces
van inkohiering, verzenden van aanslagen en

x

x

inning voorkomen.
13

VLABEL dient daarnaast ook aandacht te
besteden aan de budgetopvolging en -bewa-

x

x

x

x

x

x

king.
14

De projectkredieten in de begroting zouden
over de hele projectlooptijd op een transparante, continue en consistente wijze dienen te
zijn afgescheiden op geëigende basisallocaties.

15

Het proces van facturatie vergt optimalisatie
om een correcte en tijdige betaling te garanderen.

350
De minister heeft in de beleidsbrief het belang van deze aanbeveling onderstreept.
351
Er is een nieuwe overeenkomst gesloten.
352

De beleidbrief bevat de belofte hierover te rapporteren vanaf het verslag over 2011, dat is het eerstkomende jaarverslag.
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352353,353354,354355 .355356,
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

16

NmR

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

Een verantwoordelijke ambtenaar moet een
volledig, centraal projectdossier bijhouden,

x

met alle originele documenten uit alle pro-

x

jectfasen, opdat beleids- en controle-instanties het project in elke fase kunnen evalueren.
17

De administratie dient haar boekhouding zo
te organiseren dat ze tijdige, accurate en volledige informatie kan geven over de project-

x353

kosten. Zij dient ook aandacht te besteden

x

aan de opvolging van de interne kosten van
het project.
Controle van de ontvangsten (wachtrekeningen, derdengelden, begrotingsfondsen, Europese subsidies en publicatieopbrengsten in acht beleidsdomeinen), rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

Enkele reglementeringen inzake de Centrale
Invorderingscel vergen aanpassing of verdui-

x

delijking en de werking en interne controle

x

van die cel kan nog verbeteren.
Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2011 – Stuk 20 (2010-2011) – Nr.1354
1

Bevordering van de leesbaarheid van de
programmatoelichtingen door toevoeging
van een inhoudsopgave en een inleidend

x355

hoofdstuk per beleidsdomein.
2

Schematisch overzicht en korte omschrijving
van de doelstellingen in de programmatoe-

x

lichtingen.
3

Meer eenduidigheid in het begrippenkader en
de methodiek van doelstellingformulering, in
het bijzonder op het niveau van de beleids-

x

nota’s en –brieven, alsook systematische
aansluiting met de ViA-doelstellingen.
4

Verdere concretisering van de doelstellingen
door genormeerde en meetbare indicatoren

x

en kengetallen, ook op strategisch niveau.
5

Verbetering van de compatibiliteit tussen
doelstellingformulering en samenstelling
van de begrotingsprogramma’s, bijvoorbeeld

x

door de notie beleidsveld te gebruiken als
gemeenschappelijk criterium.
6

Voldoende aandacht voor de toelichting
van de onderlinge verbanden tussen zowel
beleids- en organisatiedoelstellingen als

x

doelstellingen en kredieten.
7

Beperkt gebruik van de programma’s algemeen.

8

Eenduidige richtlijnen voor de toelichting van
begrotingsallocatie via dotaties en fondsen.

x
x

5 Economie, wetenschappen en Innovatie
Hermesfonds: overdrachten van het Vlaams Agentschap Ondernemen, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

De Vlaamse Regering dient reorganisaties
degelijk voor te bereiden en daarbij lessen
te trekken uit precedenten, om de nood aan

x356

retroactieve beslissingen te vermijden.

353

De minister antwoordde positief op de aanbeveling, maar stelde dat feitelijke monopolieposities niet van de ene
dag op de andere dag kunnen worden doorbroken. Het Rekenhof zal de uitvoering van deze aanbeveling verder
opvolgen.
354
Een bevraging over de boekhouding 2011 toonde aan dat Vlabel de analytische component bijna niet gebruikt.
355
De aanbevelingen bij de begrotingsaanpassing 2011 zijn deels uitgevoerd en deels geïntegreerd in de aanbevelingen over de begroting 2012, met name: duidelijker richtlijnen hanteren voor de koppeling van begrotingskredieten
aan doelstelling, sturing geven aan de evolutie naar een prestatiebegroting, meer eenduidigheid in het begrippenkader en de methodiek van doelstellingformulering brengen en doelstellingen verder concretiseren met genormeerde en meetbare indicatoren
356
De programmatoelichtingen bij de begrotingscontrole 2011 kwamen hieraan tegemoet.
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356357 357358,358359
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

2

NmR

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

De jaarrekening moet in haar verplichte
toelichting uitzonderlijke boekingswerkzaam-

x357

heden uitleggen en zo een correcte lezing en
interpretatie waarborgen.

IWT: tekort aan betaalkredieten, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

Daar het IWT de diverse steunprogramma’s
opstart en opvolgt, is het aangewezen het
beheer van de vastleggingen voor alle steun-

x

x

x

x

programma’s langs de decretaal toegewezen
vastleggingsmachtigingen te laten verlopen.
2.

Opdat het IWT de subsidies tijdig zou kunnen
uitbetalen, is een verhoging van de betaalkredieten nodig, in het bijzonder van die voor
Onderzoek en Ontwikkeling en Strategisch
Basisonderzoek. Gelet op de historische last
kan momenteel niet bespaard worden op de
betaalkredieten. Dat kan alleen door minder
projecten te subsidiëren of de vastleggingsmachtiging te beheersen.

3

Het IWT moet alle ontvangen verantwoordingen in zijn jaarrekening verwerken en de

x

x

x

x

x358

x

uitstaande schuld duidelijk rapporteren.
4

Het IWT dient zijn dossieropvolgingssysteem
en zijn gebruik daarvan te verfijnen om zijn
werking op grond van managementinformatie beter te stroomlijnen. Het moet ook
dringend projectopvolgingsprocedures
uitwerken.

5

Het IWT moet lopende projecten en terugbetalingen van achtergestelde leningen
punctueler opvolgen. Het moet begunstigden
aansporen tot tijdige verantwoording en
terugbetaling en moet de eigen behandelingstermijnen bewaken.

6

Besparings- en crisismaatregelen dienen door
de gepaste instanties te worden goedge-

x359

x

keurd.
6 Onderwijs en Vorming
Toepassing van de nieuwe boekhoudregelgeving bij de Vlaamse universiteiten, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

De universiteiten dienen hun waarderingsregels te vervolledigen, voldoende te detail-

x

leren en nauwgezet op te volgen.
2

Zonder afbreuk te doen aan de keuzevrijheid
die het boekhoudbesluit biedt, moet de VLIR
(commissie Financiële Directeuren) concrete

x

afspraken maken over:
- de correcte classificatie van een aantal
grootboekrekeningen en subrubrieken in

x

de balansrubrieken;
- de waardering van het onroerend patrimonium;
- de berekening van de vakantiegeldvoorziening;
- de berekening van de te ontvangen facturen;
- de voorstellingswijze van het eigen vermogen;

x
x
x
x

357
Sinds de formulering van deze aanbeveling hebben zich geen dergelijke reorganisaties voorgedaan.
358

Sinds de formulering van deze aanbeveling hebben zich geen dergelijke, uitzonderlijke boekingswerkzaamheden
voorgedaan.
359
Zie p. deel 2, hoofdstuk 7.3.
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359360,360361,
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

NmR

- de werkwijze om onderzoeksprojecten te

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

x

matchen;
- een aanpassing van de eerdere aanbevelin-

x

gen over de overlopende rekeningen en de
boekingen langs afdeling VIII.
3

De universiteiten moeten aandacht besteden
aan de volledigheid en juistheid van hun

x

kapitaalsubsidies, waarborgen en rechten en
verplichtingen buiten balans.
4

De universiteiten dienen de voorzieningen

x

aan te leggen die het boekhoudbesluit vereist.
7 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Fonds Jongerenwelzijn: inning van kinderbijslag, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2009-2010) - Nr. 1
1

Er wordt aanbevolen alle mogelijke oorzaken
op te lijsten zodat een correcte inschatting

X

van de mogelijke oplossingen kan worden
bekomen.
2

Het FJW dient in de eerste plaats werk te
maken van remediëringstrajecten waarop het

X

zelf een grote impact heeft, zoals een meer
volledige, geautomatiseerde gegevensdoorstroming en -uitwisseling.
3

Het FJW dient in de database een mogelijkheid in te bouwen om aan te duiden of kinderbijslag is verschuldigd voor een bepaalde

x

maand en, zo niet, waarom niet. Daarmee
kan het vermijden dat het elk dossier telkens
opnieuw moet analyseren.

Kind en Gezin: inkomensgerelateerde kinderopvang, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) - Nr. 1
1

De Vlaamse Regering moet in een voldoende
hoog budget voorzien, wil zij de werking van

x

het IKG-systeem vrijwaren.
2

Kind en Gezin moet met voldoende controles het risico op fouten inperken: het moet
daarbij aandacht hebben voor de bijdrageberekeningen van de ouders, de bepalingen

x360

van de huishoudelijke reglementen van de
voorzieningen, de naleving van de voorrangsregeling en de gegevens die het ontvangt van
de facturatie-nv.
3

Kind en Gezin dient na een periode van drie
jaar een nieuwe kosten- batenanalyse op te
maken om na te gaan of het de facturatie uit

x

efficiëntieoverwegingen beter zelf kan doen.
4

Kind en Gezin moet ontvangen betalingen
en verstrekte subsidies zowel budgettair als
bedrijfseconomisch in zijn boekhouding op-

x

nemen op het ogenblik van de factuur, en niet
op het moment van ontvangst of betaling.
5

Een checklist in de geautomatiseerde systemen (OSIRIS of IKG) zou - mits zij actueel
wordt gehouden - de volledigheid, toegankelijkheid en uniformiteit van de dossiers
ten goede komen. De dossiers dienen ook
centraal opgevolgde gegevens te bevatten.

x361

Ook de briefwisseling verloopt best zoveel
mogelijk geautomatiseerd. In de geautomatiseerde pakketten kunnen ook controles
worden ingebouwd.

360
Het Rekenhof wees op een specifiek eenmalig bevoegdheidsprobleem.
361

Gelet op het relatieve belang van deze aanbeveling, zal het Rekenhof de uitvoering ervan niet verder opvolgen.
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361362,362363,363364,364365,365,366366367
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

6

NmR

Informatie in beleidsbrief
IU

?

Geen

Vold.

Onvold.

Kind en Gezin dient de voorschotten zo
nauwkeurig mogelijk te ramen als het nog
niet beschikt over effectieve opvangprestaties. Zo kan het vermijden dat voorzieningen

x

in financiële moeilijkheden geraken door te
grote negatieve afrekeningen.
7

Door de ingediende opvangprestaties als
controle-instrument te gebruiken voor de

x362

capaciteitsbezetting bij de voorzieningen, kan
Kind en Gezin overbezetting ontdekken.
8

Kind en Gezin moet maatregelen treffen om
het aantal regularisaties in te dijken.

9

x

De praktijk dient de regelgeving over de
terugbetaling van de lanceringspremie strikt

x

te volgen om discussies te vermijden.
10

Wijzigingen aan gegevens uit het aanvraagformulier, dienen te worden gemeld aan Kind

x

en Gezin, bv. met een wijzigingsformulier.
11

Kind en Gezin dient te bepalen hoe oud

12

Kind en Gezin moet de door de ouders

verantwoordingsstukken mogen zijn.
ondertekende aanwezigheidslijsten steekproefsgewijze vergelijken met de lijsten die

x

x363

de voorzieningen doorgeven.
Zorg- en gezondheidssubsidies met opbrengsten van de Nationale Loterij, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) - Nr. 1
1

Het regeringsbesluit en de circulaires dienen

x

aan een aanvraag dezelfde vereisten te stel-

x

len op het vlak van bij te voegen stukken.
2

Minder nuttige documenten, zoals de laatst
goedgekeurde resultatenrekening of het
laatst goedgekeurde financieel jaarverslag,

x364

x

x365

x

x366

x

x367

x

kunnen worden geschrapt als subsidievoorwaarde.
3

Het VAZG moet er bij de samenstelling van
de subsidiedossiers over waken dat de datum
van indiening van de aanvraag duidelijk kan
worden bepaald.

4

Het VAZG moet de aanvrager erop wijzen dat
hij de werkelijke kosten in de aanvraag moet
vermelden als die dan al vaststaan.

5

De administratie dient nauwgezet te controleren of de kosten uit de aanvraag subsidiabel
zijn, opdat ze de subsidie correct kan bepalen.

6

De administratie dient eveneens te controleren of de verantwoording uitsluitend op
subsidiabele kosten slaat, zodat vaststaat

x

x

dat de toegekende subsidies als verworven
kunnen worden beschouwd.

362
Gelet op het relatieve belang van deze aanbeveling, zal het Rekenhof de uitvoering ervan niet verder opvolgen.
363
Gelet op het relatieve belang van deze aanbeveling, zal het Rekenhof de uitvoering ervan niet verder opvolgen.
364

Sinds 2010 werd geen projectoproep meer gedaan voor de toekenning van subsidies uit de winst van de Nationale
Loterij.
365
Sinds 2010 werd geen projectoproep meer gedaan voor de toekenning van subsidies uit de winst van de Nationale
Loterij.
366
Sinds 2010 werd geen projectoproep meer gedaan voor de toekenning van subsidies uit de winst van de Nationale
Loterij.
367
Sinds 2010 werd geen projectoproep meer gedaan voor de toekenning van subsidies uit de winst van de Nationale
Loterij.
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367368,368369,369370
Uitg = uitgevoerd

IU = in uitvoering

NmR = niet meer relevant

? = geen informatie

(On)Vold = (on)voldoende
Stand van uitvoering
Uitg

NmR
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?

Geen

Vold.

Onvold.

8 Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Controle van de ontvangsten (wachtrekeningen, derdengelden, begrotingsfondsen, Europese subsidies en publicatieopbrengsten in acht beleidsdomeinen), rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

Een aantal ontvangsten op wachtrekeningen,
onder meer bijdragen voor de filmkeuring,

x

dienen na verscheidene jaren nog altijd een

x

definitieve bestemming te krijgen.
12 Mobiliteit en Openbare Werken
Financiële transparantie van de nv LijnCom, rekeningenboek over 2009, Stuk 36-A (2010-2011) – Nr. 1
1

De investering in projectdiensten kan het
best volledig langs de VVM verlopen. Dat

x368

impliceert dat de nv LijnCom de reclameop-

x

brengsten langs de concessievergoedingen
transfereert naar de VVM.
Waterwegen en Zeekanaal nv: eigen ontvangsten uit concessies, rekeningenboek over 2009, Stuk 36-A (2010-2011) – Nr. 1
1

Het Rekenhof beveelt de implementatie van
een contractbeheersingsmodule aan om de
dubbele gegevensregistratie te vermijden en

x

x

de efficiëntie te verhogen.
Tunnel Liefkenshoek nv: interne controle rekeningenboek over 2009,
Stuk 36-A (2010-2011) – Nr. 1
1

Een duidelijke registratie van de individuele
materiële vaste activa in de inventaris, met
vermelding van de plaats of het lokaal waarin

x

x

x

x

x

x

x

x

ze worden gebruikt.
2

De bewaring van alle onderliggende details
van geglobaliseerde facturen.

3

De inboeking van kosten, enkel op grond van
stavingstukken en niet van uittreksels van
kredietkaartmaatschappijen.

4

De opstelling van een gedetailleerd voertuigenbeleid; een voldoende functiescheiding,
die uitsluit dat de kostenmaker de kosten zelf
kan goedkeuren.

DAB Loodswezen: verwerking van openstaande facturen, rekeningenboek over 2009, Stuk 36 (2010-2011) – Nr. 1
1

De DAB Loodswezen dient haar uitvoeringsrekening 2009 in overeenstemming
te brengen met de huidige regelgeving. De
14.720.468,14 EUR op het einde van het

x369

x

begrotingsjaar openstaande facturen moet hij
weer boeken als over te dragen verbintenissen.
13 Ruimtelijke Ordening Wonen en Onroerend Erfgoed
Vlaams Fiscaal Platform: inning van de leegstandsheffing bedrijfsruimten, rekeningenboek over 2008, Stuk 36-A (2009-2010) – Nr. 1
1

Het RO-agentschap zou zijn administratieve
dossiers moeten digitaliseren.

368

x370

De minister gaf aan dat de aanbeveling grondig is onderzocht vanuit administratief, financieel en fiscaal oogpunt.
Daaruit bleek dat de huidige manier van werken de meest optimale is. De Lijn handhaaft dan ook de bestaande
werkwijze.
369
De aanbeveling is niet meer relevant door de wijziging van de aanrekeningsregels in het rekendecreet.
370
De aanbeveling is niet meer relevant door de opheffing van het agentschap.
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