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Jaarrekening 2011 van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid  
(Hermesfonds)  
 
 
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. 
 
Het Hermesfonds dient een jaarrekening 2011 op te stellen overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhou-
ding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
De instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 257.375.562  euro 
uitgaven 198.864.744  euro 
 
Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot zijn van 58.510.818 euro dat, 
samen met het overschot op 31 december 2010 van 139.955.941 euro, het gecumuleerd over-
schot op 31 december 2011 zou verhogen tot 198.466.759 euro. De ontvangsten omvatten 
geen opnemingen uit reservefondsen. De uitgaven omvatten dotaties aan reservefondsen 
ten bedrage van 1.325.383 euro. 
 
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 203.003.969 euro en een winst van het boekjaar van 57.809.666 euro. 
 
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. 
 
Met betrekking tot de link tussen het bedrijfseconomisch en budgettair resultaat bevatte de 
jaarrekening 2011 een reconciliatieoverzicht voor de jaren 2005 tot 2011. Het Rekenhof merkt 
dienaangaande twee zaken op. 
Vooreerst zijn deze reconciliatieoverzichten opgebouwd uit een aantal aangelegenheden 
die wel het verschil tussen beide resultaten duiden, maar die niet altijd in overeenstem-
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ming zijn met de geldende boekhoudregels. Zo werden bijvoorbeeld in bepaalde jaren  
financiële en andere uitzonderlijke opbrengsten en kosten niet budgettair aangerekend 
hoewel het boekhoudbesluit dit oplegt. Op zich is dit een verklaring voor het afwijkende 
karakter van de resultaten in beide luiken van de jaarrekening, maar ontslaat dit de instel-
ling niet van de verplichting de geldende boekhoudregels toe te passen. Zijn college wijst er 
derhalve op dat het niet volstaat de afwijkingen aan te duiden, maar dat enkel de reglemen-
taire verschillen een geldige verklaring in zich dragen en de onterechte afwijkingen niet 
alleen opgesomd maar eveneens gecorrigeerd dienen te worden. 
Daarnaast wordt geen verklaring gegeven voor de situatie vóór 2005. Een gecumuleerde 
reconciliatie per 31 december 2011 draagt derhalve een bijkomende onverklaarde afwijking 
in zich. Het Rekenhof herhaalt dienaangaande zijn opmerking dat het verschil tussen het 
gecumuleerd bedrijfseconomisch resultaat en het gecumuleerd budgettair resultaat af-
doende moet kunnen worden geduid en dat afwijkingen waarvoor geen rechtsgeldige ar-
gumentatie kan worden gegeven, gepast moeten worden gecorrigeerd. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Hermesfonds bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.695.243 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het Hermesfonds. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
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