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Jaarrekening 2009 van NV De Scheepvaart  

 
 
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 arti-
kel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut.  
 
NV De Scheepvaart heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  
 
De bedrijfsrevisor heeft in zijn hoedanigheid van commissaris een goedkeurende verklaring 
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. In resultaat name laatste schijf dotatie 2009 

 
Het ministerieel besluit van 22 januari 2009 heeft een dotatie toegekend aan NV De 
Scheepvaart van 28.169.000 EUR, waarvan 27.596.000 EUR om te voorzien in de ontoerei-
kendheid van haar bedrijfsontvangsten voor 2009 en 573.000 EUR in het kader van de ge-
sloten beheersovereenkomst. De dotatie wordt aangerekend op programma MG, basisallo-
caties 41.04.B en 41.05.B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2009.  
  
Artikel 3, §2, van het bovenvermelde besluit bepaalt dat de laatste schijf van de dotatie op 
basisallocatie 41.05.B (114.600 EUR) wordt uitgekeerd in functie van de realisatie van de 
overeengekomen performantienormen op basis van de beheersovereenkomst van 8 juni 
1999 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en NV De Scheepvaart. 
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat NV De Scheepvaart de laatste voorwaardelijke schijf van 
de dotatie al in het jaar 2009 heeft aangerekend. Deze werkwijze is in strijd met artikel 43, 
§4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreer-
de economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instel-
lingen. Dit artikel stelt immers dat werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 
waarvan de verkrijging afhankelijk is gesteld van bepaalde voorwaarden, bedrijfseconomisch 
als opbrengsten worden erkend op het ogenblik dat de realisatie van deze voorwaarden zeer 
waarschijnlijk wordt geacht en ze werden opgeëist.   
 
2. Herziening budget in de uitvoeringsrekening 

 
De raad van bestuur heeft op 16 december 2009 een begrotingsherschikking goedgekeurd. 
Na de zitting van de raad van bestuur werden de uitgavenkredieten nog verminderd met 
419.000 EUR. Hierdoor stemt het herziene budget in de uitvoeringsrekening niet overeen 
met de door de raad van bestuur goedgekeurde begroting en is het herziene budget niet in 
evenwicht. 
 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald 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 Wer-
ken, alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van 
NV De Scheepvaart. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 


