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Jaarrekening 2008 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

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 Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dient een jaarrekening 2008 op te stellen overeenkomstig de bepalingen van 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 van de VLM heeft in zijn hoedanigheid van commissaris over de statutaire
jaarrekening per 31 december 2008 een verklaring zonder voorbehoud met een toelichtende
paragraaf afgeleverd.
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.
In de uitvoeringsrekening van de begroting zijn in de kolom ‘Aangepast budget’ begrotingsgegevens gerapporteerd, waarin wijzigingen werden doorgevoerd tegenover de begroting van de VLM, zoals opgenomen in de bijlagen bij het uitgavendecreet. Deze gewijzigde
begroting werd echter niet formeel goedgekeurd door de voogdijminister met het akkoord
van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting. Daarnaast werd in de gerapporteerde
begroting geen rekening gehouden met de herverdelingsbesluiten van de Vlaamse Regering
van 10 oktober 2008 en 5 december 2008.
De werkingsdotatie aan de Mestbank, te ontvangen uit de algemene uitgavenbegroting
(BA LC4148B) werd ten onrechte verhoogd met 40.000 EUR in de uitvoeringsrekening van
de begroting (begrepen onder de ESR-code 46.1), evenals in de bedrijfseconomische
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rekeningen (begrepen onder de inkomens- en kapitaaloverdrachten van de operationele
opbrengsten, code 73 en de overige vorderingen, code 41).
Ten slotte wordt in de uitvoeringsrekening van de begroting voor meerdere (10) begrotingsartikelen vastgesteld dat deze een kredietoverschrijding vertonen of dat uitgaven zijn
aangerekend waarop geen kredieten zijn voorzien.
De statutaire jaarrekening vertoont een winst van 5.060.829 EUR (1) en deze wordt toegevoegd aan de onbeschikbare reserve volgens artikel 36, 2°, van de statuten (2). Dit artikel
bepaalt dat de toevoeging van de te bestemmen winst van het boekjaar aan de onbeschikbare reserve is geplafonneerd tot maximum 2.478.935,25 EUR per jaar en
7.436.805,74 EUR in het totaal. De onbeschikbare reserve per einde vorig boekjaar bedroeg
117.006,78 EUR, zodat de toevoeging in het boekjaar 2008 maximum 2.478.935,25 EUR
kan bedragen.
Overigens werden door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
12 maart 2008 wijzigingen aan de statuten van de VLM goedgekeurd, maar deze werden op
heden nog niet goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
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 2008 van de VLM werd bij brief van 16 november 2009 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus overschreden met meer dan vijf maanden.
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 Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de
Vlaamse Landmaatschappij.
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In de VOI-jaarrekening bedraagt de winst van het boekjaar 14.073.077 EUR, ingevolge de verschillende boekhoudkundige verwerking van de afboeking van de herwaarderingsmeerwaarde op het
gebouw ad 9.012.248 EUR.
Statutenwijziging van 15 juli 2002 (BS 5 september 2002).

