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Rekeningen 2010 van de luchthaven Oostende, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 5 juli 2011, zonder kenmerk 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft  
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door arti-
kel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële 
en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en 
Luchthaven Oostende. 
 
De DAB Luchthaven Oostende dient zijn rekeningen op te stellen overeenkomstig artikel 11 
van bovenvermeld besluit. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot volgende opmerkingen. 
 
De DAB Luchthaven Oostende verwerkt in opvolging van instructies van het IVA Centrale 
Accounting in de rubriek “Personeel” ten onrechte een aantal op het einde van het begro-
tingsjaar openstaande facturen (voor een bedrag van 171.485,26 euro) als “Aangerekende 
uitgaven”, terwijl die normaliter als “Naar volgend jaar over te dragen verbintenissen” in de 
rekening moeten worden opgenomen. Deze handelwijze strookt niet met de regelgeving en 
veroorzaakt een aantal boekhoudkundige en begrotingstechnische problemen en tegenstrij-
digheden. Bovendien zijn de overgedragen verbintenissen van het vorige begrotingsjaar in 
de rubriek “Personeel” niet correct omdat in de uitvoeringsrekening 2009 facturen voor een 
bedrag van 45.803,79 euro werden aangerekend hoewel ze pas in 2010 zijn betaald en dus 
eveneens in 2010 moesten worden aangerekend. Als gevolg van deze verrichtingen is de 
overdracht naar 2011 evenmin correct. Het Rekenhof verwijst naar wat het in dit verband 
heeft gesteld in zijn brief N 09-3.666.614 B1 d.d. 13 september 2011. 
 
Het Rekenhof stelt ook vast dat 54.084,32 euro wordt getransfereerd naar het reservefonds, 
waardoor dit fonds 1.129.449,64 euro bevat eind 2010. Artikel 19, §1, tweede alinea, van het 
besluit betreffende het financiële en materiële beheer beperkt de transfers naar het reserve-
fonds echter tot 10% van het gemiddelde van de uitgaven van de drie vorige begrotingsja-
ren, in casu 1.115.136,34 euro. Door de transfer heeft de DAB deze limiet overschreden. 
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Bij de reconciliatie tussen de cijfers van de uitvoeringsrekening en die van de bedrijfseco-
nomische boekhouding heeft het Rekenhof een verschil vastgesteld in de uitgavenrubriek 
“Investeringen met dotatie”. De uitvoeringsrekening vertoont voor de aangerekende uitgaven 
28.893,70 euro meer en voor de over te dragen verbintenissen 28.953,70 euro minder dan 
blijkt uit de reconciliatie. Het is niet duidelijk hoe deze verschillen kunnen worden verklaard. 
 
Via rekening 150900 (“In resultaat genomen kapitaalsubsidies „00”) werd op het einde van 
begrotingsjaar reeds 5.705.455,92 euro aan kapitaalsubsidies in resultaat genomen, terwijl 
volgens rekening 150000 (“Kapitaalsubsidies: investeringen ‟00”) slechts 5.472.383,83 euro 
aan kapitaalsubsidies zijn toegekend. 
 

Het Rekenhof stelt tenslotte vast dat de interne controle zowel door het IVA Centrale Ac-
counting als door het departement MOW in beperkte mate wordt ingevuld, en er geen ge-
bruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om controles ter plaatse uit te voeren zoals be-
paald in artikel 26 van bovenvermeld besluit van 8 juni 1994. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de 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. 
 
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken, en naar de algemeen directeur van de DAB Luchthaven Oostende. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
 


