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Jaarrekening 2014 van Toerisme Vlaanderen (TVL)
Mevrouw de viceminister-president,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft
beëindigd op basis van de officiële rekening die op 31 maart 2015 elektronisch aan het
Rekenhof werd bezorgd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.
Toerisme Vlaanderen heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 2011.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

68.238.202 euro
64.144.880 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 4.093.322 euro dat, samen
met het overschot op 31 december 2013 van 45.486.286 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2014 verhoogt tot 49.579.608 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 152.250.722 euro en een nettowinst van het boekjaar van 3.848.868 euro.
Toerisme Vlaanderen heeft op 20 maart 2015 een bedrijfsrevisor aangesteld maar tijdens de
controlewerkzaamheden van het Rekenhof werd nog geen rapport over de rekeningen 2014
ontvangen.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Overlopende rekeningen/cutoff
Het Rekenhof stelde vast dat Toerisme Vlaanderen de boete en verwijlinteresten op de
BTW achterstal voor de jaren 2011 tot en met 2013 voor een bedrag van 193 duizend euro
volledig in de bedrijfseconomische rekening heeft aangerekend. Het agentschap had een
bezwaarschrift ingediend en de beslissing tot kwijtschelding werd door de BTW administratie slechts in maart 2015 meegedeeld.
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BTW-verhoudingsgetal
Als gemengd BTW-plichtige heeft Toerisme Vlaanderen een BTW-verhoudingsgetal, dat
medio 2014 door de fiscus werd herzien. Een regularisatie van bijna 2 miljoen euro werd
gevorderd voor de periode 2011-2014, exclusief boetes en verwijlinteresten.
Gelet op de materialiteit van deze bedragen en de budgettaire impact ervan beveelt het
Rekenhof aan periodiek het toegepaste BTW-verhoudingsgetal na te zien.
Uitzuivering rekeningen balans
Bij zijn vorige rekeningencontroles had het Rekenhof erop gewezen dat Toerisme Vlaanderen zijn balansposten diende uit te zuiveren en transparanter te maken.
Het Rekenhof stelde tijdens de rekeningencontrole 2014 vast dat het agentschap weloverwogen inspanningen heeft geleverd om hieraan te voldoen.
De correctieboekingen gaven aanleiding tot een aantal balansbewegingen, waarvan een
aantal impact hadden op het resultaat:
• De nog te ontvangen dotaties werden gereconcilieerd met de lijst "nog te betalen dotaties" van de Vlaamse Overheid. Hieruit bleek dat de te vorderen dotaties 5.054.153 euro
te laag waren ingeschreven in de boekhouding van Toerisme Vlaanderen. Op advies
van de cel Rechtspersonen bij het departement Financiën en Begroting werd het vastgestelde tekort rechtstreeks op het overgedragen resultaat van het eigen vermogen
(code 14) geboekt, om te vermijden dat het positieve saldo het getrouw beeld van de
resultatenrekening in het gedrang zou brengen.
• De inventaris van de activa werd nagekeken, en alle activa die niet meer aanwezig
waren in de organisatie werden buiten gebruik gesteld. De niet volledig afgeschreven
activa gaven aanleiding tot het boeken van een minderwaarde van 771.590 euro.
• De opsplitsing van de oude vaste activa was een resultaat neutrale operatie.
• Een aantal onterecht geboekte schulden resulteerde in een uitzonderlijke opbrengst.
• De balansposten vorderingen en schulden zullen verder worden uitgesplitst in rekeningen volgens soort, met het oog op een grotere transparantie. Voor openstaande vorderingen wordt een continue dossieropvolging via Orafin gegarandeerd.
Gemeenschappelijke dienstencentra
De boekhouding van Toerisme Vlaanderen werd in 2014 grondig geherstructureerd en ondergebracht binnen de MOD - DAR iV.
Het is voor de organisatie echter nog niet duidelijk welke activiteiten of taken zullen worden overgenomen door de drie nieuwe gemeenschappelijke dienstencentra bij de Vlaamse
overheid (een boekhoudkantoor, een sociaal secretariaat en dienstencentrum voor facilitaire ondersteuning), die bij beslissing van de Vlaamse regering van 6 maart 2015 werden opgericht.
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.
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De controle resulteerde ook in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof
rechtstreeks aan de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen bezorgt. Een kopie
van die brief, kenmerk N 09-3.709.092 B2, is als bijlage bijgevoegd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Toerisme, alsook naar de
administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen.
Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Jozef Beckers
Raadsheer

Bijlage: Kopie van brief
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