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Rekeningen 2007 van de luchthaven Antwerpen, dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 30 juni 2008, kenmerk
FB/CenAcc/2226015

Mijnheer de viceminister-president,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen
heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend
door artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994 betreffende
het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende.
De DAB Luchthaven Antwerpen dient zijn rekeningen op te stellen overeenkomstig
artikel 11 van bovenvermeld besluit.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
grondige controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen.
De uitvoeringsrekening 2007 van de DAB vertoont opnieuw overschrijdingen van
vastleggings- en ordonnanceringskredieten. Voor rubriek 11.00 “Personeel” werd het
ordonnanceringskrediet overschreden met 36.369,07 EUR, en voor rubriek 12.00
“Werkingskosten” werd het vastleggingskrediet overschreden met 90.056,79 EUR.
Nochtans is bij aanvang van het begrotingsjaar 2006 een procedure in werking getreden waardoor de regels van de administratieve en begrotingscontrole door tussenkomst van de controleurs van de vastleggingen zouden worden gerespecteerd.
Dit is nog steeds niet het geval.
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Op rekening 489000 “Ministerie Vlaamse Gemeenschap R/C” van de luchthaven
stond eind 2006 nog steeds een bedrag open van 996.065 EUR aan weddes, kinderbijslagen en toelagen van de statutairen voor de periode van februari t.e.m. december 2005 dat nog aan de Vlaamse Gemeenschap moest worden terugbetaald.
De lonen en weddes van het statutair personeel van de luchthaven worden in eerste
instantie betaald door het departement Mobiliteit en Openbare Werken en daarna
verhaald op de luchthaven. Het Rekenhof stelt vast dat de luchthaven eind 2007
386.003 EUR van de schuld had terugbetaald. In de loop van 2008 werd het resterende deel (nl. 610.062 EUR) afgelost.
Om de nodige middelen ter beschikking te krijgen om de schuld tegenover het departement terug te kunnen betalen, werden de weddes van de statutaire personeelsleden van de luchthaven voor de periode van augustus 2007 t.e.m. mei 2008 door datzelfde departement ten laste genomen, en dus aangerekend op de algemene uitgavenbegroting, maar niet verhaald op de luchthaven. De terugbetalingen door de
luchthaven over die periode werden beschouwd als een aflossing van de nog openstaande schuld. Deze werkwijze strookt echter niet met één van de basisprincipes
van het statuut van een DAB volgens artikel 140 van de gecoördineerde wetten op
de rijkscomptabiliteit, nl. de gescheiden boekhouding die wordt gekoppeld aan het
gescheiden beheer van een DAB.
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 kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, en naar de luchthavencommandant van de DAB
Luchthaven Antwerpen.
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