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Jaarrekening 2007 van het Fonds Stationsomgevingen

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 24 van het decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007.
Het Fonds Stationsomgevingen dient een jaarrekening 2007 op te stellen 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

6.183.156 EUR
0 EUR

Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot zijn van 6.183.156 EUR
dat tevens het gecumuleerd overschot op 31 december 2007 vertegenwoordigt.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 6.183.156 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 6.183.156
EUR.
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.
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In de balans 2007 van het Fonds Stationsomgevingen werd een vordering van
6.183.156 EUR tegenover de Vlaamse Gemeenschap geboekt. In de resultatenrekening werd dit bedrag opgenomen als investeringsdotatie van de Vlaamse overheid.
De uitvoeringsrekening van de begroting van het Fonds vermeldt diezelfde dotatie op
ESR-code 66.11 “Investeringsbijdragen”.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen stelt in artikel 43, §§ 4, 7 en 8, dat dergelijke dotaties bedrijfseconomisch als opbrengsten worden erkend op het ogenblik dat de realisatie van de voorwaarden voor verkrijging zeer waarschijnlijk wordt geacht en ze worden opgeëist. Als
hun verkrijging onafhankelijk is gesteld van bepaalde voorwaarden, worden deze als
opbrengsten in resultaat opgenomen op het ogenblik van de definitieve toekenning
ervan. Artikel 52, §§ 2 en 4, van datzelfde besluit stelt dat dergelijke dotaties begrotingstechnisch voor het geheel dienen te worden geregistreerd als ontvangst op het
moment dat het besluit is getekend. Het dotatiebesluit voor deze investeringsdotaties
werd echter pas getekend op 17 januari 2008.
Bovendien werd op BA 61.41 “Dotatie aan het Fonds Stationsomgevingen” van PR
63.2 “Gemeenschappelijk vervoer” van de algemene uitgavenbegroting in de loop
van 2007 geen vastlegging genomen voor de dotatie aan het Fonds.
Tenslotte werd in 2007 op diezelfde basisallocatie ten onrechte een vastlegging van
1.416.844 EUR aangerekend voor de financiering van werken aan de stationsomgeving Gent-Sint-Pieters. Deze basisallocatie is immers enkel voorzien voor de dotatie
aan het Fonds Stationsomgevingen, en niet voor dotaties aan De Lijn om projecten
te financieren.
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 Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, alsook naar de secretaris-generaal van het departement
Mobiliteit en Openbare Werken.
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