De heer D. Van Mechelen
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19
1210 BRUSSEL

uw bericht van
8 september 2008

uw kenmerk
FB/CenAcc/SV/
VMM/2008-042

ons kenmerk
N 09-3.376.539 B1

Brussel
17 maart 2009

Jaarrekening 2007 van het IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij
(IVA VMM)

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 Vlaamse Milieumaatschappij heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21
mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire
rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

93.926.166 EUR
89.423.750 EUR

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot van 4.502.416 EUR dat,
samen met het overschot op 31 december 2006 van 12.914.098 EUR, het gecumuleerd overschot op 31 december 2007 verhoogt tot 17.416.514 EUR.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 430.496.666 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 9.734.232
EUR.
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Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen en vaststellingen.
De door de minister van Begroting en Financiën laatst goedgekeurde begroting bevat
meerdere artikelen met de vermelding ‘Niet verdeeld’, die in de voorgelegde uitvoeringsrekening van de begroting van het IVA VMM in de kolom ‘Herzien budget’ aan
de betrokken begrotingsartikelen worden toegewezen. Over het gebruik van nietverdeelde ontvangsten en uitgaven in de uitvoeringsrekening van de begroting werd
reeds een opmerking gemaakt naar aanleiding van de rekeningencontrole over 2006.
Derhalve wordt verwezen naar de Rekenhofbrief van 9 juli 2008, uw antwoord van 14
november 2008 en het wederantwoord van het Rekenhof van 8 januari 2009. De
verantwoordelijken voor het opstellen van de begroting van het IVA VMM hebben
meegedeeld dat zij in de eerstvolgende begroting (begrotingscontrole 2009) alle nietverdeelde ontvangsten en uitgaven zullen toewijzen aan de geëigende ESR-codes.
In de met schrijven van 8 september 2008 aan het Rekenhof officieel voorgelegde
ingebonden jaarrekening 2007 van het IVA VMM ontbreekt in de toelichting de tabel
VOL.7a ‘Detail van de materiële vaste activa’. De tabel werd wel opgesteld en bij de
controle ter plaatse werd hiervan een kopie ontvangen.
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 VMM werd bij brief van 8
september 2008 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus overschreden met meer dan drie maanden.
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 Vlaamse Milieumaatschappij.
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