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Jaarrekening 2011 van Waterwegen en Zeekanaal NV 
 
 
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. 
 
Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een jaarrekening 2011 opgesteld overeenkomstig het 
besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economi-
sche boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
De bedrijfsrevisor heeft in zijn hoedanigheid van commissaris een verklaring zonder voor-
behoud 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 opmerking. 
 
Waterwegen en Zeekanaal NV heeft, zoals de drie voorgaande jaren, ter compensatie van 
de provisie voor saneringswerken Forges de Clabecq, Fort Filip en Noeveren-Boom te innen 
opbrengsten van het Vlaamse Gewest voor 1,856 miljoen euro geboekt. Het Rekenhof merkt 
op dat deze te innen opbrengsten zijn gebaseerd op de assumptie van een blijvende en af-
doende investeringsdotatie, die nog niet werd toegekend. De Vlaamse Regering en het 
Vlaamse Parlement hebben zich in 2011 nog niet verbonden om in die nodige financiële 
middelen te voorzien. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 

 
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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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare  
Werken, alsook naar de gelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van 
Waterwegen en Zeekanaal NV. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 


