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Rekeningenrapport over 2017
Het Rekenhof heeft zijn controlerapport over de algemene en geconsolideerde rekeningen 2017
van de Vlaamse overheid aan het Vlaams Parlement bezorgd. Die rekeningen bevatten een
aantal pijnpunten die het Rekenhof al jaren herhaalt. Het Rekenhof vindt ook dat de Vlaamse
Regering nog altijd te weinig inhoudelijke informatie verstrekt bij de gerapporteerde cijfers.
Samenwerking
De algemene bepalingenwet van 2003 en het Vlaamse rekendecreet dragen het Rekenhof
de jaarlijkse controle op de boekhouding van de Vlaamse Gemeenschap en de eraan
verbonden openbare instellingen op. De Vlaamse overheid heeft het afgelopen jaar
inspanningen geleverd om haar begroting, boekhouding en jaarrapportering verder te
verbeteren. Zij kon daardoor de algemene en de geconsolideerde rekeningen 2017 veel
sneller dan in de vorige jaren bij het Vlaams Parlement indienen. Dankzij de samenwerking
met diverse andere actoren kon het Rekenhof zijn rekeningenrapport ondanks een strakke
timing tijdig, tegen eind juni, aan het Vlaams Parlement voorleggen.
Vorderingensaldo
Het vorderingensaldo, dat is het verschil tussen ontvangsten en uitgaven van alle entiteiten
die volgens de ESR-methodologie tot de overheidssector behoren, bedroeg in Vlaanderen
in 2017 1,08 miljard euro. Het verbeterde sterk tegenover de vorige jaren, vooral door de
versnelde inkohiering van de opcentiemen en door de onderbenutting van een aantal
kredieten.
Correcties
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de rekeningen van de Vlaamse overheid op een aantal
punten geen getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Een aantal opmerkingen
formuleerde het Rekenhof ook al in de afgelopen jaren.
Jaarafgrenzing
Zo heeft de Vlaamse overheid in 2017, net als in de voorgaande jaren, belangrijke uitgaven
niet aangerekend in het jaar waarop ze betrekking hadden. Zij heeft zodoende ruim een
miljard euro uitgaven en ontvangsten aangerekend op het volgende boekjaar (904,7
miljoen euro uitgaven en 92,5 miljoen euro ontvangsten van de centrale overheid en 95,9
miljoen euro uitgaven van de rechtspersonen). Daarin zijn de diverse subsidiestromen
inbegrepen die de Vlaamse overheid in afwachting van adviezen van de Vlaamse
Adviescommissie Boekhoudkundige Normen in 2017 nog altijd op kasbasis heeft
aangerekend. De administratie beloofde het afgrenzingsprobleem bij de opmaak van de
begroting 2019 te zullen wegwerken.
Afboekingen
Een ander aanslepend pijnpunt is volgens het Rekenhof de trage afboeking van vorderingen
die door omstandigheden oninbaar zijn gebleken. De Vlaamse overheid legt daar niet altijd
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passende waardeverminderingen voor aan, zodat de vorderingen overschat zijn, in 2017
wellicht met ongeveer 338,7 miljoen euro.
Vermogen van de Vlaamse overheid
De balans van de Vlaamse overheid wordt dan weer vertekend doordat ruim 25 miljard
euro werken van burgerlijke bouwkunde niet wordt afgeschreven. De administratie
beloofde de waarderingsregels in januari 2019 op dat vlak in overeenstemming te zullen
brengen met het advies van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen. Nog
met betrekking tot de Vlaamse bedrijfseconomische balans en resultatenrekening, merkt
het Rekenhof op dat de Vlaamse overheid de financiële vaste activa waardeert tegen
aanschaffingswaarde, en niet tegen de intrinsieke waarde, die soms veel hoger ligt. Ten
slotte legt Vlaanderen geen boekhoudkundige voorziening aan voor risico’s en kosten, wat
nochtans een correcter beeld zou geven van de potentiële verplichtingen, bv. uit
gerechtelijke uitspraken tegen de Vlaamse overheid.
Toelichtingen
Het Rekenhof stelde ook over de rekeningen 2017 dat zij te weinig toelichtingen bij de
cijfers geven. Het Vlaams Parlement kan zodoende moeilijk oordelen over de wijze waarop
de begroting en de erin vervatte beleidsintenties zijn uitgevoerd. Ten opzichte van vorig
jaar is er wel enige vooruitgang in deze informatieverstrekking, zij het nog onvoldoende.
Het Rekenhof heeft in zijn rapport daarom zelf een aantal informatielacunes ingevuld. Het
wees er ten slotte op dat een aantal goedgekeurde kredieten in 2017 maar beperkt werden
gebruikt, zoals die voor subsidies aan woonzorgcentra, dienstencheques,
waterbouwkundige werken van Waterwegen en Zeekanaal en de Oosterweelverbinding.
Reactie van de minister
De minister accepteert verschillende correcties die het Rekenhof voorstelt en kondigt een
aantal verbeteringen aan (o.m. over de waardering van de materiële vaste activa). Voor een
aantal tekortkomingen (bv. meer duiding bij begrotingsuitvoering, aanleggen van
waardeverminderingen en voorzieningen) worden geen verbeteringen aangekondigd.
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 Rekeningenrapport over 2017 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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