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Jaarrekening 2008 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

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 Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) dient een jaarrekening voor te leggen 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 bedrijfsrevisoren van de VMW hebben, in hun hoedanigheid van college van commissarissen, over de statutaire jaarrekening per 31 december 2008 een verklaring zonder voorbehoud 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.
Uitvoeringsrekening van de begroting
De uitvoeringsrekening van de begroting wordt bij de VMW manueel opgesteld op basis van
de bedrijfseconomische opbrengsten en kosten en extracomptabele informatie. Deze werkwijze houdt het risico in dat nieuwe of gewijzigde boekhoudkundige registraties niet worden
gerapporteerd in de uitvoeringsrekening van de begroting. Aldus werden in het boekjaar
2008 voor 9.518.760,42 EUR aan ontvangsten niet opgenomen in de uitvoeringsrekening
van de begroting.
De niet-gerapporteerde ontvangsten betreffen voor 2.592.060,00 EUR ontvangen kapitaalsubsidies en voor 6.926.700,42 EUR de bedrijfseconomisch uitgestelde inresultaatneming
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van ontvangsten voor investeringen gefinancierd door derden, volgens het afschrijvingsritme
van deze investeringen.
Het Rekenhof heeft akte genomen van het antwoord van de minister van 8 januari 2010 over
de jaarrekening 2007 en waarin is aangegeven dat de VMW haar begrotingssaldo einde
2009 kan herbepalen door middel van een reconciliatie vertrekkende van het kassaldo dat op
basis van de aanrekeningsregels tot een theoretisch begrotingssaldo wordt herleid en dat,
via een correctieboeking op de overige verrichtingen, dit begrotingssaldo kan worden ingebracht in de uitvoeringsrekening. In principe, zullen door deze reconciliatie de vergissingen,
zoals voornoemde, evenals deze van de vorige boekjaren, einde 2009 uit het begrotingssaldo zijn geëlimineerd.
Voorlegging van de jaarrekening
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 VMW werd bij brief van 6 januari 2010 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus overschreden met meer dan zeven 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 directeur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening.
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