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Jaarrekening 2014 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
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 het departement Financiën en Begroting op
31 maart 2015 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert in de bevoegdheid van
het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het
rekendecreet van 8 juli 2011.
De VMM heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

133.242.606 euro
129.219.754 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 4.022.852 euro, dat, samen
met het overschot op 31 december 2013 van 47.284.255 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2014 verhoogde tot 51.307.107 euro. De ontvangsten omvatten opnemingen uit
reservefondsen voor een bedrag van 393.275 euro, de uitgaven omvatten dotaties aan reservefondsen voor een bedrag van 358.227 euro.
De VMM heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van
374.618.036 euro en een nettowinst van het boekjaar van 1.623.904 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot controle van de
jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking:
Het Rekenhof formuleerde bij de rekeningencontrole over het boekjaar 2013 de aanbeveling
passende organisatorische maatregelen uit te werken en de ingestelde procedures te herzien voor een tijdige en correcte registratie van jaaroverschrijdende boekhoudverrichtingen. Bij de controle van de jaarrekening 2014 stelde het Rekenhof vast dat de VMM nog niet
alle jaaroverschrijdende verrichtingen tijdig en correct registreerde, ondanks belangrijke
inspanningen om zoveel mogelijk verrichtingen in het correcte boekjaar te registreren door
de bestaande procedures strikter toe te passen en op te volgen. De VMM kon de procedures
echter pas herzien na een aanpassing van het betrokken softwarepakket en een correspon-
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derende opleiding van alle betrokkenen. De gewijzigde procedures werden ingevoerd in
februari 2015 en zullen bijgevolg pas een effect hebben vanaf de jaarrekening 2015.
Het Rekenhof vraagt derhalve deze aangelegenheid de nodige aandacht te blijven geven en
erop toe te zien dat de gewijzigde procedures ten volle worden toegepast.
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.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, alsook naar de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij.
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