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Verslag aan het Vlaams Parlement
De algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Het Rekenhof onderzocht de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse
Gemeenschap die de Vlaamse minister van Financiën en Begroting eind
maart 2014 heeft voorgelegd. Het onderzoek mondde enerzijds uit in een
aantal opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van de begroting en de
bedrijfseconomische informatie uit de balans en resultatenrekening.
Anderzijds becommentarieerde het Rekenhof de ESR‐geconsolideerde
uitvoeringscijfers 2013 van de Vlaamse deelstaatoverheid. Het stelde
daarvoor zelf geconsolideerde cijfers samen.
Algemene rekening
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft de algemene rekening 2013
tijdig, op 24 maart 2014, voorgelegd aan het Rekenhof. Deze algemene rekening
heeft betrekking op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk
beheer, die een zekere autonomie op budgettair vlak hebben, maar geen
rechtspersoonlijkheid. Zij biedt behalve de traditionele uitvoeringscijfers van de
begroting, ook bedrijfseconomische informatie in een balans en
resultatenrekening.
Opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van de begroting
Bij de uitvoeringsrekening van de begroting heeft het Rekenhof onder meer
opgemerkt dat niet alle budgettaire ontvangsten en uitgaven correct zijn
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Een aantal budgettaire
aanrekeningen geschiedde nog specifiek in functie van het tijdstip van betaling. Zo
werd een voorschot aan het Minafonds voor de werking 2014 onterecht ten laste
van 2013 gelegd. Het VAPH boekte de overflowdotatie van 75,8 miljoen euro voor
saldibetalingen van subsidies uit 2012 in 2013. Het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken rekende begin 2014 ongeveer 45 miljoen euro facturen voor in
2013 geleverde prestaties onterecht op het begrotingsjaar 2014 aan. Dergelijke
aanrekeningsfouten vertekenen het werkelijke resultaat van 2013 en het
vorderingensaldo.
Het Rekenhof merkte ook op dat de uitvoeringsrapportering van de begroting veel
boekhoudkundige detailinformatie geeft, maar weinig duiding. De
uitvoeringsrekening bevat uitsluitend tabellen met cijfers, maar de inhoudelijke
bespreking en analyse van deze cijfers ontbreekt.

Opmerkingen bij de bedrijfseconomische rekeningen
Bij de balans van de Vlaamse Gemeenschap merkte het Rekenhof onder meer op
dat de netto boekwaarde van de materiële vaste activa met haar 28.509 miljoen
euro kunstmatig hoog is door een gebrek aan een adequate afschrijving. Zo stellen
de verouderde waarderingsregels de belangrijkste materiële vaste activa, nl. de
werken van burgerlijke bouwkunde (22.387 miljoen euro) vrij van afschrijving. De
inventaris van de vaste activa in het boekhoudsysteem blijft overigens beperkt tot
een loutere registratie van de investeringen. Hij bevat dan ook onvoldoende
detailinformatie voor een goed beheer van de vaste activa. Een aantal financiële
vaste activa zijn enerzijds boekhoudkundig hoger gewaardeerd dan wat ze
intrinsiek waard zijn. Anderzijds ontbreekt de vordering op de BAM van 176,5
miljoen euro bij deze activa. Een oninbare vordering van 59,3 miljoen euro op de
VMSW is dan weer nog niet afgeboekt.
De resultatenrekening 2013 toont een positief bedrijfseconomisch resultaat van
1.465,1 miljoen euro. Zij hield in de rubriek financiële activa rekening met de vele
opmerkingen die het Rekenhof over de rekening 2012 formuleerde. De
rechtzettingen hadden een positieve impact van 470,9 miljoen euro.
ESR‐geconsolideerde rekening
Het departement Financiën en Begroting heeft het Rekenhof de ESR‐
geconsolideerde uitvoeringscijfers 2013 van de Vlaamse deelstaatoverheid bezorgd,
waarmee de Vlaamse overheid het vorderingensaldo 2013 berekende. Dat saldo
bedraagt + 187,1 miljoen euro. Dat is het relevant cijfer in kader van Europees groei‐
en stabiliteitspact. Het Rekenhof merkt echter op dat dit resultaat voorlopig is,
aangezien een aantal rechtspersonen die in de consolidatie zijn opgenomen,
vooralsnog geen definitieve jaarrekening 2013 hebben bezorgd. Bovendien bevat de
consolidatieperimeter nog niet alle entiteiten van de deelstaatoverheid Vlaamse
overheid. Zo ontbreken vooral de universiteiten en hogescholen.
Reactie van de minister
Op 26 juni 2014 heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting bij een
aantal van de opmerkingen van het Rekenhof verduidelijking verstrekt. De
minister beloofde onder meer enkele rechtzettingen in de algemene rekeningen
2014 en in het volgende rapport Kas‐, Schuld‐ en Waarborgbeheer. Op tal van
opmerkingen van het Rekenhof ging de minister echter niet in.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de
gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van
het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een
tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de
beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het
parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
Het verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap is
bezorgd aan het Vlaams Parlement. Het verslag en dit persbericht staan op de
website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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