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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 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer
Vloot.
De DAB Vloot dient zijn rekeningen 2007 op te stellen overeenkomstig bovenvermeld
besluit.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende het financiele en materiële beheer, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, vermeldt in artikel 24 dat de
bevoegde entiteiten van het beleidsdomein Financiën en Begroting de rekeningen ter
plaatse kunnen controleren, maar bevat geen bepaling over de controles ter plaatse
door de afdeling Boekhouding en Begroting van MOW. Deze afdeling staat in voor de
inhoudelijke en boekhoudkundige controles van de rekeningen. Het IVA Centrale
Accounting voert nadien nog supplementaire rekenkundige controles uit op de binnengestuurde stukken. Het is nog altijd niet duidelijk of de afdeling Boekhouding en
Begroting officieel bevoegd is om deze rekeningen te verifiëren. Op dit ogenblik beRegentschapsstraat 2
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staat er geen afstemming tussen de interne controleactiviteiten in de praktijk en het
betrokken besluit.
Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de organisatie van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vloot vermeldt dat de verplichting voor de DAB Vloot om gebruik te maken van logistieke ondersteuning van
bepaalde diensten van de Vlaamse Regering moest worden vastgelegd in de prestatieovereenkomst. Bovendien moest volgens artikel 7 van hetzelfde besluit het dienstverleningsniveau van deze logistieke ondersteuning eveneens worden vastgelegd in
de prestatieovereenkomst, via het sluiten van protocollen inzake de logistieke ondersteuning. Het Rekenhof stelt vast dat er nog geen prestatieovereenkomst of protocollen zijn gesloten hoewel er in praktijk wel logistieke ondersteuning aanwezig is.
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.
De controle resulteerde ook in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof rechtstreeks aan de algemeen directeur van de DAB Vloot bezorgt. Een kopie
van die brief, kenmerk N 09-3.418.494 B2, is als bijlage gevoegd.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur en naar de algemeen directeur van de DAB Vloot.
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