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Jaarrekening 2008 van de Vlaamse Vervoermaatschappij  
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
ëindigd. 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 open-
baar nut. 
 
De Vlaamse Vervoermaatschappij heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig 
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde eco-
nomische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  
 
Het college van commissarissen heeft een verklaring zonder voorbehoud, met toelichtende 
paragrafen, afgelegd bij de statutaire jaarrekening. 
 
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. 
 
 
1. Overschrijding van de termijn 
 
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 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 rekening 2008 van de Vlaamse Vervoermaatschappij werd bij 
brief van 6 januari 2010 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus met 
meer dan 7 maanden overschreden. 
 
2. Voorzieningen voor brugpensioenen en overuren/verlof 
 
Zoals in 2006 en 2007 heeft de Vlaamse Vervoermaatschapij in de VOI-rapportering 2008, 
naast de compenserende vorderingen voor voorziene kosten zoals brugpensioenen en over-
uren/verlof ook ten onrechte de voorzieningen voor brugpensioenen en overuren/verlof ten 
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bedrage van 23.561.000 EUR afgeboekt. In de VOI-rapportering 2009 zal de Vlaamse Ver-
voermaatschappij tegemoet komen aan de opmerking van het Rekenhof. 
 

 
3. In resultaatname werkingsdotatie 
 
Het ministerieel besluit van 25 februari 2008 heeft een dotatie toegekend aan de Vlaamse 
Vervoermaatschappij van 762.749.000 EUR als bijdrage tot het evenwicht van haar exploita-
tierekening, met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten voor 
2008. De dotatie wordt onder meer aangewend om de kosten te dekken in het kader van het 
project START. Aangezien dat project wordt uitgevoerd over meerdere jaren, heeft de 
Vlaamse Vervoermaatschappij, zoals in 2006 en 2007, besloten een gedeelte van de wer-
kingsdotatie ten bedrage van 7,9 miljoen EUR over te dragen naar 2009, via een verminde-
ring van de rekening 74 ‘andere operationele opbrengsten’. 
 
Deze werkwijze is in strijd met artikel 43, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 
21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rap-
portering voor de Vlaamse openbare instellingen. Dit artikel stelt immers dat werkingsdota-
ties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke waarvan de verkrijging onafhankelijk is gesteld van 
bepaalde voorwaarden, als opbrengsten in resultaat worden opgenomen op het ogenblik van 
de definitieve toekenning ervan.  
 
 
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 Mobiliteit en Openbare Werken, 
alsook naar de wnd. directeur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van de 
Vlaamse Vervoermaatschappij. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
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