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Jaarrekening 2010 van van het eigen vermogen Flanders Hydraulics 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof heeft de staat van de ontvangsten en de uitgaven van het jaar 2010 van  
rekenplichtige Lieve Van De Water van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics gecontro-
leerd. De controle van de rekening van de rekenplichtige kadert in het decreet van 31 januari 
2003 betreffende de oprichting van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics en het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 juli 2003 tot vaststelling van de nadere regelen betreffende 
het beheer, de werking en de boekhouding van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics.  
 
Zoals aangegeven in uw brief van 1 juni 2011, kenmerk FB/CenACC-CI/WDG/MK EV 
FH/2011-60 gevoegd bij de jaarrekening 2010 van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics, 
gebeurt de financiële verantwoording van dit Eigen Vermogen niet overeenkomstig het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 op de boekhouding van de Vlaamse open-
bare instellingen, in tegenstelling tot andere eigen vermogens met rechtspersoonlijkheid. 
Dergelijke financiële verantwoording is slechts mogelijk indien eerst het voornoemde besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 juli 2003 wordt aangepast en de verplichte verantwoording 
via een rekenplichtige wordt vervangen door de financiële verantwoording die in de toekomst 
wordt beoogd. 
 
Naar aanleiding van zijn controle van de rekening van de rekenplichtige en van een onder-
zoek van het beheer en de werking van het Eigen Vermogen formuleert het Rekenhof vol-
gende opmerkingen. 
 
Er is een gebrek aan precieze en schriftelijk vastgelegde afspraken omtrent de samenwer-
king en de relaties tussen het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, het  
Waterbouwkundig Laboratorium en het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics. De beheers-
commissie, waarnaar het artikel 6 van voornoemd decreet van 31 januari 2003 verwijst, kan 
daarbij een belangrijke rol spelen. Afspraken zijn geboden omtrent financiële transparantie, 
beheer en inventaris van activa. 
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Er is eveneens weinig financiële transparantie: in de rekeningen van het Eigen Vermogen 
zijn o.m. geen computerkosten, kosten van meubilair, alsook kosten voor het gebruik van 
kantoorruimte opgenomen. Allicht worden deze kosten ten laste genomen door het Water-
bouwkundig Laboratorium of het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, naargelang 
de opdrachten. Ook wat betreft de aankoop, investering, huur of onderhoud van de simula-
tors bevat de rekening van het Eigen Vermogen geen of slechts een zeer beperkt aantal 
verrichtingen. 
 
Bepaalde werkingskosten die geen rechtstreeks verband houden met de werking van het 
Eigen Vermogen zijn wel in de rekening opgenomen. Het gaat hier om kosten met betrek-
king tot zendingsopdrachten van niet-personeelsleden ten behoeve van het Waterbouwkun-
dig Laboratorium of het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. 
  
Het Eigen Vermogen neemt, volgens een interne overeenkomst van 19 november 2009 tus-
sen het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, met betrekking tot het Europees 
project BLAST de boekhoudkundige verwerking van deze opdracht voor haar rekening. Daar 
de ambtenaren van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust over de nodige ex-
pertise beschikken, wordt de nodige werktijd van deze ambtenaren voor dit project gecom-
penseerd door de contractuelen van het Eigen Vermogen die ten behoeve van het agent-
schap andere opdrachten uitvoeren. Met betrekking tot BLAST is er geen spoor van een 
interne facturatie van deze personeelskosten tussen het agentschap en het Eigen Vermo-
gen. Hetzelfde geldt voor de andere Europese projecten waarvoor gelijkaardige, interne 
overeenkomsten werden gesloten.  
 
Met betrekking tot het project Verkoop Hydrografie, waarvoor het Eigen Vermogen eveneens 
een interne overeenkomst afsloot met het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, is 
er evenmin een spoor van interne facturering van personeelskosten. 
 
De kosten van de oorspronkelijke opdracht met betrekking tot de levering van wetenschap-
pelijke bijstand bij het Sediment Fingerprintingonderzoek uitgeschreven door het Water-
bouwkundig Laboratorium en gegund aan de Universiteit van Antwerpen, werden aangere-
kend op de middelen van het Waterbouwkundig Laboratorium; de extra dagen prestaties 
daarentegen in verband met die opdracht werden voor een bedrag van 8.297,94 euro aan-
gerekend op de middelen van het Eigen Vermogen. Tevens werd de kost van een zendings-
opdracht aangerekend op de middelen van het Eigen Vermogen ten behoeve van de uit-
voerder van voormelde opdracht. 
 
Met betrekking tot de consultancy-opdracht in het kader van het geïntegreerd kustveilig-
heidsplan en het Openbare Werken plan Oostende en het Zwinproject ten behoeve van het 
agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust is geen advies gevraagd aan de Inspectie 
van Financiën, volgens het agentschap, omdat de kosten van 239.580 euro over twee jaar 
worden aangerekend op het budget van het Eigen Vermogen. Het agentschap had tijdens 
de gunningsprocedure van bedoelde opdracht een gebrek aan personeelskredieten en zette 
daarom extra personeel in ten laste van het Eigen Vermogen. De dienstenopdracht met de 
consultant is bovendien beduidend duurder dan in geval van aanwerving van een contrac-
tueel volgens de voorschriften van het oprichtingsdecreet van het Eigen Vermogen. Volgens 
artikel 11, § 1, van het decreet betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen Flanders 
Hydraulics is bovendien de machtiging van de Vlaamse Regering noodzakelijk voor de aan-
werving van personeel voor een periode van meer dan één jaar. 
 
Tenslotte stelt het Rekenhof vast dat, mede omwille van voormelde tekortkomingen, de re-
keningen van de rekenplichtige Eigen Vermogen Flanders Hydraulics geen correcte weerga-
ve zijn van de werkelijke kostprijs en opbrengsten van de prestaties van het Eigen Vermo-
gen Flanders Hydraulics. Zelfs bijgevoegde jaarrekening volgens het model van het besluit 
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van 21 mei 1997 geeft omwille van voormelde tekortkomingen onvoldoende relevante finan-
ciële informatie. 
 
U kan uw commentaar bij deze controlebevindingen meedelen binnen een termijn van 
één maand, zoals bepaald in artikel 5bis, derde

 
lid, van de organieke wet van 29 oktober 

1846 op de inrichting van het Rekenhof. Nadien zal het Rekenhof, rekening houdend met uw 
eventuele reactie, in zijn rekeningenboek verslag uitbrengen aan het Vlaams Parlement. 
Indien u niet heeft gereageerd binnen bovenvermelde termijn, gaat het Rekenhof ervan uit 
dat u geen gebruik wenst te maken van de tegensprekelijke procedure. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, naar de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, als-
ook naar de directeur van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics. 
 
 
Op last:   Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem   Ignace Desomer 
Hoofdgriffier   Voorzitter 
 


