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Jaarrekening 2011 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
 
 
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. 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een jaarrekening 2011 opgesteld overeenkomstig het 
besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde econo- 
mische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten          249.264.740 euro 
uitgaven                255.293.812 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort van 6.029.072 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2010 van 15.045.867 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2011 terugbrengt tot 9.016.795 euro. De ontvangsten omvatten opnemingen uit 
reservefondsen voor een bedrag van 624.867 euro, de uitgaven omvatten dotaties aan  
reservefondsen voor een bedrag van 433.250 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 360.770.357 euro en een nettowinst van het boekjaar van 94.512.023 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 opmerking. 
 
In de uitvoeringsrekening van de begroting over 2011 worden twee kredieten overschreden, 
meer bepaald deze die ressorteren onder de ESR-code 11.11 ‘Bezoldigingen volgens wedde-
schalen’ met 635.256 euro en de ESR-code 11.20 ‘Sociale bijdragen ten laste van de werkge-
vers, afgedragen aan instellingen of fondsen’ met 191.985 euro. Dit leidt er toe dat ook het 
totaal van de ESR-groep 11 ‘Lonen en sociale lasten’ een overschrijding vertoont van 
807.693 euro of 1,4%. 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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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 ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 
alsook naar de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
 
 


