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Jaarrekening 2007 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
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. 
 
De VMSW 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. De 
bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een vol-
komen controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. 
 

In het antwoord van 4 september 2008 aangaande de rekeningcontrole 2006 van de 
VMSW werd verzekerd dat vanaf het boekjaar 2007 de interne begrotingscyclus 
werd afgestemd op die van het Vlaams Gewest waardoor de gerapporteerde uitvoe-
ring van de begroting zal overeenstemmen met de bijlage in het recentste begro-
tingsdecreet. 
 
Er werd vastgesteld dat de cijfers in de uitvoeringsrekening 2007 van de begroting 
voor het herziene budget grotendeels overeenstemmen met de cijfers in de bijlage 
van het laatste aangepaste begrotingsdecreet 2007, op twee kleine uitzonderingen 
na: 
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- Vermits de cijfers in de bijlage van het laatste aangepaste begrotingsdecreet 
2007 in duizendtallen zijn opgemaakt, geven sommige rekeningtotalen afron-
dingsverschillen van 2.000 euro. Minder aanvaardbaar is dat het totaal van de 
ontvangsten en uitgaven ook een verschil van ongeveer 2.000 euro vertoont; 

- De ontvangsten onder de ESR-code 46.1 zijn met 75.000 euro gedaald en die 
onder de ESR-code 46.4 met hetzelfde bedrag gestegen (2.900 duizend eu-
ro/2.825.000 euro versus 39 duizend euro/114.500 euro). 

 
Deze kleine verschillen tonen aan dat beide begrotingen nog beter op mekaar kun-
nen worden afgestemd. 
 
Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 bepaalt dat elke 
VOI een aantal specifieke waarderingsregels kan bepalen om tegemoet te komen 
aan een aantal specifieke eigen kenmerken van haar activiteiten. De specifieke 
waarderingsregels moeten wel eerst vooraf  ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de Vlaamse minister van Finan-ciën en Begroting. De VMSW heeft in 2007 een spe-
cifieke waarderingsregel aangepast. De ministeriële goedkeuring werd pas aange-
vraagd op 26 februari 2008 en bekomen op 16 april 2008. Volgens bovengenoemd 
artikel had deze goedkeuring vooraf moeten worden bekomen. 
 
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instel-
lingen 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 de VMSW werd bij brief van 18 
november 2008 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus over-
schreden met meer dan vijf maanden. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voor-
zien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrich-
ting van het Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een boekhoudtechnische opmerking, die het Reken-
hof rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder van de VMSW bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.430.898 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Wonen, alsook naar de 
gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de VMSW. 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Romain Lesage 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
Bijlage: Kopie van brief 


