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Jaarrekening 2007 van het IVA met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (IVA OVAM)

Mijnheer de viceminister-president,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening
heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut.
Het IVA met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budget-taire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

95.004.504 EUR
95.558.695 EUR

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een tekort van 554.191 EUR dat, samen met het overschot op 31 december 2006 van 4.649.718 EUR, het gecumuleerd overschot op 31 december 2007 terugbrengt tot 4.095.527 EUR.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een
balanstotaal van 193.487.191 EUR en een nettoverlies van het boekjaar van
4.334.187 EUR.
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Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
grondige controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen en vaststellingen.
Vergelijkende cijfers boekjaar 2006
In de voorgelegde jaarrekening over 2007 hebben de opgegeven vergelijkende
cijfers in de kolom „vorig jaar‟ voor de resultatenrekening (Vol. 3), de resultaatverwerking (Vol. 4), de staat van de financiële en van de uitzonderlijke resultaten
(Vol. 14a-b), evenals het detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke (Vol. 21)
betrekking op het volledige boekjaar 2006 (periode 01/01-31/12/2006) in plaats
van op de 9 maanden van het boekjaar 2006 (periode 01/04-31/12/2006) in de
hoedanigheid van de nieuwe rechtspersoon IVA OVAM.
Aanpassing van de begroting
De in de uitvoeringsrekening van de begroting in de kolom „Aangepast budget‟
gerapporteerde begrotingsgegevens zijn deze van de laatst geactualiseerde aangepaste begroting, waarin de begroting van het IVA OVAM, zoals opgenomen in
de bijlagen bij het uitgavendecreet, werd aangepast voor de doorgevoerde herverdelingen binnen de algemene uitgavenbegroting en de begroting van het Minafonds. Deze begroting werd echter niet formeel goedgekeurd door de bevoegde
ministers.
Budgettaire aanrekening
In de uitvoeringsrekening van de begroting worden bij de ontvangsten onder de
ESR-code 38.1 voor 13.901.060 EUR vorderingen voor ambtshalve verwijderingen
en saneringen (teruggevorderde uitgaven, conform het afvalstoffen- of het bodemsaneringsdecreet) gerapporteerd. Vanaf het begrotingsjaar 2007 wordt bij de uitgaven onder de ESR-code 32 hiervoor 12.901.060 EUR aangerekend als annuleringen van deze vorderingen (gegeven de zeer geringe invorderingen), nl. hetzelfde bedrag dat bedrijfseconomisch wordt geboekt op de rekening #633300 „Toevoeging aan voorzieningen voor waardeverminderingen op overige vorderingen‟.
Daarnaast worden de aangerekende ontvangsten voor de teruggevorderde uitgaven voor ambtshalve verwijderingen en saneringen opgenomen als spijziging van
het “Bodembeschermingsfonds” en de aangerekende uitgaven voor de annulering
van deze teruggevorderde uitgaven als opneming uit dit fonds, in de uitvoeringsrekening van de begroting respectievelijk begrepen onder de ESR-codes 93 en 98.
Bij de budgettaire aanrekening van een forfaitair bedrag als uitgave in de uitvoeringsrekening van de begroting moet worden opgemerkt dat:
▪ de registratie van voorzieningen voor waardeverminderingen voor vorderingen
op basis van hun waarschijnlijke oninbaarheid (bedrijfseconomisch geboekt op
een #633-rekening „Voorzieningen voor waardeverminderingen op overige vorderingen‟) worden volgens de algemene begrotingsprincipes budgettair niet
aangerekend, omdat deze deel uitmaken van de interne verrichtingen (dit in tegenstelling tot de annulering van vorderingen op basis van vaststaande definitieve oninbaarheid, die bedrijfseconomisch worden geboekt op een #6412rekening ‟Minderwaarden bij de realisatie van overige vorderingen‟);
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▪ de budgettaire en bedrijfseconomische boekhoudrekeningen van het IVA
OVAM nog niet werden aangepast om de verrichtingen transparant voor te stellen;
▪ annuleringen van vorderingen in hetzelfde boekjaar niet als uitgaven, maar in
mindering van de ontvangsten dienen te worden geregistreerd;
▪ de annulering van teruggevorderde uitgaven in het decreet tot oprichting van
het Bodembeschermingsfonds niet is opgenomen bij de middelen die door het
fonds kunnen worden aangewend (artikel 19, 1 ste alinea van het programmadecreet van 19 december 2003).
Voorlegging jaarrekening
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut bepaalt dat de minister van Financiën de rekeningen van
de instellingen uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer voor toezicht
aan het Rekenhof voorlegt. De jaarrekening 2007 van het IVA OVAM werd bij brief
van 24 oktober 2008 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus
overschreden met meer dan vier maanden.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals
voorzien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de
inrichting van het Rekenhof.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, alsook naar de administrateur-generaal van het
agentschap Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
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