De heer P. Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19
1210 BRUSSEL

uw bericht van
7 augustus 2009

uw kenmerk
FB/CenACC-CR/
RDD/W&Z/2009/033

ons kenmerk
N 09-3.551.457 B1

Brussel
27 april 2010

Jaarrekening 2008 van Waterwegen en Zeekanaal nv
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.
Waterwegen en Zeekanaal nv heeft een jaarrekening 2008 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 in zijn hoedanigheid van commissaris een verklaring zonder
voorbehoud 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. Voorafname dotatie
Waterwegen en Zeekanaal nv heeft een bedrag van 4,3 miljoen EUR voorzien voor
bodemsaneringen. Zoals in 2007 heeft de instelling ter compensatie een vordering voor 3,7
miljoen EUR geboekt op het Vlaams Gewest. De assumptie dat de betrokken kosten zullen
worden gefinancierd door toekomstige dotaties is evenwel voorbarig. De Vlaamse Regering en
het Vlaams Parlement hebben zich in 2008 niet verbonden in die nodige financiële middelen te
voorzien.
2. Provisie vakantiedagen
Op 31 december 2008 heeft Waterwegen en Zeekanaal nv een provisie voor nog niet
opgenomen vakantiedagen geboekt van 1,4 miljoen EUR. Bij de provisieberekening is geen
rekening gehouden met de werkgeversbijdrage voor de RSZ, waardoor de provisie is
ondergewaardeerd met ongeveer 529.000 EUR.
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3. Budgettaire aanrekening investeringsdotatie
Zoals weergegeven in uw brief van 7 augustus 2009 aan Waterwegen en Zeekanaal nv is de
investeringsdotatie budgettair niet correct aangerekend in de uitvoeringsrekening.
Volgens artikel 52, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende
een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse
openbare instellingen, dienen investeringsdotaties als ontvangst te worden geboekt voor het
bedrag en in het boekjaar dat ze effectief worden uitgekeerd. Dit resulteert in een aan te
rekenen investeringsdotatie van 112.120.800 EUR in plaats van 121.120.800 EUR.

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 gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van
Waterwegen en Zeekanaal nv.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Jozef Beckers
Raadsheer

