
 

 
Het Rekenhof onderzocht de algemene rekening 2014 van de Vlaamse 
Gemeenschap die de Vlaamse minister van Financiën en Begroting eind 
maart 2015 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 2014 van de Vlaamse deelstaatoverheid.  

Algemene rekening 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft de algemene rekening 2014 
tijdig, op 30 maart 2015, voorgelegd aan het Rekenhof. De 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 resultaten-
rekening. 

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. 
Dat geldt voor de definitieve afrekening van de gedeelde en samengevoegde 
belastingen en van de dotatie kijk- en luistergeld voor 2014, alsook voor veel 
subsidiestromen, die nog steeds op kasbasis worden aangerekend. Dergelijke 
aanrekeningsfouten vertekenen het werkelijke resultaat van 2014 en het 
vorderingensaldo. 

De invoering van het rekendecreet heeft de meerwaarde van de DAB’s als 
organisatievorm sterk verminderd. Zij voeren slechts een fragmentaire 
boekhouding, die beperkt blijft tot een uitvoeringsrekening van de begroting. Hun 
bedrijfseconomische balans en resultatenrekening worden evenwel geïntegreerd in 
de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap. De facto is er nauwelijks een 
verschil tussen de boekhouding en rapportering die de intern verzelfstandigde 
agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid voeren en de boekhouding en 
rapportering van de DAB’s.  
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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 28.882 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 (22.500 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 boekhoudkundig hoger gewaardeerd dan wat ze intrinsiek waard 
zijn. Uit een ouderdomsanalyse van het Rekenhof blijkt ook dat van een belangrijk 
deel van de vorderingen de vervaldatum al geruime tijd overschreden is. De 
Vlaamse overheid legt echter geen waardevermindering voor dubieuze vorderingen 
aan. De analyse houdt trouwens geen rekening met de oninbare vordering van 59,3 
miljoen euro op de VMSW, die nog steeds niet afgeboekt is.   

De resultatenrekening 2014 toont een positief bedrijfseconomisch resultaat van 283 
miljoen euro. In vergelijking met het vorige boekjaar is het resultaat sterk gedaald. 
Het boekjaar 2013 werd echter gekenmerkt door bijzonder hoge financiële en 
uitzonderlijke opbrengsten.  

Sinds het boekjaar 2014 verwerkt de Vlaamse overheid ook de transacties van het 
Waarborgfonds in de algemene rekening. De inboeking van de begintoestand gaf 
aanleiding tot een niet-budgettaire opbrengst van 158,3 miljoen euro. Ten gevolge 
van het verslag van het Rekenhof werd die opbrengst gereclassificeerd van 
operationele naar uitzonderlijke opbrengsten. 

ESR-geconsolideerde rekening 

De economische hergroepering 2014 resulteerde in een negatief saldo van 461,0 
miljoen euro. Dat bedrag vergde echter nog een aantal extracomptabele correcties 
ingevolge het verstrengd Europees toezicht. Het departement Financiën en 
Begroting heeft op basis van de momenteel beschikbare gegevens de overstap van 
het saldo van de economische hergroepering naar het geconsolideerd 
vorderingensaldo (inclusief het effect van het verstrengd begrotingstoezicht) 
berekend. Het bepaalde het vorderingensaldo thans op -664,9 miljoen euro. De 
Vlaamse minister van Begroting stelde op 21 januari 2015 een voorlopig 
vorderingensaldo voor van -563,4 miljoen euro. 

Reactie van de minister 

Op 25 juni 2015 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. 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 
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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 2014 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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