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Samenvatting 

 
Volgens de uitvoeringsrekening, die de uitvoering betreft van de midde-
lenbegroting en titel 1 van de algemene uitgavenbegroting (dus zonder 
consolidatie met de uitgaven en ontvangsten van de Vlaamse openbare 
instellingen), heeft de Vlaamse Gemeenschap in 2006 een positief be-
grotingsresultaat geboekt van 583.234 miljoen EUR (ontvangsten minus 
ordonnanceringen). Zij sloot het begrotingsjaar ook af met een kasover-
schot van 498 miljoen EUR. Met, onder meer, deze overschotten heeft 
de Vlaamse Regering de directe schuld doen dalen met 476 miljoen 
EUR tot 428 miljoen EUR. De schuld is dus, na sterke dalingen in vorige 
begrotingsjaren, in 2006 nog eens ongeveer gehalveerd. Aan de andere 
kant staat wel een jaarlijkse groei van de gewaarborgde schuld, vooral 
die van de Vlaamse openbare instellingen en van de NV's BAM en Lief-
kenshoektunnel. Deze schuld steeg van 6.979 miljoen EUR eind 2005 
tot 7.044 miljoen EUR eind 2006. Voor het begrotings- en kassaldo wor-
den nog steeds geen concrete normen opgesteld. Het Rekenhof kan 
zich dan ook moeilijk uitspreken over de deugdelijkheid van de begro-
tingsuitvoering 2006.  
 
De normering voor de evaluatie van de budgettaire prestatie van de 
Vlaamse Gemeenschap wordt bepaald op een geconsolideerd niveau 
(samen met de Vlaamse openbare instellingen), met name door de be-
paling van het vorderingensaldo. Wat het vorderingensaldo betreft, be-
schikt het Rekenhof nog steeds over onvoldoende informatie om het 
verschil met het begrotingssaldo of het netto te financieren saldo en de 
naleving van de norm die de Hoge Raad van Financiën stelde, te contro-
leren. 
 
De Vlaamse Gemeenschap inde in 2006 20.244 miljoen EUR algemene 
en toegewezen ontvangsten (exclusief leningopbrengsten). De innings-
graad van de ontvangsten benaderde daarmee in 2006 de begrote be-
dragen (99,2%).  
 
Op een totaal van 21.850 miljoen EUR beleidskredieten ordonnanceerde 
de Vlaamse Gemeenschap in 2006 19.660 miljoen EUR. De aanwen-
ding op het totaal van de beleidskredieten bedroeg zodoende 89,9%. 
Nadat de uitstaande vastleggingen (impliciete schuld) in 2005 voor het 
eerst in jaren weer licht daalden, stegen zij in 2006 weer, vooral door 
een verhoging van de uitstaande vastleggingen bij de niet-gesplitste 
kredieten.  
 
De DAB’s, die in 2006 een budgettaire massa vertegenwoordigden van 
1.075 miljoen EUR ontvangsten, en 1.257 miljoen EUR uitgaven, had-
den in 2006, in tegenstelling tot in vorige jaren, nog weinig problemen 
met een tijdige rekeningaflegging. De rekeningencontrole leverde weinig 
opvallende opmerkingen op. Het Rekenhof herhaalde wel zijn opmerking 
uit vorige jaren over de voortdurende onverdeeldheid van het saldo 1989 
van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed. 
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De totale budgettaire massa van de VOI’s nam in 2006 licht toe (8.186 
miljoen EUR ontvangsten en 7.641 miljoen EUR uitgaven). De dotaties 
stegen tot in totaal 5.330 miljoen EUR. De rekeningaflegging kende in 
2006 een nog grotere vertraging dan in 2005: liefst 33 rekeningen wer-
den pas in september 2007 of later voorgelegd aan het Rekenhof en tien 
rekeningen bleven uit tot in 2008. Deze vertraagde voorlegging heeft 
ook de controle van het Rekenhof en een tijdige rapportering van de 
controleresultaten in dit boek belemmerd. Naar aanleiding van de reke-
ningencontrole onderzocht het Rekenhof het debiteurenbeheer bij het 
Hermesfonds. Het concludeerde dat dit fonds nog altijd essentiële on-
derdelen van een degelijk systeem van interne beheersing ontbeert. Het 
Rekenhof onderzocht ook de subsidiëring van de buitenschoolse op-
vang door Kind en Gezin. Het merkte onder meer op dat de instelling 
naliet tal van in 2003 gesignaleerde tekortkomingen in de interne contro-
le te remediëren en dat de manuele berekeningswijze van de subsidies 
een hoog risico inhoudt. 
 
De algemene rekening 2006 werd tijdig voorgelegd. De controle ervan 
bracht echter verschillen met de onderliggende staten (o.a. bij DAB’s en 
VOI’s) aan het licht, die nopen tot een herziening van de rekening en het 
voorontwerp van eindregelingsdecreet 2006.  
 
In het voorliggende boek rapporteert het Rekenhof ook over enkele van 
zijn recente thematisch financiële onderzoeken.  
 
In de eerste plaats heeft het Rekenhof de budgettaire en boekhoudkun-
dige verwerking van de BBB-rechtsopvolging geëvalueerd. Het merkte 
daarbij op dat de politieke besluitvorming pas laat tot stand kwam en 
daardoor tot een pragmatische, gefaseerde aanpak noopte. De pragma-
tische ad-hocaanpak van de rechtsopvolging door de Vlaamse Regering 
bracht risico's op rechtsonzekerheid en ondoorzichtigheid mee. Boven-
dien ontbreekt soms coherentie. Dat de data van opheffing van rechts-
voorgangers en van inwerkingtreding van rechtsopvolgers soms niet op 
elkaar afgestemd zijn, heeft de rechtsopvolging complex gemaakt en 
bracht overlappingen in de uitvoeringsrekeningen van rechtsvoorgan-
gers en rechtsopvolgers mee. Voor tal van agentschappen ontbrak in 
het eerste werkingsjaar overigens een aan het Vlaams Parlement voor-
gelegde begroting. De centrale sturing en de begeleiding van het transi-
tieproces op budgettair en boekhoudkundig vlak waren beperkt, zeker 
ten opzichte van de Vlaamse openbare rechtspersonen. De Vlaamse 
Overheid heeft in elk geval niet de zorgvuldigheid in acht genomen die 
de vennootschapswet voorschrijft voor de reorganisatie van onderne-
mingen. 
 
Over de CFO-werking oordeelde het Rekenhof vrij positief. Zij lijkt voor 
de Vlaamse Gemeenschap in haar geheel voordelig te zijn: zij voorkomt 
de opbouw van VOR-kassaldi of -tekorten. Zij leidt wellicht tot betere 
kassiersvoorwaarden en laat toe beleggingen beter te beheren. De 
steekproeven van het Rekenhof wezen uit dat de CFO-werking de voor-
geschreven procedures naleefde, ook al ontbrak het soms aan transpa-
rantie. Zo is het niet duidelijk of telkens de juiste basisallocaties bij de 
werking werden betrokken en of de eigenheid van de diverse CFO-
rekeningen werd gerespecteerd. Het CFO waakt erover het debetsaldo 
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van zijn rekeningen binnen de toegestane debetmarge te houden. De 
BBB-overgang had in 2006 hierop echter tijdelijk een negatieve invloed. 
Bovendien vond de dotatiedoorstorting in 2006 en 2007 laattijdig plaats. 
De organisatiebeheersing van het CFO ten slotte voldoet globaal, maar 
het CFO verstrekt geen informatie aan het Vlaams Parlement. 
 
De verantwoordingsprocedures van uitgaven met voorschotten of kre-
dietkaarten bij de Vlaamse universiteiten verschillen sterk van universi-
teit tot universiteit en zijn zelden volledig en sluitend. De universiteiten 
controleren trouwens niet altijd de strikte naleving van de eigen regels 
en procedures. Terwijl werknemers doorgaans hun nood aan voorschot-
ten ter betaling van beroepskosten goed motiveren, is de motivering 
achteraf van het gebruik van kredietkaarten ter dekking van beroepskos-
ten soms zwak of onbestaand. Universiteiten stellen evenmin altijd de-
zelfde verantwoordingseisen. Vooral wat restaurantkosten betreft, doen 
zich verschillen voor.  
 
Het Gemeenschapsonderwijs stelt verenigingen regelmatig zijn infra-
structuur ter beschikking. Niet alle scholen passen daarbij de reglemen-
tering even goed toe. Die reglementering is overigens niet altijd sluitend. 
Het derdengebruik van schoolinfrastructuur leverde de scholengroepen 
in 2006 ongeveer 4,1 miljoen EUR op. Hoewel de reglementering de 
raden van bestuur van de scholengroep opdraagt een eenvormige ta-
riefstructuur te bepalen op grond van een verantwoorde prijsbepaling, is 
er in de praktijk weinig eenvormigheid. Het Rekenhof merkte voorts op 
dat soms overeenkomsten of verzekeringen voor brand en burgerlijke 
aansprakelijkheid ontbraken, dat de huuropbrengsten laattijdig boek-
houdkundig worden aangerekend en dat vaak met contante betaling 
wordt gewerkt. Ten slotte vertoonde 8% van de steekproefdossiers fou-
ten. 
 
Voor zijn kostennotasysteem voor restaurant-, representatie- en hotel-
kosten heeft de VRT weinig reglementen uitgevaardigd. Hij beschikt 
alleen over een reglement voor de kosten eigen aan de werkgever, dat 
bovendien essentiële bepalingen mist. Het Rekenhof acht een uitge-
werkte reglementering nodig. Bij gebrek aan voldoende reglementering, 
ontbreken ook regelmatig bewijstukken of informatie. 
 
In de periode van september 2005 tot december 2006 heeft het Reken-
hof de ordonnanceringen en vastleggingen op een selectie van basisal-
locaties aan een grondige visumcontrole onderworpen. Het merkte in het 
algemeen op dat de administraties subsidiebestedingen onvoldoende 
opvolgen en dat het in dossiers vaak aan controlesporen ontbreekt. Bij 
overheidsopdrachten hebben zij ook te weinig oog voor de borgstelling 
en het beroep op de mededinging. Ten slotte besteden zij te weinig zorg 
aan de volledigheid van de verantwoordingsbundels. Een meer doorge-
dreven interne controle kan het aantal tekortkomingen beperken. 
 
Buiten zijn visumcontrole voert het Rekenhof ook een a-posteriori-
controle uit op de betalings- en vastleggingsdossiers voor kleine gere-
glementeerde subsidies. Zo onderzocht het de subsidies aan levensbe-
schouwelijke en socio-economische verenigingen voor het verzorgen 
van radio- en televisieprogramma's bij de VRT. Het constateerde tekort-
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komingen in de erkennings- en subsidiëringsreglementering. De subsi-
diepraktijk kampte vooral met gebrekkige en laattijdige verantwoordin-
gen en het ontbreken van een gedocumenteerde controle door de admi-
nistratie. 
 
Ten slotte controleerde het Rekenhof een selectie van rekenplichtigen-
rekeningen grondig. Het concludeerde dat het rekenplichtig beheer vrij 
degelijk is, op een aantal meer rekeningspecifieke problemen en enkele 
gemeenschappelijke problemen na. Veel van die problemen hebben te 
maken met een gebrekkige informatiedoorstroming tussen de betrokken 
actoren en een vaak ondermaatse interne controle. 
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1 Inleiding 
 
Het publicatiebeleid van de Nederlandse kamer van het Rekenhof ten 
aanzien van het Vlaams Parlement bestaat in een drieledige communi-
catiestroom: 
• afzonderlijke, gedrukte rapporten doorheen het jaar met actuele rap-

portering over belangrijke, afgeronde rechtmatigheids- en doelmatig-
heidsonderzoeken;  

• een rekeningenboek dat alle informatie bundelt over de uitvoering 
van de begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daar-
over, alsook over onderzoeken met een sterk financiële inslag;  

• een activiteitenverslag, dat in het begin van elk jaar een overzicht 
biedt van de werking van het Rekenhof in het voorgaande jaar.  

 
In principe legt het Rekenhof zijn rekeningenboeken telkens in het na-
jaar, na de controle van alle betrokken rekeningen, aan het Vlaams Par-
lement voor. Het rekeningenboek over 2001 liep echter vertraging op 
door problemen ingevolge de invoering van de economische boekhou-
ding bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en ook de voorbije 
jaren bleven een aantal problemen de voorlegging van de algemene 
rekening bemoeilijken. Met de tijdige voorlegging van algemene reke-
ning over 2006, namelijk op 25 juni 2007, heeft de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting een inhaalbeweging in de rekeningaflegging 
voltooid. Ook deze controle en rapportering van het Rekenhof voltooien 
momenteel een inhaalbeweging. Het Rekenhof heeft de algemene reke-
ning over 2006 op 25 juni 2008 gecontroleerd verklaard en rapporteert 
daarover in dit boek. Het heeft inmiddels ook de controle op de algeme-
ne rekening over 2007, voorgelegd op 30 juni 2008, aangevat en zal 
over de resultaten van deze controle rapporteren in zijn volgende reke-
ningenboek, medio 2009. 
 
In de loop van 2006 wijzigde de organisatie van de Vlaamse Overheid 
ter uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijk beleid grondig. In de 
plaats van één ministerie met zeven departementen kwamen er dertien 
nieuwe ministeries, één per beleidsdomein en elk bestaande uit een 
departement, IVA's en EVA's(1). Daarbuiten werden talrijke oprichtings-
decreten en -besluiten van de nieuwe agentschappen (IVA’s met en 
zonder rechtspersoonlijkheid, publiekrechtelijk en privaatrechtelijk vorm-
gegeven EVA’s) in werking gesteld (2). De opstart van de nieuwe agent-
schappen betekende ook de afschaffing en de regeling van de rechts-
opvolging van tal van voormalige VOI’s. 
 

 
 
                                                 
1  Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de 

organisatie van de Vlaamse administratie. 
2  Enkele agentschappen werden reeds in 2004 en 2005 in werking gesteld. 

Sommige agentschappen worden pas opgestart in 2007. Het grootste deel 
van de agentschappen trad echter in de loop van 2006 in werking. 
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De implementatie van die nieuwe organisatiestructuur van de Vlaamse 
Overheid vond niet simultaan plaats en evenmin altijd op een voor de 
rekeningaflegging geschikte datum. De regeling van de rechtsopvolging 
is in een aantal gevallen complex, doordat soms verscheidene entiteiten 
erbij betrokken zijn. Dat zijn wellicht de redenen waarom de voorlegging 
van de rekeningen 2006 van verscheidene VOI’s en agentschappen 
vertraging opliep. Deze vertraging in de rekeningaflegging van de VOI’s 
en agentschappen had ook een impact op de controle van de algemene 
rekening. De rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap is in een aantal 
gevallen immers betrokken bij die rechtsopvolging. Daarenboven had de 
afschaffing van VOI’s A en de oprichting van IVA’s zonder rechtsper-
soonlijkheid gevolgen voor de eindregeling van de begroting van de in-
stellingen van openbaar nut, een belangrijk onderdeel van het ontwerp 
van rekendecreet. 
 
Als gevolg daarvan, en ook omdat het verkoos alle rekeningen 2006 in 
één rekeningenboek samen te brengen, heeft het Rekenhof de timing 
van zijn controleopdracht bijgesteld. Het rapporteert dan ook pas in dit 
boek een globaal overzicht van alle rekeningen over 2006 en koppelt dat 
aan een evaluatie van de rechtsopvolging. 
 
Het eerste luik van dit verslag geeft de bevindingen weer van de contro-
le op de algemene rekening 2006, de cijfers over de begrotingsuitvoe-
ring 2006 en de resultaten van de controle op de rekening 2006 van de 
Vlaamse openbare rechtspersonen (diensten met afzonderlijk beheer, 
Vlaamse openbare instellingen en hun rechtsopvolgers). Het Rekenhof 
geeft in dit luik ook een globale benadering van de ontvangstenrealisatie 
en de kredietaanwending in 2006. Het blijft echter van oordeel dat het in 
de eerste plaats de Vlaamse Regering zelf toekomt het Vlaams Parle-
ment detailanalyses voor te leggen.  
 
Een tweede luik van dit verslag bundelt de resultaten van enkele thema-
tische financiële onderzoeken die het Rekenhof recentelijk heeft uitge-
voerd.  
 
De bijlagen bij dit boek bevatten een meer gedetailleerd overzicht van 
de resultaten van de controle op de rekening 2006 van de Vlaamse 
openbare rechtspersonen. In de geest van de nieuwe organisatiestruc-
tuur van de Vlaamse Overheid, is deze bijlage - anders dan voorheen(3) 
- geordend per beleidsdomein. 
 
 

 
 
                                                 
3  Traditioneel was deze bijlage ingedeeld naar de aard van de verzelfstan-

digde entiteit (DAB's en VOI's van de categorieën A, B of sui generis). 
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2 Begrotingsuitvoering 2006 
 

2.1 Kerncijfers 

2.1.1 Begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis 

De onderstaande tabel vat de uitvoering van de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor 2006 samen en vergelijkt ze met de cijfer-
gegevens voor 2005. De gegevens steunen op de door het Rekenhof 
gecontroleerde algemene rekeningen 2005 en 2006. 
 
 (in duizenden EUR) 

  2005 2005 % t.o.v. 
begro-

ting 

2006 2006 % t.o.v. 
begroting 

  Begroting Uitvoering   Begroting Uitvoering   
ONTVANGSTEN     
- algemeen 19.085.486 19.350.566 101,4% 20.130.682 20.141.382 100,1%
- toegewezen 292.549 299.068 102,2% 107.732 102.183 94,8%
TOTAAL 19.378.035 19.649.634 101,4% 20.238.414 20.243.565 100,0%
UITGAVEN(4)  
kredieten eigen aan het 
begrotingsjaar 19.941.709 18.141.703 91,0% 21.445.260 19.286.320 89,9%
− niet-gesplitste kredie-

ten(5) (6)15.629.666 14.379.239 92,0% 17.708.344 16.057.202 90,7%
− gesplitste ordonnan-

ceringskredieten 3.831.420 3.686.478 96,2% 3.230.096 3.078.626 95,3%
− variabele kredieten 480.623 75.986 15,8% 506.820 150.492 29,7%
kredieten overgedragen 
van het vorig jaar 566.519 538.902 95,1% 405.091 374.011 92,3%
TOTAAL 20.508.228 18.680.605 91,1% 21.850.351 19.660.331 90,0%
RESULTAAT - 969.028  - 583.234
TITEL III  
opbrengst leningen 0 0 0 0
aflossing leningen 361.299 283.810 78,6% 352.747 323.600 91,7%

 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft in 2006 een positief boekhoudkundig 
resultaat geboekt van 583.234 duizend EUR. Dit is het resultaat van alle 
in 2006 geboekte ontvangsten en ordonnanceringen (betaalopdrachten).  
 
Het lagere begrotingsresultaat in 2006 van 583.234 duizend EUR is het 
gevolg van een grotere stijging van de uitgaven dan de ontvangsten ten 

 
 
                                                 
4  Beschikbare betaalkredieten. 
5  Inclusief bijkredieten vorige jaren. 
6  Het kredietbedrag houdt geen rekening met 55 duizend EUR gevraagde 

aanvullende kredieten in het rekendecreet 2006 ten gevolge van krediet-
overschrijdingen. 

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 12



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 15 

opzichte van het voorgaande jaar. De uitgaven aangerekend op de vari-
abele kredieten zijn in 2006 verdubbeld. 
 
Meer informatie over de evolutie van de ontvangsten en uitgaven 2006 
is opgenomen in de hoofdstukken 2.2 en 2.3. 
 

2.1.2 Resultaat op kasbasis 

Het kasresultaat omvat alle kasverrichtingen van de Vlaamse Gemeen-
schap, ongeacht het begrotingsjaar waartoe zij behoren. Het is bijgevolg 
ruimer dan het begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis: behalve van 
de begrotingsverrichtingen, ondergaat het ook de invloed van verrichtin-
gen die budgettair bij het vorige jaar horen, van verrichtingen op orde- 
en thesaurierekeningen met kaseffect, doch zonder budgettaire weer-
slag en van verrichtingen van de diensten met afzonderlijk beheer, die 
niet financieel, maar wel budgettair gescheiden zijn van de centrale be-
groting van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap 
maakt in haar maandelijkse samenvatting van de schatkisttoestand geen 
volledige uitsplitsing van haar resultaat op kasbasis over deze onder-
scheiden onderdelen. Sinds 1999 vermeldt zij alleen het gedeelte van de 
onroerende voorheffing bestemd voor de provincies en de gemeenten, 
in een afzonderlijke rubriek thesaurieverrichtingen. Herfinancieringen 
van directe schuld zijn niet in het kasresultaat vervat, aflossingen van de 
indirecte schuld wel. De onderstaande tabel geeft de evolutie van het 
netto-kasresultaat over de jaren 2005-2006 weer(7): 
 
 (In duizenden EUR) 

  2005 2006 
kasontvangsten 20.383.177 20.948.026 
thesaurieverrichtingen 1.950.887 1.997.084 
totaal ontvangsten 22.334.064 22.945.110 
%-wijziging 4,11% 2,66% 
kasuitgaven 20.003.375 20.436.145 
thesaurieverichtingen 2.000.585 2.011.018 
totaal uitgaven 22.003.960 22.447.163 
%-wijziging 3,03% 1,97% 
netto-kasresultaat 330.104 497.947 
%-wijziging 243,94% 33,71% 
 
 
De verbetering van het kasoverschot in 2006 is vooral te danken aan het 
hoger begrotingsresultaat in 2006, dat naar boven toe werd gecorrigeerd 
door de variaties op de lei (84.368 duizend EUR) en een verhoging van 
de wachtrekening van het CFO(8) (54.966 duizend EUR). De intering 

 
 
                                                 
7 Bron voor deze cijfers zijn de samenvattingen van de maandelijkse schat-

kisttoestand in het Belgisch Staatsblad, aangevuld met informatie van de 
administratie. 

8  Het betreft de wachtrekening in de kas van de Vlaamse Gemeenschap. 
Aan de andere kant namen de reserves van het CFO (buiten de kas van 
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van de DAB’s (184.368 duizend EUR) en in het algemeen minder gun-
stige derdengeldenbewegingen (voornamelijk landbouwvoorschotten) 
hebben het begrotingsresultaat naar beneden gecorrigeerd(9). 
 
De Vlaamse Regering heeft de kasoverschotten van de voorbije jaren 
aangewend voor schuldafbouw. De onderstaande tabel overziet de af-
lossingen van de schuld op titel III en het effect op het bruto te financie-
ren saldo (BFS). De tabel geeft ook de aflossingen weer die al in het 
netto te financieren saldo (NFS) vervat zitten en de aflossingen die het 
FFEU overnam. In 2006 werd wel het debetsaldo van het Investerings-
fonds lokale besturen voor een bedrag van 56.450,1 duizend EUR in de 
directe schuld opgenomen. 
 
 (In duizenden EUR) 

jaar NFS aflossing 
titel III 

BFS aflossing 
binnen NFS 

FFEU totale  
aflossing 

2005 330.104 313.557 16.548 165.808 0 479.365 
2006 497.947 323.600 174.347 164.559 0 488.159 

 
Het kassaldo volstond in 2006 op zich voor de aflossingen van de 
schuld. De onderstaande tabel schetst deze evolutie voor de jaren 2005 
en 2006.  
 
  (In miljoen EUR) 

 2005 2006 
Stand zichtrekening op 31.12 vorig jaar 95,7 -45,7 
Beleggingen op 31.12 vorig jaar 76,6 234,6 
Netto kasoverschot verrichtingen van het jaar 330,1 497,9 
Thesaurie- en ordeverrichtingen zonder invloed op het NFS 0 0 
Netto afname LT directe schuld (titel III) -313,5 -323,6 
Stand zichtrekening op 31.12 einde jaar -45,7 -1,1 
Beleggingen op 31.12 einde jaar 234,6 364,3 

 
 

2.1.3 Vorderingensaldo 

Sinds 2003 hanteert de Afdeling Financieringsbehoeften van de Hoge 
Raad van Financiën (HRF) het ESR 95 als referentiekader voor de eva-
luatie van de budgettaire prestaties van de gemeenschappen en de ge-
westen. De HRF- en de ESR-methodologie stellen het begrip vorderin-
gensaldo centraal. Dat saldo wijkt in belangrijke mate af van de be-
staande saldi volgens de huidige comptabiliteitsreglementering, zoals 
het begrotingssaldo of het netto te financieren saldo: 

 
 
                                                 

de Vlaamse Gemeenschap) volgens de gegevens van de administratie in 
2006 af met 176.852 duizend EUR. 

9  Deze cijfers zijn overgenomen uit het rapport van de Vlaamse Regering 
over het gevoerde beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de 
Vlaamse Gemeenschap in 2006 (Stuk 32 (2006-2007) - Nr.1). 
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• Het vorderingensaldo steunt op de notie vastgestelde rechten, die 
de grondslag vormt van de aanrekeningsregels voor macro-
economische materies. De huidige comptabiliteitsreglementering 
rekent echter voor de ontvangsten met de werkelijke inningen en 
voor de uitgaven met de ordonnanceringen(10). Daardoor dienen 
vooral voor de ontvangsten correcties van het aanrekeningsmoment 
plaats te vinden(11).  

• De ESR-methodologie gaat uit van geconsolideerde cijfers (van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap én te consolideren 
Vlaamse openbare instellingen), terwijl het begrotingssaldo alleen 
het verschil maakt tussen de kasontvangsten en de uitgaven op or-
donnanceringsbasis van de Vlaamse Gemeenschap, zonder reke-
ning te houden met resultaten van de DAB’s. Het netto te financie-
ren saldo is weliswaar ruimer. Het vermeldt alle financiële tegoeden 
waarover de Vlaamse Gemeenschap kan beschikken in de vorm 
van liquiditeiten en tegoeden op rekeningen (inclusief die van 
DAB’s), ongeacht of ze die beheert voor eigen rekening of voor re-
kening van derden. Het bevat echter niet de saldi van de VOI’s. 

 
Het Rekenhof kan op dit ogenblik de naleving van de begrotingsnorm en 
het verschil tussen het begrotingssaldo of het netto te financieren saldo 
en het vorderingensaldo moeilijk controleren. Het heeft op het ogenblik 
van zijn controle onvoldoende toegang tot de macrobudgettaire gege-
vens die leiden tot de samenstelling van het vorderingensaldo. De 
Vlaamse Overheid publiceert voorlopige cijfers over het afgelopen jaar in 
het begin van het volgende jaar. In april levert het vervolgens cijfers aan 
de algemene gegevensbank. Die gegevens laten het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen (INR) en de HRF toe hun werkzaamheden uit te 
voeren. Het is uiteindelijk de HRF die in juni of juli een jaarverslag publi-
ceert met een meer concreet resultaat van de naleving van de begro-
tingsnorm. De onderliggende gegevens, berekeningen en correcties die 
aan de basis liggen van het gepubliceerde resultaat, worden niet conse-
quent aan het Rekenhof voorgelegd(12). Het Rekenhof voert zijn contro-
 
 
                                                 
10  Bij ontstentenis van een vermogensboekhouding volgens het systeem van 

het dubbel boekhouden, blijft in het vorderingensaldo de ordonnancering 
de basis voor de aanrekening van de uitgaven.  

11  Het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de 
boekhouding, de controle inzake subsidies en de controle van het Reken-
hof (het Vlaams comptabiliteitsdecreet) voert vanaf zijn inwerkingtreding 
een boekhouding in met de vastgestelde rechten als basis. Het program-
madecreet 2007 heeft echter de inwerkingtreding, die oorspronkelijk voor-
zien was voor 1 januari 2007, uitgesteld. Het Vlaamse comptabiliteitsde-
creet vormt eigenlijk de verdere uitvoering van de algemenebepalingenwet. 
Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft heeft een koninklijk besluit van 7 
juni 2007 ook de inwerkingtreding van de algemenebepalingenwet uitge-
steld tot 1 januari 2010. 

12  Het Rekenhof heeft het INR in april 2006 formeel om meer toegang ge-
vraagd tot de cijfergegevens die toelaten de overgang te maken van het 
begrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de verschillende overhe-
den en de sociale zekerheid, de documenten die het INR en Eurostat uit-
wisselen en de adviezen die het INR en zijn wetenschappelijke comités 
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les uit op andere momenten (na indiening van de algemene rekening en 
de rekeningen van de VOI’s), wat vergelijkingen (rekening houdende 
met correcties na publicatie van cijfers) bemoeilijkt. Bovendien is de 
consolidatieperimeter ruimer dan de rekeningen die aan het Rekenhof 
worden voorgelegd. 
 
De architecten van het ESR hebben de te consolideren instellingen ove-
rigens niet ingedeeld volgens juridische criteria, maar classificeerden ze 
op grond van hun werkelijke intenties en economische realiteit. Dat heeft 
het voor het Rekenhof onmogelijk gemaakt in sommige grensgevallen 
vooraf te weten of ze al dan niet onder de sector van de overheid zullen 
vallen. 
 
De HRF stelde het ESR-vorderingensado van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het jaar 2006 vast op 757,1 miljoen EUR tegenover een 
doelstelling van 419,4 miljoen EUR(13). 
 

2.1.4 Evolutie van de schuld van het MVG  

 
2.1.4.1 Directe schuld 
 
De onderstaande tabel overziet de evolutie van de directe schuld in de 
periode 2005-2006. 
 
  (In duizenden EUR) 
  2005 2006 

Uitstaande directe schuld, financiering NFS, op 31 december -602.111 -970.347 

Indirecte schuld omgezet in directe schuld, uitstaand op 31 
december 

1.506.038 1.397.931 

Totale uitstaande directe schuld op 31 december 903.927 427.584 

Nominale afname/groei t.o.v. vorig jaar -23,17% -52.70% 

Uitstaand op 31 december: korte termijn (< 1 jaar) 45.713 1.079 

Uitstaand op 31 december: lange en middellange termijn  
(> 1 jaar) 

858.214 426.505 

Positieve kastoestand op 31 december 0 0 

Beleggingen op 31 december 234.607 364.322 

 
 
De totale uitstaande directe schuld nam in 2006 met 476.343 duizend 
EUR af. Deze halvering (-52,7%) was het gevolg van:  

 
 
                                                 

aan de verschillende regeringen richten. Op 14 september 2006 heeft het 
INR positief geantwoord voor de data over 2005. Vrij laat werden ook de 
gegevens over 2006 aan het Rekenhof overgelegd.  

13  HRF, Evaluatie van de uitvoering van het stabiliteitsprogramma in 2006 en 
vooruitzichten voor 2007-2011, juli 2007. 
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• een positief kasresultaat (NFS) van 497.947 duizend EUR, dat sterk 
steeg ten aanzien van 2005 (+167.843 duizend EUR);  

• 164.559 duizend EUR aflossingen binnen de begroting;  
• de evolutie van de negatieve kastoestand van 45.713 duizend EUR 

eind 2005 naar 1.079 duizend EUR kaskredieten eind 2006(14);  
• een verhoging van de beleggingen met 129.715 duizend EUR; 
• de overname van 56.450 duizend EUR schuld van het Investerings-

fonds Lokale Besturen. 
 
In 2006 situeerde de wijziging van de schuld zich dus èn bij de afname 
lange- en middellange-termijnschuld èn bij de afname van kaskredieten. 
 
De onderstaande tabel geeft de verhouding weer tussen vaste en vlot-
tende directe schuld. Het grootste deel van de directe schuld bestaat uit 
schuld tegen een vaste rentevoet. 
 

 2005 2006 
vaste rentevoet 91,1% 86,3% 
vlottende rentevoet 8,9% 13,7% 

 
 
Als gevolg van de snellere afbouw van de schuld tegen vaste rente t.o.v. 
die met vlottende rente is de ratio vast/vlottend binnen de directe schuld 
verder afgenomen. 
 
Een aantal resterende swaps die schuld tegen vaste rentevoet omzetten 
in schuld tegen vlottende rentevoet, alsook de overname van het Inves-
teringsfonds Lokale Besturen, veroorzaakten de verschillen over de ja-
ren heen. In de bovenstaande periode werden geen nieuwe afgeleide 
producten verhandeld. De bestaande swapovereenkomsten genereer-
den in de periode 2004-2006 wel altijd een positief saldo op de begro-
ting (respectievelijk 7.882 en 4.527 en 2.960 duizend EUR).  
 
De schulddaling deed de interestlasten in reële cijfers en in verhouding 
tot het uitgaventotaal op ordonnanceringsbasis sterk dalen.  
 
 (In duizenden EUR) 

 2005 2006 
Interestlasten 49.384 17.586 
% t.o.v. ordonnanceringen 0,3% 0,1% 

 
De creditrente in het kader van een autonoom kas- en schuldbeheer, 
gestegen van 9.917 duizend EUR in 2005 naar 23.556 duizend EUR in 
2006, werd daarbij in mindering gebracht. 
 

 
 
                                                 
14  Het bedrag van het kaskrediet zit wel vervat in de uitstaande schuld en 

mag geen tweede keer worden meegerekend. 
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De daling van de interestlasten wordt ook verklaard door de overname 
door Gimvindus van 5.044 duizend EUR interestlasten op het consorti-
umkrediet in 2006(15). 
 
In de periode 2004-2006 bestond de belangrijke operatie uit de overna-
me in de directe schuld van het debetsaldo van de centralisatierekening 
van het Investeringsfonds Lokale Besturen (m.b.t. de geprefinancierde 
trekkingsrechten) op grond van artikel 4 van het decreet van 24 juni 
2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de 
begroting 2005. Het decreet voorzag in een maximumbedrag van 
288.000 duizend EUR. In 2006 werd bijkomend 56.450 duizend EUR(16) 
opgenomen en 74.753 duizend EUR afgelost langs titel III(17) van de 
uitgavenbegroting. Er was voor  begrotingsjaar 2007 nog een extra op-
name mogelijk tot ongeveer 68 miljoen EUR.  
 
 
2.1.4.2 Indirecte schuld 
 
De onderstaande tabel geeft de evolutie van de indirecte schuld weer 
over de jaren 2005-2006.  
 

 
 
                                                 
15  Als tegenprestatie wordt de achtergestelde schuld van Gimvindus bij het 

Vlaams Gewest verder afgebouwd. De niet-opname van, enerzijds, de ont-
vangst van de terugbetaling van de achtergestelde lening op de middelen-
begroting en, anderzijds, de betaling van de rentelast op de uitgavenbe-
groting is niet ESR-neutraal, los van het feit dat dergelijke compensaties 
boekhoudkundig niet correct zijn. Voor de periode 2002-2006 bedroeg de 
totale overname 52.860 duizend EUR. 

16  De debetstand eind 2005 bedroeg 26.983 duizend EUR; in 2006 werd 
56.450 duizend EUR opgenomen. 

17  Zoals het Rekenhof al in zijn verslag over de aangepaste algemene uitga-
venbegroting 2005 (Stuk 20-A (2004-2005) - Nr.1, p. 18) heeft gesteld, 
geeft de aflossing langs titel III een verkeerd beeld van het NFS (aange-
zien de aangroei of afname van het NFS in principe dient te corresponde-
ren met de wijzigingen van de directe schuld die wordt afgelost langs titel 
III) en van de eigenlijke directe schuld (ter financiering van het NFS). Zoals 
bij eerdere overnames van indirecte schulden in de directe schuld, hadden 
de aflossingen moeten worden aangerekend op titel I van de uitgavenbe-
groting. 
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 (In duizenden EUR) 
 2005 2006 

 K+I (I) K+I (I) 

Kunst 9.577  8.057  

Leefmilieu 10.658  9.074  

Watervoorziening (VMW) 658  0  

Gemeenschappelijk vervoer 3.434  3.299  

Amortisatiefonds (ALESH)     

Huisvesting  1.583.186  1.598.620 

Studietoelagen en financieringen   1.939  1.701 

Universitaire sector (Sociale sector)   50.534  46.505 

Volksgezondheid (VFBZ)   30.443  27.795 

Totaal(18) 24.327 1.666.102 20.430 1.674.621 
 
Zowel de eigenlijke uitstaande indirecte schuld, waarbij het kapitaal en 
de interesten volledig ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap, als 
de oneigenlijke indirecte schuld, waarvan alleen het geheel of een ge-
deelte van de interestlasten ten laste vallen van de Vlaamse Gemeen-
schap, bleven vrij constant(19). De indirecte schuld bestaat uit schuld 
tegen een vaste rentevoet. 
 
 2005 2006 

vaste rentevoet 100,0% 100,0% 

vlottende rentevoet 0,0% 0,0% 

 
Het lage niveau van de indirecte schuld zorgt voor zeer beperkte inte-
restlasten in reële cijfers en in verhouding tot het uitgaventotaal op or-
donnanceringsbasis. Daarbuiten ontvangt de Vlaamse Gemeenschap 
jaarlijks een door de VHM verschuldigd aandeel in de rentelasten van 
leningen die deze maatschappij aanging. In 2006 bedroeg dat aandeel 
14.609 duizend EUR. 
 
 (In duizenden EUR) 

 2005 2006 

Interestlasten 3.837 20.482 

% t.o.v. ordonnanceringen 0,0% 0,1% 

 
 
2.1.4.3 Evolutie van de totale schuld 
 
Sinds de doelstelling om de Vlaamse overheidsschuld tegen het einde 
van de legislatuur te halveren tot 2.780.000 duizend EUR eind 2003 was 

 
 
                                                 
18  Totalen op niet-afgeronde bedragen. 
19  Het Rekenhof kan de juistheid van de oneigenlijke indirecte schuld niet 

bevestigen doordat de administratie geen zicht heeft op de werkelijke af-
lossingen door de betrokken instellingen. 
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gerealiseerd, daalde de totale schuld verder tot 83.692 duizend EUR. 
Daardoor zakte de schuldratio (de verhouding van de totale uitstaande 
schuld ten opzichte van de middelen van de Vlaamse Gemeenschap) 
verder tot 0,4%.  
 
 (In duizenden EUR) 

 2005 2006 

Directe schuld 903.927 427.584 

Indirecte schuld 24.327 20.430 

Eindstand schuld zonder kastoestand 928.254 448.014 

Debet kastoestand (uit schatkisttoestand) -234.607 -364.322 

Eindtoestand rekening houdende met de kastoestand 693.647 83.692 

Jaarlijkse vermindering 338.719 609.955 

Schuldratio 3,5% 0,4% 
 
De verhouding tussen vaste en vlottende schuld wordt vooral bepaald 
door de directe schuld. 
 

 2005 2006 

vaste rentevoet 91,3% 87,0% 

vlottende rentevoet 8,7% 13,0% 

 
De onderstaande tabel overziet de totale rentelasten. Zij vertegenwoor-
digen maar een fractie van de totale uitgaven op ordonnanceringsbasis. 
Zoals gesteld, werd de financiering van een aantal rentelasten echter 
overgenomen door andere instellingen. 
 

 (In duizenden EUR) 
 2005 2006 

intrestlasten 53.221 38.068 

% t.o.v. ordonnanceringen 0,3% 0,2% 

 
 
2.1.4.4 Gewaarborgde schuld 
 
De onderstaande tabel overziet de evolutie van de uitstaande schuld 
met een gemeenschap- of gewestwaarborg. De rubriek waarborgen aan 
Vlaamse openbare instellingen dient in ruime zin te worden begrepen: 
zij omvat onder meer de waarborgen verstrekt aan de naamloze ven-
nootschappen GIMV en Gimvindus. De rubriek waarborgen door Vlaam-
se openbare instellingen omvat de waarborgen die het Vlaams Gewest 
pas in de tweede graad verleent en die in de eerste plaats zijn verstrekt 
door de Vlaamse openbare instellingen zelf. De lijst vermeldt ook de 
uitstaande schuld waarvan de Vlaamse Gemeenschap maar een ge-
deelte van de interestlasten op zich neemt: die van de Universitaire sec-
tor (sociale sector), Volksgezondheid (VFBZ), Huisvesting (het VWF) en 
studietoelagen en financieringen (de Gezinsbond). 
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 (In duizenden EUR) 
Uitstaand op 31/12/2005 31/12/2006 
Economische expansie wetten van 
17/07/59 en 30/12/70 

14.285 11.076 

Sociale Huisvesting sociale en middelgrote 
woningen 

720.185 706.180 

Scheepskredieten 8.372 1.499 
VMW 102.463 98.983 
Domus Flandria 196.934 184.477 
Kind en Gezin 5.326 4.527 
GOM (Vl.Brab) 0 0 
VVM 292.244 317.492 
VHM 1.173.239 1.406.332 
GIMV  0 0 
Vlaams Woningfonds 1.537.301 1.552.735 
Studieleningen B.G.J.G. 1.939 1.701 
Universiteiten (sociale sector) 50.534 46.505 
Universitair Ziekenhuis Gent 21.193 19.267 
FNSV-lening 117.936 55.056 
Gimvindus 0 0 
VFBZ  30.443 27.795 
KMDA  4.000 3.500 
VIB 7.478 7.199 
IMEC 39.661 36.479 
SYNTRA(20) 9.878 8.740 
VRT  590 363 
Subtotaal 3.599.531 3.772.650 
Stad Antwerpen    
   1  ex Fonds 208 582.505 556.618 
   2  ex Vlaams Financieringsfonds 370.962 354.477 
Stad Gent    
   1  ex Fonds 208 63.550 51.418 
   2  ex VlaamsFinancieringsfonds 3.326 2.657 
Subtotaal 1.020.342 965.170 
DIGO 138.306 165.510 
VIPA 597.368 634.498 
FIVA 7.602 6.012 
VLIF 267.701 227.083 
Waarborgfonds 0 69 
NV Waarborgbeheer 164.352 131.882 
Subtotaal 1.175.328 1.165.054 
Liefkenshoektunnel NV 133.796 108.902 
BAM NV 193.170 193.170 
NGO’s 1.549 1.549 
ARKimedesfonds 120.530 120.530 
Subtotaal 449.045 424.151 
TOTAAL 6.978.715 7.044.282 

 
De gewaarborgde schuld nam toe met 65.567 duizend EUR in 2006. Die 
stijging situeert zich vooral bij de VHM en in mindere mate bij de VVM, 
DIGO en VIPA. 
 
De administratie verkrijgt de gegevens over de uitstaande gewaarborgde 
schuld rechtstreeks van de betrokken instellingen. Voor sommige cate-
gorieën van waarborgen, zoals de waarborgen die de Vlaamse openba-
re instellingen verlenen, is het beheer gedecentraliseerd. De centrale 

 
 
                                                 
20  Voormalig VIZO. 
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administratie kan bij gebrek aan basisinformatie onvoldoende controle 
uitoefenen op de gerapporteerde gegevens.  
 

2.1.5 Conclusies 

Aangezien voor het begrotingsresultaat, buiten de projecties opgenomen 
in de begrotingsdocumenten, geen normen worden gedefinieerd, is het 
moeilijk de gehaalde resultaten te evalueren. Bovendien kunnen, onder 
meer, beslissingen over de overdracht van kredietsaldi naar het FFEU 
en fluctuaties in de kredietaanwending de resultaten, zoals vermeld, 
beïnvloeden.  
 
Net zoals voor het begrotingsresultaat worden evenmin voor het resul-
taat op kasbasis normen opgesteld. Een positief resultaat is wel nood-
zakelijk om toe te laten de schuld verder af te bouwen. Dat kan echter 
ook gedeeltelijk gebeuren door de afbouw van bestaande financiële re-
serves (de toestand van de zichtrekening en de beleggingen). Zoals met 
enkele voorbeelden aangetoond, hebben verschillende interne verrich-
tingen (transfers tussen het MVG en het CFO, toestand van de wachtre-
kening van het CFO, evolutie van de saldi bij de DAB’s, doorstortingen 
naar derden, …) een impact op het resultaat op kasbasis. 
 
De normering die de HRF gebruikt om de budgettaire prestaties van de 
Vlaamse Gemeenschap te evalueren, is gebaseerd op het vorderingen-
saldo. Dat saldo gebruikt andere aanrekeningsmomenten dan die van 
de klassieke overheidscomptabiliteit en wordt op geconsolideerde basis 
opgesteld. Het Rekenhof beschikt op het ogenblik van zijn controle voor-
alsnog niet over voldoende gegevens om de naleving van de HRF-norm 
en het verschil tussen het begrotingssaldo of het netto te financieren 
saldo en het vorderingensaldo te controleren. 
 
Aan de ene kant is de schuld tot een laag peil gedaald. Aan de andere 
kant is er echter een gestage groei van de gewaarborgde schuld, vooral 
van waarborgen gekoppeld aan schulden van Vlaamse openbare instel-
lingen en instellingen die de Vlaamse Gemeenschap niet onder de VOI’s 
catalogeert (de NV’s BAM en Liefkenshoektunnel). Buiten een vrij alge-
mene doelstelling in het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen 
inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap 
en het Vlaams Gewest, die stelt dat de Vlaamse Regering zuinig moet 
omgaan met het verlenen van waarborgen om de verplichtingen be-
heersbaar te houden, werden voor de gewaarborgde schuld nog geen 
specifieke doelstellingen of normen opgelegd. 
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2.2 Centrale middelen en ontvangsten 2006 

2.2.1 Ontvangsten 2006 

De middelenbegroting 2006 kende één aanpassing(21). Nadien vonden 
nog twee grote herschikkingen en herramingen plaats met het oog op de 
inwerkingtreding van de operatie beter bestuurlijk beleid, overeenkom-
stig de machtiging in artikel 19(22) van het origineel middelendecreet. De 
onderstaande tabel vergelijkt voor de grote categorieën van ontvangsten 
de reële inningen in 2006(23) met die in 2005. De cijfers steunen op de 
ingediende algemene rekeningen. De bijlage bij dit boek bevat een uit-
gebreide tabel met de ontvangsten 2006 per artikel. Een bijkomende 
kolom daarin toont ook de herschikkingen. Schijnbare afwijkingen in de 
totalen zijn te wijten aan afrondingen. 
 

(In duizenden EUR) 
Middelen 

Inning 2005 Inning 2006
Aandeel 
in totaal 

2006 

Innings-
graad 
2006 

Evolutie
(2005 = 

100)
Algemene ontvangsten (exclusief leningopbreng-
sten) 19.350.566 20.141.382 99,5% 100,1% 104,1

Gedeelde en samengevoegde belastingen, 
inclusief dotatie kijk- en luistergeld 15.094.195 15.613.591 77,1% 100,0% 103,4

Andere transfers en dotaties van de federale 
overheid 305.553 410.078 2,0% 120,1% 134,2

Gewestbelastingen, nog geïnd door de fede-
rale overheid inclusief nalatigheidsinteresten 3.587.744 3.869.888 19,1% 98,6% 107,9

Gewestbelastingen, eigen inning 81.150 80.678 0,4% 100,2% 99,4

Andere niet-fiscale ontvangsten 281.923 167.146 0,8% 101,6% 59,3

Toegewezen ontvangsten 299.068 102.183 0,5% 94,8% 34,2

Totaal algemene en toegewezen ontvangsten 19.649.634 20.243.565 100,0% 100,0% 103,0

Leningopbrengsten 0 0 0,0% 0,0% 

Algemeen totaal 19.649.634 20.243.565  99,2% 103,0

 

 
 
                                                 
21  Decreet van 23 december 2005 houdende de middelenbegroting van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006; decreet van 30 juni 
2006 houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006. 

22  De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd bij besluit, in de loop van 
2006, en dit binnen de perken van de ontvangstenramingen voor de diver-
se programma’s, herramingen te verrichten tussen ontvangstenartikelen, 
zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel algemene als toege-
wezen, over de programma’s heen in het kader van de inwerkingtreding 
van de departementen en de agentschappen conform het decreet Beter 
Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003. 

23  Een deel van de heffingen die de Vlaamse Gemeenschap invoerde, is niet 
opgenomen in de middelenbegroting en wordt rechtstreeks op de begro-
ting van de Vlaamse pararegionale instellingen en diensten met afzonder-
lijk beheer geboekt (bv. Minafonds). 
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In vergelijking met 2005 zijn vooral de andere transfers en dotaties van 
de federale overheid en de nog door de federale overheid geïnde belas-
tingen sterk gestegen, respectievelijk met 34,2% en 7,9%. Er was een 
grote daling bij de andere niet-fiscale ontvangsten (in 2005 waren er nog 
een eenmalige opbrengst van 184,3 miljoen EUR uit de verkoop van 
onroerende goederen en voor 27,7 miljoen ontvangen dividenden van 
openbare investeringsmaatschappijen) en bij de toegewezen ontvang-
sten (in 2005 was er nog een eenmalige opbrengst van 201,2 miljoen 
EUR uit de verkoop van de GIMV-participatie). 
 
De gebudgetteerde ontvangsten werden nipt gerealiseerd (5.151 dui-
zend EUR). De inning van de gedeelde en samengevoegde belastingen 
benaderden daarbij de raming (-4.777 duizend EUR). De andere trans-
fers en dotaties van de federale overheid bedroegen 68.667 duizend 
EUR meer dan geraamd, als gevolg van de naar 2006 verschoven laats-
te kwartaalbetaling van 2005 voor de tewerkstellingsprogramma’s (art. 
35 BFW). De ramingen van de nog door de federale overheid geïnde 
belastingen werden daarentegen niet gehaald (-55.937 duizend EUR) 
als gevolg van de lage inningsgraad van hypotheekrechten (85,1%), 
schenkingsrechten (86,1%), het eurovignet (88,4%) en de verkeersbe-
lasting (96,3%).  
 
De aangepaste Vlaamse middelenbegroting 2006 raamde het totaal van 
de gedeelde belastingen en de samengevoegde belastingen, inclusief 
de dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld, op 15.618.368 
duizend EUR. Dat was een overschatting van 4.777 duizend EUR. Het 
werkelijk geïnde bedrag van 15.613.591 duizend EUR, 3,6% meer dan 
in 2005, stemde nagenoeg overeen met de raming in de aangepaste 
(federale) rijksmiddelenbegroting 2006.  
 

(In duizenden EUR) 
Middelen Rijksmiddelenbegroting Vlaamse begroting 

Gedeelde en samengevoegde 
belastingen  

Aangepaste 
raming 2006 

(24) 
Uitvoering (25) Aangepaste 

raming 2006 Inning 2006 Inningsgraad

- Dotatie kijk- en luistergeld 
(art. 82.20 - 45.21) 499.838

10.643.968
499.838 499.838 100,0%

- Gedeelde belastingen 
(art. 82.20 - 49.21) 10.144.130 10.147.800 10.144.130 100,0%

- Samengevoegde belastingen 
(art. 83.30 - 49.22) 4.970.729 4.969.629 4.970.730 4.969.623 100,0%

Totaal 15.614.697 15.613.597 15.618.368 15.613.591 100,0%

 
De aangepaste raming 2006 bestaat uit de som van twee componenten: 
de definitieve afrekening voor 2005 en de aangepaste raming voor 2006. 
Beide werden geraamd bij de begrotingscontrole 2006. Voor de defini-
tieve afrekening van 2005 viel de Vlaamse raming daarbij 3.671 duizend 
 
 
                                                 
24  Wet van 11 juli 2006 houdende aanpassing van de rijksmiddelenbegroting 

2006, BS 8/8/2006, p. 38796. 
25  164e Boek van het Rekenhof, Volume I - Commentaar, p. 132. 
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EUR hoger uit dan de federale(26). Van het federaal geraamde bedrag 
voor de gedeelde belastingen werd bij de betaling van september 2006 
bovendien 1,1 miljoen EUR ingehouden ter uitvoering van de artikelen 2 
en 3 van het koninklijk besluit van 11 september 2003(27).  
 
De ontvangsten uit andere transfers en dotaties van de federale over-
heid, geraamd op 341.411 duizend EUR, werden met 68.667 duizend 
EUR overschreden (20,1%), een toename van 34,2% tegenover 2005. 
Het betreft de volgende ontvangstenartikelen. 

(In duizenden EUR) 
Middelen Inning 2005 Inning 2006 Inningsgraad 

2006 
Evolutie

(2005= 100)
Andere transferten en dotaties van de federale 
overheid 305.553 410.078 120,1% 134,2

Aandeel van het Vlaamse Gewest in de op-
brengst van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte 
(EBA) 
(art. 24.10 – 69.02)   

39.254 0 nvt 0,0

Ontvangsten van federale middelen in het kader 
van het samenwerkingsakkoord 2005-2008 
tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals 
en het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Duitstalige Gemeenschap betreffende de meer-
waardeneconomie 
(art. 52.40 – 49.43)   

0 7.205 84,3% nvt

Dotatie ter bevordering van het rationeel ener-
gieverbruik 
(art. 81.20 – 49.01)   

5.926 100,4% nvt

Financiering van het universitair onderwijs voor 
buitenlandse studenten (art. 62 BFW) 
(art. 82.20 – 49.01)   

28.227 33.930 108,5% 120,2

Aandeel in de winst van de Nationale Loterij 
(artikel 62bis bijzondere financieringswet) 
(art. 82.20 – 49.22)   

41.903 36.067 105,7% 86,1

Ontvangsten voortvloeiend uit art. 35 BFW (te-
werkstellingsprogramma's) 
(art. 83.30 – 49.18)   

196.170 326.949 125,0% 166,7

 
De meeropbrengst is vooral het gevolg van de storting door de federale 
overheid in januari 2006 van de vierde kwartaalbetaling 2005 (65.389 
duizend EUR) voor de tewerkstellingsprogramma’s (artikel 35 van de 
BFW). Ook voor de financiering van buitenlandse studenten werd een 
twaalfde van het bedrag voor 2005 pas in 2006 gestort. Verder stortte de 
federale overheid eenmalig 5.926 duizend EUR als tegemoetkoming 
voor de meerkosten van de collectieve structuren van de Vlaamse Ge-
meenschap ingevolge de stijging van de energieprijzen(28). De eenmali-
ge storting van de federale overheid van 2.798 duizend EUR(29) ter 
 
 
                                                 
26  Verslag van het Rekenhof bij de aanpassing van de begroting 2006, Stuk 

20, 2005-2006, Nr. 1, p. 7-9. 
27  Koninklijk besluit van 11 september 2003 tot regeling van de hangende 

boekhoudkundige verrichtingen en tot afschaffing en afsluiting van de ont-
binding van het Wegenfonds en tot vaststelling van de modaliteiten van de 
ontbinding. 

28  Bijzondere wet van 30 maart 2006 houdende de toekenning van een bij-
zondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, 
de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. 

29  164e Boek van het Rekenhof, Volume I – Commentaar, p. 132 en 133. 

25 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 28 

compensatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de toekenning van 
een bijkomende kinderbijslag ten voordele van schoolgaande kinde-
ren(30), betaald op 29 december 2006, werd aangerekend op program-
ma 99.10 (interdepartementale bestaansmiddelen van het college van 
secretarissen-generaal). 
 
De toename van de ontvangsten in de gewestbelastingen, nog geïnd 
door de federale overheid, situeerde zich in de volgende artikelen. 
 

(In duizenden EUR) 
Middelen Inning 2005 Inning 2006 Inningsgraad 

2006 
Evolutie

(2005 = 100)
Gewestbelastingen, nog geïnd door de federale 
overheid 3.587.744 3.869.888 98,6% 107,9

Belasting op de spelen en weddenschappen 
(art. 83.30 – 36.03) 19.444 19.031 90,8% 97,9

Belasting op de automatische ontspanningstoe-
stellen 
(art. 83.30 – 36.04) 

28.936 30.896 86,9% 106,8

Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste 
dranken (pro memorie) 
(art. 83.30 – 36.05) 

173 212 nvt 122,5

Registratierechten 
(art. 83.30 – 36.06) 1.348.911 1.561.236 101,2% 115,7

Hypotheekrechten 
(art. 83.30 – 36.07) 151.430 148.202 85,1% 97,9

Verkeersbelasting op de autovoertuigen 
(art. 83.30 – 36.08) 799.766 769.431 96,3% 96,2

Belasting op de inverkeersstelling 
(art. 83.30 – 36.09) 178.694 191.256 105,8% 107,0

Eurovignet 
(art. 83.30 – 36.10) 82.200 71.643 88,4% 87,2

Schenkingsrechten 
(art. 83.30 – 56.50) 184.878 207.909 86,1% 112,5

Successierechten en recht van overgang bij 
overlijden 
(art. 83.30 – 56.51) 

793.313 870.073 102,3% 109,7

 
De federale overheid inde 55,9 miljoen EUR minder gewestbelastingen 
dan geraamd (3.925,8 miljoen EUR). De lage inningsgraad situeerde 
zich vooral bij de hypotheekrechten (85,1%), het eurovignet (88,4%) en 
de schenkingsrechten (86,1%). Toch was er vergeleken met 2005 nog 
een toename van 12,5% voor die schenkingsrechten. Ook de opbreng-
sten van de registratierechten, de successierechten en de belasting op 
de inverkeersstelling namen sterk toe, met respectievelijk 15,7%, 9,7% 
en 7%. Het procentueel aandeel van deze middelen in de ontvangsten 
steeg in 2006 tot 19,1% tegenover respectievelijk 18,3% en 17,3% in 
2005 en 2004. 
 

 
 
                                                 
30  Bijzondere wet van 28 december 2006 houdende de toekenning van een 

eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeen-
schap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Ge-
west, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie. 
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2.2.2 Evolutie 2002-2006 

Voorts geeft een vergelijking 2002-2006 een beeld van de evolutie van 
de ontvangsten sinds de inwerkingtreding van het Lambertmontakkoord. 
De onderstaande tabel vergelijkt de inningen van 2002 tot 2006 per gro-
te categorie van ontvangsten. 
 
 (In duizenden EUR) 

Middelen Inning 2002 Inning 2003 Inning 2004 Inning 2005 Inning 2006

Algemene ontvangsten 
(exclusief leningopbrengsten) 16.282.780 17.253.590 18.311.427 19.350.566 20.141.382

Gedeelde en samengevoegde 
belastingen, inclusief dotatie 
kijk- en luistergeld 

13.139.159 13.822.179 14.214.320 15.094.195 15.613.591

Andere transfers en dotaties 
van de federale overheid 282.902 350.637 503.800 305.553 410.078

Gewestbelastingen, nog geïnd 
door de federale overheid 2.510.616 2.795.617 3.183.955 3.587.744 3.869.888

Gewestbelastingen, eigen in-
ning 173.849 139.657 88.504 81.150 80.678

Andere niet-fiscale ontvangsten 176.254 145.500 320.848 281.923 167.146

Toegewezen ontvangsten 69.962 89.279 84.311 299.068 102.183

Totaal algemene en toegewezen 
ontvangsten 16.352.742 17.342.869 18.395.738 19.649.634 20.243.565

Leningopbrengsten 0 0 0 0 0

Algemeen totaal 16.352.742 17.342.869 18.395.738 19.649.634 20.243.565

 
In de periode 2002-2006 realiseerde de Vlaamse overheid geen lening-
opbrengsten. Zij financierde de lasten van de lopende leningen, zowel 
interesten als aflossingen, dus volledig met gewone middelen en ook 
met eenmalige opbrengsten. 
 
De onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de geïnde totale 
ontvangsten 2002-2006. 
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De vergelijking van de inningen 2002-2006 toont een jaarlijkse stijging 
van meer dan 6% tot 2005. Die stijging halveert in 2006 (nog 3%). 
 
De jaarlijkse stijging van de gedeelde en samengevoegde belastingen, 
inclusief de dotatie kijk- en luistergeld, viel van 5,2% in 2003 terug tot 
2,8% in 2004. 2005 toonde een stijging met 6,2%; 2006 weer een daling 
tot 3,4% (zie de onderstaande grafiek). De minder sterke stijging in 2006 
was te wijten aan de lage BNI-groei voor de afrekening 2005, de lagere 
inflatie in 2006 en de stabilisering van de verdeelsleutel fiscale capaci-
teit. 
 

 
 
De overige (kleinere) transfers en dotaties vanwege de federale over-
heid evolueerden als volgt: 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie 2002-2006 
van de inning van de gewestbelastingen. 
 

Middelen Artikel  Inning 2002 Inning 2003 Inning 2004 Inning 2005 Inning 2006 
Andere transfers en dotaties van 

de federale overheid 282.902 350.637 503.800 305.553 410.078

Terugstorting van teveel betaalde 
afcentiemen 

24.10 
49.01  0 14.816 0

Aandeel van het Vlaamse Gewest 
in de liquidatie van het Amortisa-
tiefonds voor Leningen voor de 
Sociale Huisvesting (Alesh) 

24.10 
69.01   138.462 0

Aandeel van het Vlaamse Gewest 
in de opbrengst van de Eenmalige
Bevrijdende Aangifte (EBA) 

24.10 
69.02   0 39.254 0

Aandeel van de Vlaamse Ge-
meenschap in de verkoop van 
schoolgebouwen van de Belgische
Strijdkrachten in Duitsland 

24.10 
76.02   1.414 0

Ontvangsten van federale midde-
len in het kader van het samen-
werkingsakkoord tussen de Staat, 
de Gewesten en de Duitstalige 
Gemeenschap van 4 juli 2000 
betreffende de sociale economie 

52.40 
49.43 3.452 13.897 7.098 7.205

Dotatie ter bevordering van het 
rationeel energieverbruik 

81.20 
49.01    5.926

Financiering van het universitair 
onderwijs voor buitenlandse stu-
denten (art. 62 van de bijzondere 
wet van 16 januari 1989) 

83.20 
49.19 28.778 26.717 32.271 28.227 33.930

Aandeel in de winst van de Natio-
nale Loterij (artikel 62bis bijzonde-
re financieringswet) 

83.20 
49.22 17.027 27.222 48.178 41.903 36.067

Ontvangsten voortvloeiend uit art. 
35 van de bijzondere wet van 16 
januari 1989 (tewerkstellingspro-
gramma's) 

83.30 
49.18 233.646 282.800 261.560 196.170 326.949
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De stijging van de gewestbelastingen, nog geïnd door de federale over-
heid, zette zich van 2003 tot 2006 door, al werden geen bijkomende 
belastingen meer aan de gewesten toegewezen. De groei is significant. 
De opbrengsten namen van 2002 tot 2006 toe met 54,1%.  
 

Middelen Artikel begro-
ting Inning 2002 Inning 2003 Inning 2004 Inning 2005 Inning 2006 

Gewestbelastingen, nog 
geïnd door de federale over-

heid 
2.510.616 2.795.617 3.183.955 3.587.744 3.869.888

Belasting op de spelen en 
weddenschappen 83.30-36.03 17.279 16.596 16.737 19.444 19.031

Belasting op de automatische 
ontspanningstoestellen 83.30-06.04 29.176 27.265 28.209 28.936 30.896

Openingsbelasting op de 
slijterijen van gegiste dranken 
(pro memorie) 

83.30-36.05 528 280 246 173 212

Registratierechten 83.30-36.06 912.748 1.003.187 1.152.265 1.348.911 1.561.236

Hypotheekrechten 83.30-36.07 93.427 110.799 119.219 151.430 148.202

Verkeersbelasting op de 
autovoertuigen 83.30-36.08 594.744 736.124 710.106 799.766 769.431

Belasting op de inverkeers-
stelling 83.30-36.09 137.284 158.284 163.125 178.694 191.256

Eurovignet 83.30-36.10 54.224 59.302 68.239 82.200 71.643

Schenkingsrechten 83.30-56.50 32.918 41.278 122.559 184.878 207.909

Successierechten en recht 
van overgang bij overlijden 83.30-56.51 629.363 642.502 803.250 793.313 870.073

Nalatigheidsinteresten op 
gewestbelastingen 83.30-26.02 8.924     

Gewestbelastingen, eigen 
inning  173.849 139.657 88.504 81.150 80.678

Heffingen leegstand en ver-
krotting (decreet 20.12.96) 24.10-36.01 6.889 12.637 4.177 3.134 1.974

Kijk- en luistergeld (gemeen-
schapsbelasting) 82.10-07.01 3.207 718 0 0 0

Kijk- en luistergeld (gewestbe-
lasting) 83.10-07.01 39.148 1.348 4.367 328 75

Onroerende voorheffing 83-10-37.01 124.604 124.604 79.959 77.688 78.629

Totaal gewestbelastingen  2.684.464 2.935.274 3.272.459 3.668.895 3.950.566

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 30



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 33 

 
 
De stijging was het grootst bij de indirecte belastingen op het vermogen: 
• het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in 

België gelegen onroerende goederen en het registratierecht op de 
gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroeren-
de goederen (in de begroting registratierechten, +71,0%); 

• het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in 
België gelegen onroerend goed (in de begroting hypotheekrechten, 
+58,6%); 

• het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roe-
rende of onroerende goederen (in de begroting schenkingsrechten, 
+531,6%); 

• de successierechten (+38,2%). 
 
De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de evolutie 2002-2006 
van die belastingen. 
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De stijging van de registratie- hypotheek-, schenkings- en successie-
rechten, was het gevolg van beleidsmaatregelen en externe factoren. De 
belangrijkste maatregelen waren de verlaging van de registratierechten 
(van 12,5% naar 10%), de instelling van een verrekening of teruggave 
(bij wederverkoop binnen de twee jaar) en de invoering van een laag 
tarief (ook bevrijdend voor de successierechten, zelfs bij overlijden bin-
nen de drie jaar) voor geregistreerde schenkingen van roerende goede-
ren (geld). De belangrijkste externe factoren waren de hoge vlucht van 
de vastgoedprijzen, die de belastbare basis van de registratierechten 
uiteraard rechtstreeks beïnvloedde, en de federale eenmalig bevrijdende 
aangifte, die heeft geleid tot een toevloed van geld. De opbrengst van de 
successierechten volgt de trend van de immobiliënmarkt in beperkte 
mate. De opbrengsten van de successierechten blijven veel belangrijker 
dan die van de schenkingsrechten. 
 
De opbrengst van de mobiliteitsbelastingen steeg traag, maar gestaag, 
onder invloed van de toename van het wagenpark. 
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De gewestbelastingen die de Vlaamse overheid zelf int, brengen steeds 
minder op. De lagere opbrengst is het gevolg van het beleid (fiscale sti-
muli in de onroerende voorheffing, afschaffing van het kijk- en luister-
geld), maar ook van moeilijkheden bij de vestiging en inning van de hef-
fingen leegstand en verkrotting. De gevolgen van het decreet van 7 mei 
2004 werden pas vanaf 2006 zichtbaar. Er werden geen belangrijke 
stappen in de richting van meer eigen inning gezet. 
 
De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de evolutie 2002-2006 
van deze belastingen. 
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De andere algemene (niet-fiscale) ontvangsten en de toegewezen ont-
vangsten maken maar een klein gedeelte uit van de middelenbegroting. 
De onderstaande grafiek toont de evolutie van de realisatie van deze 
ontvangsten. 
 

 
 
De jaarlijkse toename van de belangrijke ontvangstencategorieën zorg-
de ervoor dat de Vlaamse Regering de schuld verder kon afbouwen én 
beperkte nieuwe initiatieven kon nemen.  
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2.3 Centrale uitgaven 2006 

2.3.1 Ordonnanceringen 

De onderstaande paragrafen schetsen de evolutie van de ordonnance-
ringskredieten en de aanrekeningen voor het jaar 2006 op grond van de 
gegevens in de algemene rekening 2006. 
 
 
2.3.1.1 Kredieten lopend jaar 
 
De kredieten voor de ordonnancering van uitgaven kunnen worden on-
derverdeeld in niet-gesplitste kredieten (initiële kredieten en bijkredieten 
vorige jaren), (gesplitste) ordonnanceringskredieten en variabele kredie-
ten. De niet-gesplitste kredieten (NGK), eigen aan het begrotingsjaar, 
resulteren uit de initiële begrotingskredieten, de aangepaste begrotings-
kredieten, een aantal fusioneerbare overdrachten(31) en transfers binnen 
de begroting.  
 
In de loop van het jaar worden in de aanpassingsbladen ook bijkredieten 
vorige jaren (BVJ) gestemd, die dienen voor de ordonnancering van 
uitgaven van vorige jaren. Ze gedragen zich als gewone niet-gesplitste 
kredieten en zijn dus maar eenmaal overdraagbaar. 
 
De (gesplitste) ordonnanceringskredieten (GOK) omvatten zowel de 
nieuw toegestane ordonnanceringskredieten op grond van de oorspron-
kelijke begroting en de aanpassingsbladen, als de overgedragen ordon-
nanceringskredieten van het vorige begrotingsjaar(32).  
 
De variabele kredieten (VK) bestaan enerzijds uit de ongebruikte kre-
dietsaldi op het einde van het vorige jaar en anderzijds uit de nieuwe 
ontvangsten toegewezen aan die kredieten. Ook hier zijn transfers mo-
gelijk.  
 
Ten slotte is er een onderscheid tussen de kredieten eigen aan de be-
leidsuitvoering (de som van de bovenstaande kredieten (titel I)) en de 
kredieten voor de aflossing van de schuld van de Vlaamse Gemeen-
schap (titel III).  

 
 
                                                 
31  In afwijking van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomp-

tabiliteit. Deze overdrachten zijn in feite afkomstig van het vorige begro-
tingsjaar, maar worden samengevoegd met de kredieten van het lopende 
jaar. De NGK overgedragen van het vorige begrotingsjaar (gewone over-
drachten in kader van artikel 34) worden niet samengevoegd met de kre-
dieten van het lopende jaar en maken daarvan dus geen deel uit. Ze wor-
den afzonderlijk gecomptabiliseerd. 

32  De overdrachten zijn uitzonderingen die de decreetgever op grond van 
artikel 35, §1, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit 
machtigt in de begroting en fusioneert met de voor dat jaar gestemde kre-
dieten. Ook voor deze kredieten zijn transfers mogelijk. 
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 (In duizenden EUR) 

Kredietsoort Begroting Aanpassings-
bladen Overdrachten Herverde-lingen Herverdeling 

FFEU Totaal 

NGK 16.542.318 321.878 844.065 -20.243 14.492 17.702.509
GOK 3.203.557 3.794 16.993 20.243 -14.492 3.230.096
VK  102.183 0 404.637 0 0 506.820
BVJ 0 5.835 0 0 0 5.835
TOTAAL TITEL I 19.848.058 331.507 1.265.695 0 0 21.445.260
TITEL III NGK 
aflossing schuld 352.747 0 0 0 0 352.747

 
 
De onderstaande diagrammen tonen de samenstelling van het totale 
krediet van het lopende jaar per kredietsoort en -bron. 
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In vergelijking met de voorgaande jaren trad een trendbreuk op inzake 
het aandeel van de (gesplitste) ordonnanceringskredieten, zoals blijkt uit 
onderstaande grafiek:  
 

 
 
De impact van de overgedragen en samengevoegde kredieten bedroeg 
in 2006 5,9 %, een lichte verhoging ten opzichte van 2005. Deze kredie-
ten vormen een uitzondering op de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit en betreffen voornamelijk inkomens- en kapitaalsover-
drachten binnen de institutionele groep Vlaamse overheid en haar instel-
lingen (o.a. dotaties aan VOR’s). 
 
In 2006 heeft de Vlaamse Overheid 82 herverdelingsbesluiten aan het 
Rekenhof overgelegd. Daarvan was er één besluit met herverdelingen 
naar het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investe-
ringsuitgaven (FFEU). Meestal ging het om decretale kredietherverde-
lingen die steunden op begrotingsbepalingen die herschikkingen over de 
programma’s heen mogelijk maakten. Daarbuiten waren er gewone her-
verdelingen, waarbij kredieten konden worden herschikt op grond van 
artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit binnen 
de decretaal vastgestelde programmagrenzen. Het Rekenhof had op-
merkingen bij vier herverdelingsbesluiten. Uiteindelijk werden alle her-
verdelingsbesluiten aanvaard door het Rekenhof. 
 
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de begrotingsuitvoerin-
gen 2006. 
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 (In duizenden EUR) 
Kredietsoort Totaal krediet zon-

der FFEU 
Geordonnanceerd Gebruiks-

graad in % 

NGK 17.688.018 16.051.997 90,8
GOK 3.244.587 3.078.626 94,9
VK  506.820 150.492 29,7
BVJ 5.835 5.205 89.2
TOTAAL TITEL I 21.445.260 19.286.320 89,9
TITEL III NGK aflossing schuld 352.747 323.600 91,7

 
De aanwending op het totaal van de kredieten van titel I daalde van 91% 
in 2005 naar 89,9% in 2006. De daling, in absolute cijfers, situeerde zich 
vooral bij de niet-gesplitste kredieten. Het aanwendingspercentage van 
de variabele kredieten en de bijkredieten vorige jaren steeg daarentegen 
sterk. Door het geringe aandeel van de kredieten in het totaal, volstond 
dat niet om een globale daling te beletten. De onderstaande grafiek illu-
streert de aanwendingspercentages van 2005 en 2006. 
 
 

 
 
 
2.3.1.2 Overgedragen kredieten  
 
De onderstaande tabel toont het gebruik van de overgedragen ordon-
nanceringskredieten in 2006.  
 
 (In duizenden EUR) 
Kredietsoort Totaal krediet  Geordonnanceerd Gebruiksgraad 
2006 - cijfers algemene rekening  
NGK 400.106 369.048 92,2
BVJ 4.985 4.963 99,6
TOTAAL  405.091 374.011 92,3
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Het bedrag van de overgedragen kredieten is dus volledig samengesteld 
uit de overdrachten van het vorige jaar op basis van artikel 34 van geco-
ordineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (33). Ten opzichte van het 
vorige jaar is er een daling van de aanwending van de niet-gesplitste 
kredieten van 95,1% naar 92,2%. 
 

2.3.2 Vastleggingen en vastleggingsmachtigingen 

Kredieten voor werken of leveringen met een uitvoeringstermijn van 
meer dan twaalf maand, kunnen worden gesplitst in een vastleggings-
krediet en een ordonnanceringskrediet(34). Het vastleggingsbedrag be-
paalt dan het bedrag van de verbintenissen die tijdens het begrotings-
jaar mogen worden aangegaan; het ordonnanceringskrediet het bedrag 
dat daadwerkelijk mag worden betaald in het begrotingsjaar. Een orga-
nieke wet kan bovendien toestaan vastleggingen aan te gaan ten laste 
van een in de wet toegestane vastleggingsmachtiging(35). De controleurs 
van de vastleggingen moeten het Rekenhof maandelijks op de hoogte 
stellen van het gebruik van de vastleggingen en vastleggingsmachtigin-
gen(36). 
 
Ook bij de variabele kredieten is er sprake van een gesplitst vastleg-
gingskrediet. Het Rekenhof rapporteert in dit rekeningenboek niet over 
het gebruik van vastleggingen ten laste van niet-gesplitste kredieten(37).  
 
 
2.3.2.1 Gesplitste vastleggingskredieten en variabele kredieten 
 
De gesplitste vastleggingskredieten omvatten de nieuw toegestane kre-
dieten op basis van de oorspronkelijke begroting en de aanpassingsbla-
den, evenals de overgedragen ordonnanceringskredieten. De over-
drachten zijn uitzonderingen die op basis van artikel 35, §1, van de ge-
coördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit decretaal worden gemach-
tigd in de begroting en worden gefusioneerd met de voor het betrokken 
begrotingsjaar gestemde kredieten. Daarbuiten zijn ook transfers moge-
lijk.  
 
De variabele kredieten (VK) bestaan enerzijds uit de ongebruikte kre-
dietsaldi op het einde van het vorige jaar, inclusief mogelijke desaffecta-

 
 
                                                 
33  Artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit staat de 

eenmalige overdracht toe naar het volgende jaar van niet aangewende 
NGK. 

34  Artikel 7, §2, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. 
35  Artikel 45, §4, tweede lid, van de wetten op de rijkscomptabiliteit 
36  Artikel 52 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. 
37  In de praktijk kan ook voor de niet-gesplitste kredieten een afzonderlijke 

opgave worden gedaan van de vastleggingskredieten (waarvan de bedra-
gen in principe gelijk moeten zijn aan de ordonnanceringskredieten) en de 
vastleggingen daarop. De algemene rekening noch het ontwerp van reke-
ningdecreet rapporteren daarover. 
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ties en annuleringen van openstaande verbintenissen(38), en anderzijds 
uit de nieuwe ontvangsten toegewezen aan die kredieten. Ook hier zijn 
transfers mogelijk.  
 
De onderstaande tabel toont de samenstelling van de gesplitste vastleg-
gingskredieten 2004-2005(39): 
 
De onderstaande tabel toont de samenstelling van de gesplitste vastleg-
gingskredieten voor 2006. 
 
 (In duizenden EUR) 

 Begroting Aanpassings-
bladen 

Overdrach-
ten 

Herverdelin-
gen(40) 

Herverde-
ling FFEU 

Totaal 

GVK 3.295.763 11.092 43.626 20.370 -14.492 3.356.359
VK 102.183 0 370.575 0 0 472.758
 
 
In vergelijking met 2005 daalden de gesplitste vastleggingskredieten 
duidelijk, met 10,2%. De variabele vastleggingskredieten blijven nage-
noeg ongewijzigd. 
 
De onderstaande tabel toont de vastleggingen op de vastleggingskredie-
ten. 
 
 (In duizenden EUR) 

 Totaal krediet (excl. FFEU) Vastgelegd Gebruiksgraad 
GVK 3.370.851 3.128.548 92,8% 
VK 472.758 165.985 35,1% 

 
 
Voor een duidelijker beeld van het werkelijke gebruik houden de totalen 
in de tabel geen rekening met de verdeling naar het FFEU. Ten opzichte 
van 2005 is ook het aanwendingspercentage van de gesplitste vastleg-
gingskredieten relatief sterk gedaald, namelijk van 98,2% naar 92,8%. 
Voor de variabele vastleggingskredieten is er dan weer sprake van een 
sterke stijging, van 16,5% naar 35,1%. 
 
 
2.3.2.2 Vastleggingsmachtigingen 
 
De onderstaande tabel geeft de bedragen weer van de vastleggings- en 
leningsmachtigingen en hun aanwending. De vastleggingsmachtigingen 
van sommige DAB’s, zoals het VIF, die niet meer centraal worden opge-
volgd, komen in de tabel niet meer voor. De gegevens over de aanwen-
ding van die machtigingen kunnen in de rekening van betrokken DAB’s 

 
 
                                                 
38  Verminderingen van overgedragen openstaande verbintenissen geven 

aanleiding tot een verhoging van beschikbaar krediet. 
39  Zie voor de variabele kredieten ook punt 2.3.3, Begrotingsfondsen. 
40  Alleen het nettobedrag van de herverdelingen werd berekend; niet de be-

dragen binnen de kredietsoort die elkaar compenseren. 
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worden teruggevonden. Meer details over de machtigingen 2006 staan 
in hoofdstuk 2.6 (controle van de algemene rekeningen 2006). 
 
 (In duizenden EUR) 

Jaar 2006 
Machtigingen Toewijzing Aanwending 
opgevolgd in de boekhouding 2.112.591 1.941.781 

 
Het aanwendingspercentage van 2006 bedraagt 91,9%. 
 

2.3.3 Begrotingsfondsen 2006 

De onderstaande paragrafen geven een globaal overzicht van de veran-
deringen die zich bij de begrotingsfondsen in 2006 voordeden(41).  
 
In 2006 werden vier nieuwe begrotingsfondsen opgericht en werd één 
fonds vervangen door één van deze vier fondsen. Dat bracht het totaal 
aantal organieke fondsen in 2006 op 48, tegenover 45 in 2005. 
 
De volgende organieke fondsen werden opgericht: 
• Het fonds Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking, 

opgericht door artikel 12 van het decreet houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2006. 

• Het Recuperatiefonds Studietoelagen, opgericht door artikel 21 van 
het bovenvermelde decreet en gewijzigd door artikel 26 van het de-
creet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van 
de begroting 2006. 

• Het Financieringsfonds, voor de financiering van Masterplanprojec-
ten, andere dan de Oosterweelverbinding, kortgenoemd financie-
ringsfonds BAM, opgericht door artikel 77 van hetzelfde decreet. 
Aan het Financieringsfonds BAM worden alle ontvangsten toegewe-
zen die het Vlaams Gewest ontvangt uit zijn deelname in de winst 
van de exploitatie door de BAM van de Oosterweelverbinding, 
alsook alle dividenden die het Vlaams Gewest van BAM zal ontvan-
gen. De middelen van het fonds dienen voor projecten van het Mas-
terplan Antwerpen of aanverwante programma's, andere dan de 
Oosterweelverbinding. 

• Het Energiefonds, opgericht door artikel 41 van het decreet hou-
dende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begro-
ting 2006. Aan dit Energiefonds worden rechtstreeks volgende in-
komsten toegewezen :  
1° opbrengsten uit heffingen en administratieve geldboetes die de-
cretaal aan het Energiefonds worden toegewezen;  
2° andere middelen aan het Energiefonds toegewezen krachtens 

 
 
                                                 
41  De opbouw van de kredieten en de uitvoering van de begroting, zowel wat 

de ordonnancerings- als de vastleggingskant betreft, werden al behandeld 
in de bovenstaande paragrafen, bij de variabele kredieten. 
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wettelijke, decretale of conventionele bepalingen.  
De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Energie-
fonds voor de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder 
voor de financiering van openbaredienstverplichtingen inzake ener-
gie, voor haar sociaal energiebeleid, haar beleid inzake het rationeel 
energiegebruik, haar beleid inzake warmtekrachtkoppeling, haar be-
leid inzake de hernieuwbare energiebronnen en haar beleid inzake 
de flexibele mechanismen van het protocol van Kyoto. Het Energie-
fonds komt in de plaats van het Fonds Hernieuwbare Energiebron-
nen en neemt er de uitstaande rechten en plichten van over. 

 
Het Fonds Hernieuwbare Energiebronnen(42) werd dus afgeschaft en 
vervangen door het Energiefonds. 
 
De onderstaande tabel toont voor 2006 een stijging van de vastleg-
gingskredieten met 6,7% ten opzichte van 2005 en voor de ordonnance-
ringskredieten met 5,4%. De aanwending steeg sterker: voor de vast-
leggingen met factor 2,3; voor de ordonnancering met bijna factor 2. 
Daardoor daalden de saldi uiteraard relatief sterk. 
 
 (In duizenden EUR) 

 2005 2006 
Variabele vastleggingskredieten   

Beschikbare middelen 443.786 473.554 
Vastleggingen 73.211 165.985 
Saldo op 31 december 370.575 307.569 

Variabele ordonnanceringskredieten   
Beschikbare middelen 480.623 506.820 
Vastleggingen 75.986 150.492 
Saldo op 31 december 404.637 356.329 

 
Bijlage 7 geeft per fonds voor de vastleggings- en de ordonnancerings-
zijde een overzicht van de verrichtingen 2006. 
 
 

2.3.4 Evolutie van de uitstaande vastleggingen (departementen)  

Voor de jaren 2003 en 2004 was er een stijging van de uitstaande vast-
leggingen, respectievelijk met 4,8% en 5,6%. In 2005 werd deze ten-
dens duidelijk omgebogen met een daling van 11,4%. Deze daling werd 
in 2006 nagenoeg volledig ongedaan gemaakt met een stijging van 
11,2%. Vooral de evolutie bij de niet-gesplitste kredieten was daarvoor 
verantwoordelijk. De schommelingen bij de gesplitste ordonnancerings-
kredieten waren veel beperkter en vertoonden meer een dalende ten-
dens, terwijl de impact van de variabele kredieten en de bijkredieten 
vorige jaren in absolute termen vrij gering was. Het openstaande gedeel-
 
 
                                                 
42  Opgericht door artikel 20 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij de decreten van 2 april 
2004 en 24 december 2004. 
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te van de niet-gesplitste kredieten moet in principe in het volgende be-
grotingsjaar (in casu 2007) worden geordonnanceerd, zodat nog geen 
sprake is van een opbouw van de openstaande vastleggingen op lange 
termijn. 
 
 (In duizenden EUR) 

 2003 2004 2005 2006
NGK 1.140.123 1.278.224 937.978 1.332.003
GOK 1.934.134 1.963.697 1.931.726 1.853.687
VRK 34.623 37.819 34.127 48.825
BVJ 1.781 3.929 4.985 555
Totaal: 3.110.661 3.283.668 2.908.816 3.235.070
Jaarlijkse variatie 4,8% 5,6% -11,4% 11,2%

 
 

2.3.5 Conclusies 

In vergelijking met 2005 daalde de totale aanwending van beleidskredie-
ten in 2006 van 91% tot 89,9%. Zowel de gebruiksgraad van de niet-
gesplitste kredieten (van 92,2% naar 90,8%) als die van de gesplitste 
ordonnanceringskredieten (van 95,6% naar 94,9%) daalde. Dat leidde 
bij de niet-gesplitste kredieten tot een verhoging van de uitstaande vast-
leggingen en bij de gesplitste kredieten tot een lichte daling ervan.  
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2.4 Diensten met afzonderlijk beheer 

 

2.4.1 Overzicht van de begrotingsuitvoering 2006 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de uitvoering van de begrotingen 
van de DAB’s. Die diensten hebben een zekere autonomie op budgettair 
vlak, maar geen rechtspersoonlijkheid. Het nieuwe kaderdecreet Beter 
Bestuurlijk Beleid vervangt de rechtsfiguur dienst met afzonderlijk be-
heer door intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijk-
heid (IVA). Sommige IVA’s overkoepelen verschillende DAB’s. Zo bij-
voorbeeld bestaan de DAB’s Schoonmaak en Catering onder de koepel 
van het agentschap voor Facilitair Management. Wat afzonderlijke reke-
ningaflegging betreft zijn voor het begrotingsjaar 2006 in de praktijk en-
kel de diensten met afzonderlijk beheer relevant. Het Vlaams Parlement 
keurt de begrotingen van de DAB's jaarlijks goed.  
 
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de begrotingen en 
uitvoeringscijfers van de verschillende DAB's voor 2005 en 2006. Het 
gaat, met één uitzondering, steeds om gecontroleerde cijfers.  
 
De tabel maakt voor de ontvangsten een onderscheid tussen de dotaties 
en andere inkomsten. Om op het eerste gezicht afwijkende overdracht-
bedragen te vermijden, wordt de transfer naar het reservefonds in de 
kolom uitvoeringscijfers beschouwd als een negatieve ontvangst met 
gevolgen voor het totaal van de rubriek andere ontvangsten. Een aan-
wending van het reservefonds wordt beschouwd als een verhoging van 
de ontvangsten. Minus de uitgaven geeft dit een saldo voor het begro-
tingsjaar dat samen met de overdracht van het saldo van vorige jaren, 
de overdracht naar het volgende begrotingsjaar geeft. 
 
Eventuele afwijkingen in de tabel (bijvoorbeeld bij overdrachten van het 
ene begrotingsjaar naar het andere) zijn te wijten aan afrondingsver-
schillen.  
 
 (in duizend EUR) 

 2005 2006 
  begroting uitvoering begroting uitvoering 
MINA-FONDS   
ontvangsten 385.789 371.948 584.281 580.410 
dotatie 154.382 154.994 429.521 409.521 
andere 231.407 216.954 154.760 170.889 
uitgaven 725.985 494.627 805.523 581.007 
saldo jaar -340.196 -122.679 -221.242 -597 
saldo vorige jaren 340.196 344.249 221.242 221.570 
overdracht 0 221.570 0 220.973 
HOGERE ZEEVAARTSCHOOL 
ontvangsten 2.127 1.911 1.711 1.680 
dotatie 1.080 1.080 1.094 1.094 
andere 1.047 831 617 586 
uitgaven 2.804 2.367 2.218 1.682 
saldo jaar -677 -456 -507 -2 
saldo vorige jaren 920 921 507 465 
overdracht 243 465 0 463 
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 2005 2006 
  begroting uitvoering begroting uitvoering 
LUCHTHAVEN ANTWERPEN 
ontvangsten 6.335 5.352 6.811 6.818 
dotatie 3.992 3.415 4.531 4.528 
andere 2.343 1.937 2.280 2.290 
uitgaven 6.335 4.546 6.811 7.559 
saldo jaar 0 806 0 -741 
saldo vorige jaren 0 220 1.026 1.026 
overdracht 0 1.026 1.026 285 
LUCHTHAVEN OOSTENDE43 
ontvangsten 10.555 10.767 12.840 11.465 
dotatie 6.293 6.242 7.560 7.463 
andere 4.262 4;525 5.280 4.002 
uitgaven 10.555 10.124 12.840 9.740 
saldo jaar 0 643 0 1.725 
saldo vorige jaren 0 2.798 0 3.441 
overdracht 0 3.441 0 5.166 
VLAAMS INSTITUUT ONROEREND ERFGOED 
ontvangsten 5.353 5.496 5.842 5.610 
dotatie 4.296 4.296 4.363 4.364 
andere 1.057 1.200 1.479 1.246 
uitgaven 5.353 5.146 6.040 5.273 
saldo jaar 0 350 -198 337 
saldo vorige jaren 45 185 427 535 
overdracht 45 535 229 872 
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS 
ontvangsten 408.050 402.768 296.012 287.093 
dotatie 337.599 337.599 241.224 241.224 
andere 70.451 65.169 54.788 45.869 
uitgaven 673.687 672.921 526.169 467.907 
saldo jaar - 265.637 - 270.153 -230.157 -180.814 
saldo vorige jaren 616.201 615.878 346.999 345.725 
overdracht 350.564 345.725 116.842 164.911 
GAASBEEK 
ontvangsten 424 451 522 475 
dotatie 268 268 259 259 
andere 156 183 263 216 
uitgaven 510 398 522 469 
saldo jaar -86 53 0 6 
saldo vorige jaren 86 85 138 138 
overdracht 0 138 138 144 
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 
ontvangsten 2.978 2.820 3.177 2.912 
dotatie 2.335 2.335 2.367 2.367 
andere 643 485 810 545 
uitgaven 2.978 2.641 3.749 3.092 
saldo jaar 0 179 -572 -180 
saldo vorige jaren 399 379 572 558 
overdracht 399 558 0 378 
FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING 
ontvangsten 35.995 35.995 35.715 35.715 
dotatie 35.995 35.995 35.715 35.715 
andere 0 0 0 0 
uitgaven 36.595 35.964 36.385 35.559 
saldo jaar -600 31 -670 156 
saldo vorige jaren 665 666 697 697 
overdracht 65 697 27 853 
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 2005 2006 
  begroting uitvoering begroting uitvoering 
INVESTEREN IN VLAANDEREN 
ontvangsten 4.985 1.246 0 0 
dotatie 4.285 544 0 0 
andere 700 702 0 0 
uitgaven 6.379 2.705 0 0 
saldo jaar -1.394 -1.459 0 0 
saldo vorige jaren 2.094 1.459 0 0 
overdracht 700 0 0 0 
SCHOONMAAK 
ontvangsten 7.850 7.811 8.511 8.442 
dotatie 7.630 7.659 8.291 8.306 
andere 220 152 220 136 
uitgaven 8.627 8.121 8.817 8.348 
saldo jaar -777 -310 -306 94 
saldo vorige jaren 777 705 335 395 
overdracht 0 395 29 489 
ALDEN BIESEN 
ontvangsten 1.068 936 1.046 1.025 
dotatie 268 268 272 272 
andere 800 668 774 753 
uitgaven 1.209 919 1.046 925 
saldo jaar -141 17 0 100 
saldo vorige jaren 141 142 159 159 
overdracht 0 159 159 259 
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND DE KEMPEN 
ontvangsten 1.216 1.236 1.273 1.280 
dotatie 1.066 1.066 1.123 1.123 
andere 150 170 150 157 
uitgaven 1.326 1.273 1.380 1.312 
saldo jaar -110 -37 -107 -32 
saldo vorige jaren 279 278 241 241 
overdracht 169 241 134 209 
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND DE ZANDE 
ontvangsten 1.276 1.279 1.317 1.308 
dotatie 1.101 1.101 1.102 1.102 
andere 175 178 215 206 
uitgaven 1.554 1.258 1.616 1.454 
saldo jaar -278 21 -299 -146 
saldo vorige jaren 278 278 299 299 
Overdracht 0 299 0 153 
CENTRUM VOOR INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VORMING IN DE 
WELZIJNSSECTOR 
ontvangsten 317 246 296 212 
dotatie 302 242 256 205 
andere 15 4 40 7 
uitgaven 452 254 481 195 
saldo jaar -135 -8 -185 17 
saldo vorige jaren 135 193 185 185 
overdracht 0 185 0 202 
LINKERSCHELDE-OEVER 
ontvangsten 5.296 5.459 5.555 5.694 
dotatie 5.201 5.206 5.460 5.458 
andere 95 253 95 236 
uitgaven 7.243 5.498 6.176 4.883 
saldo jaar -1.947 -39 -621 811 
saldo vorige jaren 2.347 2.347 2.308 2.308 
overdracht 400 2.308 1.687 3.119 
GRONDFONDS 
ontvangsten 1.475 1.371 6.049 6.049 
dotatie 0 0 0 0 
andere 1.475 1.371 6.049 6.049 
uitgaven 4.437 1.871 3.000 1.905 
saldo jaar -2.962 -500 3.049 4.144 
saldo vorige jaren 11.490 11.496 0 0 
overdracht 8.528 10.996 3.049 4144 
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 2005 2006 
  begroting uitvoering begroting uitvoering 
CATERING 
ontvangsten 7.750 7.470 7.921 7.607 
dotatie 5.150 5.171 5.471 5.471 
andere 2.600 2.299 2.450 2.136 
uitgaven 8.212 7.614 8.180 7.563 
saldo jaar -462 -144 -259 44 
saldo vorige jaren 462 646 288 503 
overdracht 0 502 29 547 
LOODSWEZEN 
ontvangsten 65.360 62.647 68.430 65.402 
dotatie 0 0 0 0 
andere 65.360 62.647 68.430 65.402 
uitgaven 67.238 63.607 69.201 66.291 
saldo jaar -1.878 -960 -771 -889 
saldo vorige jaren 1.980 1.980 1.021 1.020 
overdracht 102 1.020 250 131 
AUTONOME VLAAMSE FISCALE INNING 
ontvangsten 0 0 0 0 
dotatie 0 0 0 0 
andere 0 0 0 0 
uitgaven 8 0 142 143 
saldo jaar -8 0 -142 -143 
saldo vorige jaren 142 143 142 143 
overdracht 134 143 0 0 
VLAAMS KENNISCENTRUM PPS 
ontvangsten 306 316 0 0 
dotatie 301 303 0 0 
andere 5 13 0 0 
uitgaven 1.126 514 622 622 
saldo jaar -820 -198 -622 -622 
saldo vorige jaren 820 820 622 622 
overdracht 0 622 0 0 
VLOOT 
ontvangsten 44.026 44.555 45.652 44.328 
dotatie 28.962 28.994 28.161 28.161 
andere 15.064 15.561 17.491 16.167 
uitgaven 44.141 41.554 48.354 43.063 
saldo jaar -115 3.001 -2702 1265 
saldo vorige jaren 14.170 13.925 17.200 16.927 
overdracht 14.055 16.926 14.498 18.192 
WAARBORGFONDS 
ontvangsten 223 223 
dotatie 248 248 
andere -25 -25 
uitgaven 0 0 
saldo jaar 223 223 
saldo vorige jaren 0 0 
overdracht 223 223 
HERSTELFONDS 
ontvangsten 1476 1.608 
dotatie 0 0 
andere 1.476 1.608 
uitgaven 12.570 7.532 
saldo jaar -11.094 -5.924 
saldo vorige jaren 11.094 10.995 
overdracht 0 5.071 
TOTAAL 
ontvangsten 998.531 972.080 1.094.660 1.075.356 
dotatie 600.506 596.778 777.018 756.881 
andere 398.025 375.302 317.642 318.475 
uitgaven 1.616.754 1.363.922 1.561.842 1.256.524 
saldo jaar - 618.223 - 391.842 -467.182 -181.168 
saldo vorige jaren 993.627 999.793 605.502 607.952 
overdracht 375.404 607.951 138.320 426.784 
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2.4.2 Voorlegging en controleverklaring 

De onderstaande tabel toont de data van ontvangst van de DAB-
rekeningen door het Rekenhof en de data waarop het Rekenhof de con-
trole beëindigd heeft verklaard.  
 

Domein DAB ontvangst CV 

DAR Vlaams Kenniscentrum PPS 05/09/06 24/04/07 

BZ Catering 19/03/07 09/10/07 

 Schoonmaak 27/04/07 03/06/08 

FB Autonome Vlaamse Fiscale Inning 14/09/06 03/06/08 

IV Waarborgfonds 23/03/07 14/08/07 

OND Hogere Zeevaartschool 02/04/07 13/11/07 

WVG Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in 
De Welzijnssector 

22/02/07 13/11/07 

 Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen 15/03/07 19/06/07 

 Bijzondere Jeugdbijstand De Zande 20/02/07 06/12/07 

CJSM Alden Biesen 13/03/07 14/08/07 

 Gaasbeek 09/03/07 20/11/07 

 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 02/04/07 18/03/08 

LNE Mina-Fonds 02/05/07 29/04/08 

MOW Luchthaven Antwerpen 15/05/07 25/03/08 

 Luchthaven Oostende(44) 15/05/07 - 

 Vlaams Infrastructuurfonds 08/06/07 18/06/08 

 Linkerschelde-Oever 28/02/07 19/06/07 

 Loodswezen 16/05/07 03/06/08 

 Vloot 04/05/07 08/01/08 

ROWOE Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed 29/03/07 01/04/08 

 Fonds Financiering Urgentieplan Sociale Huisvesting 27/02/07 01/04/08 

 Grondfonds 19/03/07 10/06/08 

 Herstelfonds 30/05/07 10/06/08 
CV = controleverklaring door het Rekenhof 

 
De meeste DAB’s dienen hun jaarrekeningen in te dienen vóór 30 april 
van het jaar volgend op het begrotingsjaar. De tabel toont aan dat de 
meeste DAB's deze datum haalden of bijna haalden (met een veertiental 
dagen vertraging). De situatie met de voorlegging van de rekeningen 
over 2005, waarbij nauwelijks de helft van de DAB-rekeningen de limiet-
datum voor indiening haalden, is dus in 2007 ten goede gekenterd.  
 

2.4.3 Bijzondere controleresultaten 

Het Rekenhof had geen opmerkingen bij de meeste DAB-rekeningen 
over 2006.  
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Wel merkte het in enkele DAB-rekeningen overschrijdingen op van be-
grotingskredieten (Luchthaven Antwerpen, Loodswezen, PPS en AVFI). 
Bij Catering vond het in de vele laattijdige factuurbetalingen aanwijzin-
gen dat de dossierdoorstroming weinig vlot verloopt. Loodswezen bleef 
ook in 2006 kampen met onduidelijke bevoegdheidsverdelingen.  
 
Bij de Luchthaven Antwerpen stemden de vastleggingsgegevens in de 
begrotingsboekhouding niet overeen met die van de controleurs van de 
vastleggingen. Bovendien ontbrak een ORAFIN-rapport, was de inventa-
ris nog altijd onvolledig en werd de interne controle nog niet aangepast 
aan vroegere de opmerkingen van het Rekenhof. 
 
Het Rekenhof heeft voor het VIOE andermaal de aandacht gevestigd op 
het nog te bestemmen saldo 1989, d.w.z. op nog niet onder de gewes-
ten verdeelde gelden van de vroegere Nationale Dienst voor Opgravin-
gen. 
 
Ten slotte wees het Rekenhof erop dat de opsplitsing van het oude 
Grondfonds in het Herstelfonds en het nieuwe Grondfonds gepaard ging 
met een budgetverhoging, hoewel de Vlaamse Regering had gesteld 
geen extra beleidsmiddelen te zullen investeren. Zij hield bovendien 
beide begrotingen buiten de tweede begrotingscontrole 2006. 
 

2.4.4 Conclusies 

In 2006 bedroegen de ontvangsten van de diensten met afzonderlijk 
beheer 1.075 miljoen EUR, waarvan 757 miljoen EUR dotaties. De 
DAB’s gaven 1.256,5 miljoen EUR uit. Het Minafonds en het Vlaams 
lnfrastructuurfonds namen daarvan samen het overgrote deel voor hun 
rekening (samen 1.049 miljoen EUR). 
 
In tegenstelling tot de situatie in 2005, werden de DAB-rekeningen in 
2006 doorgaans tijdig aan het Rekenhof voorgelegd.  
 
Opvallende controleresultaten waren er nauwelijks.  
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2.5 Vlaamse openbare rechtspersonen 

 

2.5.1 Overzicht van de rekeningen 2006 

Het project beter bestuurlijk beleid heeft in de loop van 2006 belangrijke 
wijzigingen gebracht in de organisatie van de Vlaamse Overheid. Ter 
uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijk beleid kwamen nieuwe 
agentschapsvormen tot stand: intern verzelfstandigde agentschappen 
(IVA’s) met en zonder rechtspersoonlijkheid, publiekrechtelijk en privaat-
rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s). 
Toch bleven nog heel wat Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) buiten 
het toepassingsgebied van het kaderdecreet, zodat de diversiteit aan 
Vlaamse openbare rechtspersonen is toegenomen. De belangrijkste 
types zijn: 
• VOI van categorie A (VOI A) 
• VOI van categorie B (VOI B) 
• VOI sui generis (VOI SG) 
• IVA met rechtspersoonlijkheid (IVA rp) 
• publiekrechtelijk vormgegeven EVA (EVA publ) 
• privaatrechtelijk vormgegeven EVA (EVA priv) 
Met uitzondering van de privaatrechtelijk vormgegeven EVA’s moeten 
de begrotingen van de Vlaamse openbare rechtspersonen in de alge-
mene uitgavenbegroting worden opgenomen (VOI’s A en IVA’s rp) of als 
bijlage worden toegevoegd (VOI’s B en SG, EVA’s publ). Voor 2006 
voorzag de decreetgever in een overgangsregeling(45), die echter niet 
werd toegepast. Verscheidene nieuwe agentschappen hadden een be-
groting die niet op decretale wijze tot stand was gekomen. Ze werkten 
dikwijls voort met de (eventueel aangepaste) begroting van hun rechts-
voorganger(s)(46). 
 
De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de begrotingen en 
de uitvoeringscijfers voor het jaar 2006. Door de reorganisatie van de 
Vlaamse overheid in de loop van dat jaar is de vergelijkbaarheid met het 
jaar voordien beperkt en daarom weggelaten. 
 
Drie VOI’s van categorie A hadden in 2006 nog geen budgettaire ver-
richtingen en staan daarom niet in de tabel: het Garantiefonds voor de 
Sociale Huisvesting, het Rubiconfonds en het Topstukkenfonds. Het 
Universitaire Ziekenhuis Gent en de openbare psychiatrische ziekenhui-
zen Geel en Rekem zijn onderworpen aan de ziekenhuiswetgeving en 

 
 
                                                 
45  Artikel 167 van het decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaam-

se Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 
46  Zie ook het artikel Budgettaire en boekhoudkundige verwerking van de 

BBB-rechtsopvolging (punt 3.1 van dit rekeningenboek). 
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dienen geen ESR-uitvoeringsrekening voor te leggen. De tabel bevat 
evenmin gegevens over de VOI Gemeenschapsonderwijs. Het Rekenhof 
kon de controle over de rekeningen van die instelling niet beëindigen bij 
ontstentenis van het gedeelte consolidatie van de scholengroep. De 
tabel vermeldt de globale ontvangsten en uitgaven volgens de uitvoe-
ringsrekeningen van de Vlaamse openbare rechtspersonen. Hij geeft de 
ontvangsten die voortkomen uit dotaties, afzonderlijk weer. Het gaat hier 
meestal om dotaties uit de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap. Soms komen de dotaties ook uit de begrotingen van 
DAB’s of andere Vlaamse openbare rechtspersonen. Voorts bevat de 
tabel het begrotings- en uitvoeringssaldo van het jaar, het gecumuleerde 
overgedragen saldo van vorige jaren en het over te dragen saldo. De 
overgedragen en over te dragen saldi worden voor een aantal instellin-
gen niet alleen bepaald door de saldi van de uitvoering van de begro-
ting, maar ook door overdrachten naar of opnemingen uit reservefond-
sen. 
 
 (in duizenden EUR) 
    begroting uitvoering
Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Re-
geringsbeleid     

ontvangsten 22.376 8.617
dotatie 19.667 6.987
andere 2.709 1.630
uitgaven 19.414 17.052
saldo jaar 2.962 -8.436
saldo vorige jaren  -2.799

Agentschap voor Geografi-
sche Informatie Vlaanderen 
(AGIV) - EVA publ 

overdracht   -11.234
ontvangsten 2.120 2.120
dotatie 2.047 2.047
andere 73 73
uitgaven 5.285 4.747
saldo jaar -3.165 -2.628
saldo vorige jaren  4.701

Vlaams Brusselfonds - VOI A 

overdracht   2.073
Beleidsdomein Bestuurszaken      
Geen VOR's       
Beleidsdomein Financiën en Begroting      

ontvangsten 124.770 124.770
dotatie 124.770 124.770
andere 0 0
uitgaven 172.555 131.681
saldo jaar -47.785 -6.911
saldo vorige jaren  395.150

Financieringsfonds voor 
Schuldafbouw en Eenmalige 
Investeringsuitgaven (FFEU) - 
VOI A 

overdracht   388.239
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ontvangsten 112.083 112.844
dotatie 111.991 112.626
andere 92 218
uitgaven 81.061 52.761
saldo jaar 31.022 60.083
saldo vorige jaren  22.715

Vlaams Fonds voor de Las-
tendelging (VFLD) - VOI A 

overdracht   82.798
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen      

ontvangsten 57.616 56.893
dotatie 52.023 51.171
andere 5.593 5.722
uitgaven 56.313 53.795
saldo jaar 1.303 3.098
saldo vorige jaren  3.607

Toerisme Vlaanderen - IVA rp 

overdracht   5.792
ontvangsten 45.244 44.113
dotatie 40.477 40.109
andere 4.767 4.004
uitgaven 46.001 44.101
saldo jaar -757 12
saldo vorige jaren  1.540

Vlaams Agentschap voor In-
ternationaal Ondernemen - 
Flanders Investment and Tra-
de (VAIO - FIT) - EVA publ 

overdracht   1.552
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie    

ontvangsten 291.666 294.510
dotatie 288.800 288.800
andere 2.866 5.710
uitgaven 291.666 289.813
saldo jaar 0 4.697
saldo vorige jaren  45.100

Fonds voor Flankerend Eco-
nomisch Beleid (Hermes-
fonds) - VOI A 

overdracht   49.797
ontvangsten 2.900 3.275
dotatie 400 432
andere 2.500 2.843
uitgaven 6.000 1.340
saldo jaar -3.100 1.935
saldo vorige jaren  26.678

Grindfonds - VOI A 

overdracht   28.613
ontvangsten 228.175 222.803
dotatie 225.107 219.988
andere 3.068 2.815
uitgaven 245.702 217.850
saldo jaar -17.527 4.953
saldo vorige jaren  17.741

Instituut voor de Aanmoedi-
ging van Innovatie door We-
tenschap en Technologie in 
Vlaanderen (IWT) - VOI B 

overdracht   22.694
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ontvangsten 15.629 12.317
dotatie 15.129 12.112
andere 500 205
uitgaven 15.629 12.485
saldo jaar 0 -168
saldo vorige jaren  0

Vlaams Agentschap Onder-
nemen (VLAO) - IVA rp 

overdracht   -168
ontvangsten 60.801 59.980
dotatie 35.109 35.453
andere 25.692 24.527
uitgaven 60.087 58.831
saldo jaar 714 1.149
saldo vorige jaren  1.759

Vlaamse Instelling voor Tech-
nologisch Onderzoek (VITO) - 
VOI SG 

overdracht   2.907
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 
      

ontvangsten 159.786 166.638
dotatie 159.357 159.517
andere 429 7.121
uitgaven 160.906 149.453
saldo jaar -1.120 17.185
saldo vorige jaren  11.643

Agentschap voor Infrastruc-
tuur in het Onderwijs (AGIOn) 
- IVA rp [inclusief verrichtin-
gen van de VOI's SG DIGO 
en IVAH in de periode vóór 
1/4] 

overdracht   28.828
ontvangsten 2.922 2.978
dotatie 2.880 2.882
andere 42 96
uitgaven 2.922 2.984
saldo jaar 0 -7
saldo vorige jaren  135

Vlaamse Onderwijsraad 
(VLOR) - VOI SG, vanaf 1/4 
een Strategische Adviesraad 

overdracht   128
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin    

ontvangsten 237.938 237.283
dotatie 229.888 231.457
andere 8.050 5.826
uitgaven 237.938 237.201
saldo jaar 0 82
saldo vorige jaren  357

Fonds Bijzondere Jeugdzorg 
(FBJ) - VOI A 

overdracht   439
ontvangsten 397.877 397.189
dotatie 302.825 302.885
andere 95.052 94.304
uitgaven 407.692 404.751
saldo jaar -9.815 -7.562
saldo vorige jaren  532

Kind en Gezin - VOI SG, van-
af 1/4 een IVA rp 

overdracht   -135
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ontvangsten 1.504.355 595.415
dotatie 1.184.638 591.778
andere 319.717 3.637
uitgaven 1.515.886 598.960
saldo jaar -11.531 -3.545
saldo vorige jaren  16.872

Vlaams Fonds voor de Socia-
le Integratie van Personen 
met een Handicap (VFSIPH) - 
VOI SG [tot 31/3] 

overdracht   13.327
ontvangsten 437.554 727.627
dotatie 419.362 419.367
andere 18.192 308.260
uitgaven 732.720 730.148
saldo jaar -295.166 -2.521
saldo vorige jaren  13.327

Vlaams Agentschap voor Per-
sonen met een Handicap 
(VAPH) - IVA rp [vanaf 1/4] 

overdracht   10.831
ontvangsten 152.230 177.872
dotatie 151.980 176.924
andere 250 948
uitgaven 156.980 162.659
saldo jaar -4.750 15.213
saldo vorige jaren  8.474

Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aan-
gelegenheden (VIPA) - VOI A 

overdracht   23.296
ontvangsten 383.861 383.536
dotatie 254.795 254.795
andere 129.066 128.741
uitgaven 214.195 216.110
saldo jaar 169.666 167.426
saldo vorige jaren  15.914

Vlaams Zorgfonds - VOI A, 
vanaf 1/4 een IVA rp 

overdracht   10.037
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media      

ontvangsten 81.312 81.430
dotatie 72.140 70.830
andere 9.172 10.600
uitgaven 81.312 83.246
saldo jaar 0 -1.816
saldo vorige jaren  0

Commissariaat-Generaal  
voor de Bevordering van de 
Lichamelijke Ontwikkeling, de 
Sport en de Openluchtrecrea-
tie (BLOSO) - VOI SG, vanaf 
1/4 een IVA rp 

overdracht   1.053
ontvangsten 15.204 15.253
dotatie 15.190 15.224
andere 14 29
uitgaven 17.308 8.359
saldo jaar -2.104 6.894
saldo vorige jaren  11.798

Fonds Culturele Infrastructuur 
(FOCI) - VOI A 

overdracht   18.692
ontvangsten 461 428
dotatie 0 0
andere 461 428
uitgaven 503 348
saldo jaar -42 79
saldo vorige jaren  99

Reproductiefonds Vlaamse 
Musea (RVM) - VOI SG 

overdracht   178
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ontvangsten 3.443 3.621
dotatie 3.443 3.443
andere 0 178
uitgaven 3.443 3.592
saldo jaar 0 29
saldo vorige jaren  -296

Vlaams Fonds voor de Lette-
ren (VFL) - VOI SG 

overdracht   -267
ontvangsten 437.854 500.195
dotatie 279.480 280.492
andere 158.374 219.703
uitgaven 455.298 515.510
saldo jaar -17.444 -15.315
saldo vorige jaren  38.113

Vlaamse Radio- en Televisie-
omroep (VRT) - VOI SG 

overdracht   22.798
ontvangsten 1.197 1.431
dotatie 774 775
andere 423 656
uitgaven 775 110
saldo jaar 422 1.321
saldo vorige jaren  756

Vlaamse Regulator voor de 
Media (VRM) - EVA publ [in-
clusief de verrichtingen van de 
VOI SG VCM in de periode 
vóór 10/2] 

overdracht   2.077
ontvangsten 29.230 26.861
dotatie 21.938 18.536
andere 7.292 8.325
uitgaven 27.186 26.579
saldo jaar 2.044 282
saldo vorige jaren  -432

Vlopera - VOI SG 

overdracht   -150
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie     

ontvangsten 4.465 4.825
dotatie 4.465 4.465
andere 0 360
uitgaven 4.465 1.435
saldo jaar 0 3.390
saldo vorige jaren  4.149

Herplaatsingsfonds - VOI A 

overdracht   7.539
ontvangsten 59.412 22.612
dotatie 57.629 21.383
andere 1.783 1.229
uitgaven 59.412 15.547
saldo jaar 0 7.065
saldo vorige jaren  1.951

Vlaams Instituut voor Zelf-
standig Ondernemen (VIZO) - 
VOI SG 

overdracht   9.016
ontvangsten 53.124 33.321
dotatie 51.391 32.335
andere 1.733 986
uitgaven 53.124 38.188
saldo jaar 0 -4.867
saldo vorige jaren  9.016

Vlaams Agentschap voor On-
dernemersvorming - Syntra 
Vlaanderen - EVA publ [vanaf 
1/4] 

overdracht   4.149
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ontvangsten 553.679 549.592
dotatie 434.064 424.467
andere 119.615 125.125
uitgaven 541.679 521.389
saldo jaar 12.000 28.203
saldo vorige jaren  69.071

Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling en Beroepsoplei-
ding (VDAB) - VOI B, vanaf 
1/4 een EVA publ 

overdracht   97.274
Beleidsdomein Landbouw en Visserij      

ontvangsten 4.237 4.234
dotatie 4.212 4.212
andere 25 22
uitgaven 4.498 2.946
saldo jaar -261 1.288
saldo vorige jaren  1.146

Financieringsinstrument 
Vlaamse Visserij- en Aquicul-
tuursector (FIVA) - VOI A 

overdracht   2.434
ontvangsten 53.675 53.944
dotatie 53.325 53.425
andere 350 519
uitgaven 53.698 52.276
saldo jaar -23 1.668
saldo vorige jaren  36

Vlaams Landbouwinveste-
ringsfonds (VLIF) - VOI A 

overdracht   1.704
Beleidsdomein Leefmilieu en Natuur      

ontvangsten 59.710 19.568
dotatie 46.197 16.405
andere 13.513 3.163
uitgaven 63.654 11.106
saldo jaar -3.944 8.462
saldo vorige jaren  7.340

Openbare Vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij (OVAM) - 
VOI A [tot 31/3] 

overdracht   16.331
ontvangsten 60.745 16.965
dotatie 46.105 11.543
andere 14.640 5.422
uitgaven 63.212 35.539
saldo jaar -2.467 -18.574
saldo vorige jaren  0

Openbare Vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij (OVAM) - 
IVA rp [vanaf 1/4] 

overdracht   -11.682
ontvangsten 72.469 72.049
dotatie 60.826 63.722
andere 11.643 8.327
uitgaven 63.324 63.662
saldo jaar 9.145 8.387
saldo vorige jaren  48.750

Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) - EVA publ 

overdracht   57.137
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ontvangsten 405.631 570.740
dotatie 73.691 101.239
andere 331.940 469.501
uitgaven 406.330 519.447
saldo jaar -699 51.293
saldo vorige jaren  11.376

Vlaamse Maatschappij voor 
de Watervoorziening (VMW) - 
VOI B 

overdracht   62.669
ontvangsten 68.992 59.195
dotatie 65.094 58.515
andere 3.898 680
uitgaven 68.992 14.619
saldo jaar 0 44.576
saldo vorige jaren  6.426

Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) - VOI A [tot 31/3] 

overdracht   51.002
ontvangsten 83.039 15.554
dotatie 78.087 11.931
andere 4.952 3.623
uitgaven 79.608 53.125
saldo jaar 3.431 -37.571
saldo vorige jaren  51.002

Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) - IVA rp [vanaf 1/4] 

overdracht   12.914
ontvangsten 2.636 2.638
dotatie 2.636 2.636
andere 0 2
uitgaven 3.045 2.688
saldo jaar -409 -50
saldo vorige jaren  588

Vlaamse Reguleringsinstantie 
voor de Elektriciteits- en Gas-
markt (VREG) - VOI SG, van-
af 1/4 een EVA publ 

overdracht   538
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken      

ontvangsten 96.524 86.458
dotatie 70.095 63.787
andere 26.429 22.671
uitgaven 90.894 78.091
saldo jaar 5.630 8.367
saldo vorige jaren  -5.630

De Scheepvaart NV - EVA 
publ 

overdracht   2.737
ontvangsten 5.550 5.550
dotatie 5.550 5.550
andere 0 0
uitgaven 500 0
saldo jaar 5.050 5.550
saldo vorige jaren  0

Pendelfonds - VOI A 

overdracht   5.550
ontvangsten 1.028.697 1.031.412
dotatie 790.149 789.337
andere 238.548 242.075
uitgaven 970.830 976.330
saldo jaar 57.867 55.082
saldo vorige jaren  -220.718

Vlaamse Vervoermaatschap-
pij - De Lijn - VOI SG, vanaf 
15/3 een EVA publ 

overdracht   -165.636
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ontvangsten 217.479 216.437
dotatie 164.160 165.179
andere 53.319 51.258
uitgaven 208.995 207.769
saldo jaar 8.484 8.668
saldo vorige jaren  -8.484

Waterwegen & Zeekanaal NV 
- EVA publ 

overdracht   184
Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed  

ontvangsten 4.633 4.611
dotatie 4.048 4.048
andere 585 563
uitgaven 8.212 3.529
saldo jaar -3.597 1.083
saldo vorige jaren  4.419

Investeringsfonds voor Grond- 
en Woonbeleid voor Vlaams-
Brabant (VLABINVEST) - VOI 
A 

overdracht   5.503
ontvangsten 1.105.049 1.156.100
dotatie 73.892 72.038
andere 1.031.157 1.084.062
uitgaven 1.055.021 1.018.618
saldo jaar 50.028 137.482
saldo vorige jaren  283.163

Vlaamse Huisvestingsmaat-
schappij (VHM) - VOI B [tot 
30/6] / Vlaamse Maatschappij 
voor Sociaal Wonen (VMSW) 
- EVA publ [vanaf 1/7] 

overdracht   420.645
ontvangsten   8.185.804
dotatie   5.329.617
andere   2.856.187
uitgaven   7.640.770
saldo jaar   545.034
saldo vorige jaren   897.085

TOTAAL van de uitvoering 
(aangezien de begroting van 
rechtsopvolger en rechtsvoor-
ganger elkaar soms overlap-
pen worden de begrotingscij-
fers niet samengeteld) 

overdracht   1.284.203
 
 

2.5.2 Rekeningvoorlegging en controleverklaring 

De onderstaande tabel toont de data van ontvangst van de VOI-
rekeningen door het Rekenhof en de data waarop het Rekenhof de con-
trole beëindigd heeft verklaard (cv). 
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 ontvangst

2006 
CV 

2006 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid   
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) - EVA publ 04/09/07 02/09/08 
Vlaams Brusselfonds - VOI A 12/06/07 18/09/07 

Beleidsdomein Bestuurszaken    

Beleidsdomein Financiën en Begroting    
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven 
(FFEU) - VOI A 19/06/07 05/02/08 

Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) - VOI A 20/04/07 18/09/07 

Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen    
Toerisme Vlaanderen - IVA rp 29/02/08 09/07/08 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment 
and Trade (VAIO - FIT) - EVA publ 06/02/08 19/08/08 

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie    
Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) - VOI A 21/04/08 15/07/08 
Grindfonds - VOI A 04/09/07 08/01/08 
Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Techno-
logie in Vlaanderen (IWT) - VOI B 05/12/07 26/02/08 

Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) - IVA rp 22/04/08 29/07/08 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) - VOI SG 17/09/07 02/10/07 

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming   
Gemeenschapsonderwijs (GO) - VOI B 08/02/08 20/08/08 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) - IVA rp [inclusief 
verrichtingen van de VOI's SG DIGO en IVAH in de periode vóór 1/4] 19/04/07 01/04/08 

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) - VOI SG, vanaf 1/4 een Strategische Ad-
viesraad 09/05/07 31/07/07 

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin    
Fonds Bijzondere Jeugdzorg (FBJ) - VOI A 12/06/07 20/11/07 
Kind en Gezin - VOI SG, vanaf 1/4 een IVA rp 09/10/07 09/07/08 
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 04/10/07 06/11/07 
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem 04/09/07 13/11/07 
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap 
(VFSIPH) - VOI SG [tot 31/3] 11/12/07 12/08/08 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - IVA rp 
[vanaf 1/4] 13/09/07 12/08/08 

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
(VIPA) - VOI A 19/06/07 21/08/07 

Vlaams Zorgfonds - VOI A, vanaf 1/4 een IVA rp 22/05/07 01/04/08 

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media    
Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwik-
keling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) - VOI SG, vanaf 1/4 een 
IVA rp 

04/09/07 07/05/08 

Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) - VOI A 12/06/07 21/12/07 
Reproductiefonds Vlaamse Musea (RVM) - VOI SG 04/09/07 11/12/07 
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) - VOI SG 04/09/07 21/12/07 
Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) - VOI SG 12/07/07 25/06/08 
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) - EVA publ [inclusief de verrichtin-
gen van de VOI SG VCM in de periode vóór 10/2] 27/02/07 30/04/08 

Vlopera - VOI SG 22/05/07 10/07/07 

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie   
Herplaatsingsfonds - VOI A 22/04/08 03/06/08 
Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) - VOI SG 06/02/08 08/04/08 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen - EVA 
publ [vanaf 1/4] 06/02/08 08/04/08 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) - VOI 
B, vanaf 1/4 een EVA publ 06/02/08 08/07/08 
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Beleidsdomein Landbouw en Visserij    
Financieringsinstrument Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA) - VOI 
A 04/09/07 11/03/08 

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - VOI A 04/09/07 18/03/08 

Beleidsdomein Leefmilieu en Natuur    
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - VOI A [tot 31/3] 21/02/08 28/05/08 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - IVA rp [vanaf 1/4] 21/02/08 28/05/08 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - EVA publ 09/10/07 09/07/08 
Vlaamse Maatschappij voor de Watervoorziening (VMW) - VOI B 09/11/07 29/07/08 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - VOI A [tot 31/3] 12/12/07 09/07/08 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - IVA rp [vanaf 1/4] 12/12/07 09/07/08 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) - 
VOI SG, vanaf 1/4 een EVA publ 20/04/07 08/01/08 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken    
De Scheepvaart NV - EVA publ 12/07/07 08/01/08 
Pendelfonds - VOI A 19/10/07 18/03/08 
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn - VOI SG, vanaf 15/3 een EVA publ 09/11/07 18/03/08 
Waterwegen & Zeekanaal NV - EVA publ 19/06/07 11/12/07 
Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erf-
goed    

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 
(VLABINVEST) - VOI A 10/10/07 22/01/08 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 11/09/07 01/04/08 
CV = datum controleverklaring door Rekenhof 

 
De minister van Financiën en Begroting heeft de meeste jaarrekeningen 
over 2006 van Vlaamse openbare instellingen met vertraging aan het 
Rekenhof voorgelegd. Zo ontving het Rekenhof 33 rekeningen pas na 
augustus 2007. Tien rekeningen werden zelfs in 2008 ontvangen (Toe-
risme Vlaanderen, FIT, Hermesfonds, VLAO, GO, Herplaatsingsfonds, 
VIZO, Syntra Vlaanderen, VDAB en OVAM). Zo is het voorleggingstem-
po sinds de vertraagde voorlegging van de rekeningen over 2005 nog 
verslechterd. Deze vertraagde voorlegging heeft ook de controle van het 
Rekenhof en een tijdige rapportering van de controleresultaten in dit 
boek belemmerd. 
 

2.5.3 Bijzondere controleresultaten 

2.5.3.1 Hermesfonds: debiteurenadministratie 

Na opmerkingen van het Rekenhof bij vorige rekeningen van het Her-
mesfonds, heeft dit fonds verder werk gemaakt van de uitzuivering in 
zijn debiteurenadministratie. Naar aanleiding van zijn grondige controle 
van de rekening over 2006, heeft het Rekenhof echter nog een aantal 
belangrijke tekortkomingen opgetekend. 
 
 
Vaststelling van foutieve weergaves in de debiteurenadministratie 
 
Voor de opsporing van de tekortkomingen in de debiteurenadministratie 
heeft het Hermesfonds een Access-toepassing gecreëerd die de gege-
vens uit het dossieropvolgingssysteem (IRIS II) in een meer gebruiks-
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vriendelijke vorm omzet, wat de uitzuivering van de openstaande vorde-
ringen meer gestroomlijnd moest doen verlopen. 
 
Met behulp van dit systeem detecteerde en corrigeerde het fonds fouten 
die in de openstaande vorderingen die o.a. te wijten waren aan dubbele 
registraties. Zo stond het fonds voor bepaalde terugvorderingen afbeta-
lingsplannen toe, waarbij het de verschillende schijven echter weer als 
vordering registreerde, terwijl het ook de initiële vordering bleef opne-
men. Andere gedetecteerde tekortkomingen hadden betrekking op onte-
rechte vorderingen. Zo boekte het fonds bij falingen soms vorderingen in 
terwijl de geldende termijnen al waren overschreden. 
 
Het Rekenhof stelde zich echter vragen bij de volledigheid van de inven-
taris van de foutieve registraties. Het trof immers op de boekhouddienst 
betalingen aan (uitzonderlijke opbrengsten) terwijl het dossieropvol-
gingssysteem geen overeenkomstige vordering bevatte. In deze geval-
len kan IRIS II in zekere mate een reconstructie maken. De vraag rijst 
echter hoe het fonds een ongeregistreerde vordering waarvoor het ook 
geen betaling ontving, kan opsporen en hoe het kan gebeuren dat een 
terechte (terug)vordering niet in IRIS II is aangemaakt. 
 
Het Rekenhof concludeerde dat het Hermesfonds op dit moment niet 
kan garanderen dat de risico’s in IRIS II voldoende zijn afgedekt om van 
een volledige, correcte en  transparante debiteurenadministratie te kun-
nen gewagen. 
 
 
Rechtzetting van de foutieve registraties 
 
Het Hermesfonds corrigeert gedetecteerde fouten boekhoudkundig met 
annuleringen. Voor dergelijke boekhoudkundige verrichtingen leest het 
boekhoudprogramma Exact de gegevens softwarematig in vanuit IRIS II. 
Een steekproefcontrole wees echter uit dat het fonds in sommige dos-
siers foutieve bedragen annuleerde. In de gevallen waarbij een vorde-
ring al gedeeltelijk was terugbetaald en dus alleen nog het saldo voor 
annulering in aanmerking kwam, las Exact vanuit IRIS II het initiële vor-
deringsbedrag ter annulering in. Zo raakten de openstaande vorderingen 
ondergewaardeerd. 
 
Op grond van de Accesstoepassing genereerde het fonds ook lijsten van 
afgehandelde falingdossiers waarvoor nog onterecht vorderingen open-
stonden. Het legde deze lijsten voor aan de minister ter goedkeuring van 
de definitieve annulering van het onderliggende vaste recht. Na de mi-
nisteriële goedkeuring gaf het de opdracht tot uitvoering van de annule-
ring, maar die kon niet altijd volledig worden uitgevoerd daar de corres-
ponderende vorderingen niet altijd in IRIS II konden worden teruggevon-
den. Dat de Accesstoepassing, die haar gegevens haalt uit IRIS II, onte-
rechte vorderingen ontdekt die achteraf in datzelfde dossieropvolgings-
systeem niet kunnen worden geannuleerd omdat ze er niet in kunnen 
worden teruggevonden, doet vragen rijzen.  
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Toekomstgericht handelen 
 
Voor een transparante debiteurenadministratie is de uitzuivering van de 
huidige foutieve toestand een aannemelijke prioriteit. Toch heeft uitzui-
vering op zich weinig zin als het fonds geen maatregelen treft om herha-
ling in de toekomst te vermijden. Tijdens de recente boekhoudkundige 
doorlichting vond het Rekenhof geen dergelijke maatregelen. Noch 
IRIS II, noch Exact, bieden een aanvaardbare graad van zekerheid over 
een beperkter foutgevoeligheid van de toekomstige opvolging en boek-
houdkundige verwerking van nieuwe dossiers. Het fonds blijft overigens 
ook zijn accesstoepassing ongewijzigd gebruiken. Het Rekenhof heeft 
dan ook aangedrongen op toekomstgerichte aanpassingen. Vooral de 
beheersingsactiviteiten op het vlak van informatietechnologie zijn voor-
alsnog ontoereikend. 
 
 
Conclusie 
 
Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat het Hermesfonds op dit ogenblik 
een aantal essentiële onderdelen van een degelijk systeem van interne 
beheersing ontbeert. Dat staat een correcte, volledige en transparante 
uitbouw van de debiteurenadministratie in de weg. Het fonds dient dan 
ook de lopende uitzuiveringsactie af te ronden en toe te lichten. Het 
moet bovendien ook de voorwaarden scheppen voor een degelijke toe-
komstige interne beheersing. 
 
 

2.5.3.2 Kind en Gezin: subsidiëring buitenschoolse opvang 

Naar aanleiding van de controle op de rekening 2006 van Kind en Ge-
zin, ging het Rekenhof onder meer de kwaliteit van de interne controle in 
de afdeling kinderopvang na en onderzocht het de subsidiëring van de 
buitenschoolse opvang. 
 
 
Interne controle 
 
De afdeling kinderopvang van Kind en Gezin blijkt niet te beschikken 
over volledige en up-to-date procedurebeschrijvingen. Een consultant 
heeft in 2003 de bestaande subsidiestromen doorgelicht, maar Kind en 
Gezin heeft nog geen gevolg gegeven aan belangrijke aanbevelingen uit 
het rapport, zoals die over de enveloppefinanciering: 
• een aanvullende geïnformatiseerde controle op de juistheid van de 

gegevensinput organiseren; 
• de opvolgings- en goedkeuringsprocedure van manuele bijboekin-

gen en regularisaties verbeteren; 
• de berekening van het voorschot aan de gesubsidieerde kinderdag-

verblijven en diensten voor opvanggezinnen automatiseren (in het 
programma Osiris).  
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De instelling kwam in de kinderopvang wel gedeeltelijk tegemoet aan de 
aanbeveling de functies van gegevensinvoerder en inputcontroleur te 
scheiden. Een dergelijke functiescheiding bestaat nog niet voor de initia-
tieven voor buitenschoolse opvang. Kind en Gezin argumenteerde dat 
het met de beschikbare mankracht en middelen prioriteit diende te ge-
ven aan de beleidsuitvoering en de frequente wijzigingen aan de regel-
geving.  
 
De instelling liet vooralsnog ook na meer dan de helft van de gedetail-
leerde aanbevelingen voor de enveloppesubsidiëring van de kinderdag-
verblijven, diensten voor opvanggezinnen en initiatieven voor buiten-
schoolse opvang uit te voeren.  
 
Het Rekenhof acht het dan ook aangewezen dat Kind en Gezin maatre-
gelen neemt om zijn interne controle te verbeteren. 
 
 
Manuele subsidieberekeningen 
 
Kind en Gezin berekent een groot deel van de subsidies voor buiten-
schoolse opvang, niet met het daarvoor ontworpen programma Osiris, 
maar manueel in Excel. Door de snelle wijziging van de wetgeving kan 
de instelling de programmatie van Osiris niet up-to-date houden en is zij 
verplicht alsmaar meer manuele Excelberekeningen uit te voeren. Excel 
is wel geschikt voor snelle berekeningen, maar het vergroot het interne-
controlerisico, aangezien zijn bestanden niet of slechts beperkt beveiligd 
zijn tegen al dan niet opzettelijke parameterwijzigingen. Het biedt bo-
vendien geen garantie op het gebruik van de juiste gegevens of formu-
les (zie verder). Het Rekenhof heeft Kind en Gezin daarom om maatre-
gelen gevraagd ter beperking van het interne-controlerisico bij de subsi-
dieberekening. 
 
 
Steekproefresultaten 
 
Het Rekenhof heeft de berekening van de aan initiatieven voor buiten-
schoolse opvang uitbetaalde subsidies steekproefsgewijs nagekeken. 
Het deed daarbij de volgende vaststellingen: 
 
• De regelgeving voor de buitenschoolse opvang is onvoldoende ge-

detailleerd. Het ministerieel besluit van 9 juli 2001(47) bepaalt alleen 
een jaarbedrag per erkende plaats, terwijl de praktijk nood heeft aan 
een opsplitsing van dit jaarbedrag per opvangmoment(48). Immers, 

 
 
                                                 
47  Ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initia-

tieven voor buitenschoolse opvang, gewijzigd door de besluiten van 18 januari 2002, 14 fe-
bruari 2006 en 22 september 2006: deze bedragen moeten verhoudingsgewijs verlaagd wor-
den voor initiatieven waarvan de erkende capaciteit varieert naar gelang van het opvangmo-
ment of in het geval dat de minimumbezetting niet gehaald wordt. 

48  Opvangmomenten zijn: voorschoolse opvang, naschoolse opvang, woensdagnamiddagop-
vang, snipperdagopvang, vakantieopvang, zomervakantieopvang, opvang tijdens korte vakan-
ties en voor- en naopvang op speelpleinen. 
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niet alle initiatieven bieden alle opvangmomenten aan. Omdat de 
wetgeving daarin niet voorziet, heeft Kind en Gezin in 2001 het 
jaarbedrag herleid tot bedragen per opvangmoment. Als initiatieven 
geen volledig jaar in opvang voorzien(49), past Kind en Gezin dag-
prijzen toe.  

 
Deze werkwijze per opvangmoment bracht in 2001 voor initiatieven 
die niet alle opvangmomenten aanboden, een subsidietotaal mee 
dat 16,1% groter was dan het jaarbedrag. De instelling past deze 
werkwijze nog altijd toe voor initiatieven die werden erkend tussen 
2001 en 2004. 
 
In 2005 herzag Kind en Gezin de bedragen per opvangmoment 
voor initiatieven die niet alle opvangmomenten aanboden, zodat de 
som van de subsidie voor alle opvangmomenten gelijk was aan het 
jaarbedrag. De instelling past deze gecorrigeerde werkwijze toe op 
alle initiatieven erkend vanaf 2005. Bij deze berekeningswijze stelt 
zich echter nog altijd een probleem met de verdere onderverdeling 
van de bedragen voor vakantiedagen: de bedragen voor zomerva-
kantie en korte vakantie bleven ongewijzigd, zodat hun som groter 
bleef dan het bedrag voor alle vakantiedagen. Bovendien keert Kind 
en Gezin dus verschillende subsidiebedragen uit aan initiatieven 
voor buitenschoolse opvang voor eenzelfde opvangmoment, afhan-
kelijk van het erkenningsjaar. Het Rekenhof is van oordeel dat de 
instelling alle initiatieven op een uniforme wijze moet subsidiëren. 
De som van de subsidiebedragen voor alle opvangmomenten mag 
daarbij niet groter zijn dan het jaarbedrag dat de wetgeving bepaalt.  
 
Ten slotte is bij de dagprijzen die Kind en Gezin toepast, de som 
van de subsidiebedragen per opvangmoment vermenigvuldigd met 
het maximumaantal dagen, groter dan het jaarbedrag voor alle op-
vangmomenten.  
 
Het Rekenhof dringt daarom aan op een herziening van de dagprij-
zen.  

 
• Artikel 6 van het bovengenoemde besluit staat initiatieven voor bui-

tenschoolse opvang toe provisies voor specifieke investeringen aan 
te leggen met de ontvangen subsidies van Kind en Gezin. Als de 
reserves echter bij de afsluiting van het boekjaar 25% van de subsi-
die van Kind en Gezin voor dat boekjaar overtreffen, moeten zij te-
rugstorten aan Kind en Gezin. Momenteel voert Kind en Gezin nog 
altijd geen controles uit op de jaarrekening die de initiatieven jaar-
lijks bij de instelling moeten indienen. Zij controleert dus niet of sub-
sidies moeten worden teruggestort. Het Rekenhof vraagt dan ook 
deze controle in te voeren. 

 

 
 
                                                 
49  Bv. bij de start of stopzetting van een initiatief tijdens het jaar. 
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• Het Rekenhof controleerde in een steekproef drie afrekeningen 
2006 van vestigingsplaatsen van initiatieven voor buitenschoolse 
opvang. De subsidiëring is afhankelijk van een minimumbezetting 
van 70%(50). Als een opvangplaats de minimumbezetting tijdens 
een kalenderjaar niet haalt, volgt een schorsing of evenredige sub-
sidievermindering vanaf het tweede kwartaal na het kalenderjaar. 
Voor een initiatief in Brasschaat liet Kind en Gezin echter na het 
subsidiebedrag voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2006 
te verminderen wegens het niet behalen van de minimumbezetting 
in 2005. Daardoor betaalde het 1.785,84 EUR teveel uit. De instel-
ling gebruikte voor de berekening weliswaar de juiste schema’s, 
maar ging uit van de erkende capaciteit in plaats van de verminder-
de capaciteit. 

 

2.5.4 Conclusies 

In 2006 bedroegen de ontvangsten van de VOI’s 8.185,8 miljoen EUR, 
waarvan 5.329,6 miljoen EUR dotaties. De VOI’s gaven 7.640,8 miljoen 
EUR uit. 
 
Het aantal met vertraging voorgelegde rekeningen over 2006 lag nog 
hoger dan in 2005. Deze aanzienlijke vertragingen hadden een weerslag 
op de controles van het Rekenhof en lagen aan de basis van de laattij-
dige overlegging van dit rekeningenboek.  
 
Bij zijn rekeningencontrole had het Rekenhof bijzondere aandacht voor 
het debiteurenbeheer bij het Hermesfonds. Dat fonds ontbeert nog altijd 
essentiële onderdelen van een degelijk systeem van interne beheersing. 
Het Rekenhof onderzocht ook de subsidiëring van de buitenschoolse 
opvang door Kind en Gezin. Deze instelling liet na tal van in 2003 al ge-
signaleerde tekortkomingen in haar interne controle te remediëren en 
berekent de subsidies manueel, wat een hoog risico inhoudt. 

 
 
                                                 
50  Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voor-

waarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang, gewij-
zigd op 25 januari 2002, 10 oktober 2003 en 29 juni 2007. 
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2.6 Controle van de algemene rekeningen 2006 

2.6.1 Inleiding 

Op 25 juni 2007 heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting 
de algemene rekening 2006 en het voorontwerp van decreet houdende 
de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en de 
instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 aan het Re-
kenhof overgelegd. Met de tijdige indiening van de algemene rekening 
2006, rondde de minister van Financiën en Begroting dus de inhaalbe-
weging af die hij aankondigde in zijn beleidsbrief 2005-2006(51). Deze 
inhaalbeweging was nodig door de vertraging die de rekeningaflegging 
opliep ten gevolge van de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem 
Orafin eind 2001. 
 
De algemene rekening bevat de synthetische rekening en de volgende 
toelichtende rekeningen: 
• de rekening van uitvoering van de begroting, waarvan de totalen ook 

worden opgenomen in het voorontwerp van rekendecreet; 
• de rekening van de thesaurie; 
• de rekening van de vermogenswijzigingen. 
 
Het Rekenhof stuurde de resultaten van zijn controle en zijn opmerkin-
gen op 25 juni 2008 naar de minister en het Vlaams Parlement. De on-
derstaande paragrafen rapporteren over de controle van het Rekenhof 
op de algemene rekening 2006 van de Vlaamse Gemeenschap(52). 
 

2.6.2 Uitvoeringsrekening van de begroting 

 
2.6.2.1 Ontvangsten 
 
Behoudens kleine afrondingsverschillen, stemmen de overgedragen 
vastgestelde rechten, de vastgestelde rechten, de ontvangsten, de an-
nuleringen van vastgestelde rechten en de overdracht van de vastge-
stelde rechten naar het volgende jaar in de rekening van de ontvangsten 
2004 en 2005 overeen met de eindsaldi van 2005 (voor de overdracht 
van de vastgestelde rechten) en de door het Rekenhof afgesloten reke-
ningen van de rekenplichtigen. De opgenomen ramingen stemmen 
overeen met de initiële en aangepaste middelenbegroting 2006 en de 

 
 
                                                 
51  Stuk 542 (2005-2006) - Nr. 1, p. 47. 
52  Ter uitvoering van artikel 92 van de gecoördineerde wetten op de rijks-

comptabiliteit. 
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aanpassingsbesluiten opgesteld in het kader van artikel 19 van de initië-
le begroting 2006(53).  
 
De onderstaande tabel geeft de cijfers weer uit tabel B - rekening van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 - 
Ontvangsten en uit de artikelen 11, 12 en 13 van het voorontwerp van 
rekendecreet. 
 

(in EUR) 
Totalen middelenbegroting Algemene  

ontvangsten 
Toegewezen 
ontvangsten 

Totale  
ontvangsten 

Opbrengst  
van leningen 

Algemeen  
totaal 

raming 20.130.682.000,00 107.732.000,00 20.238.414.000,00 158.498.000,00 20.396.912.000,00 

overdracht van 2005 159.151.820,47 175.913.648,62 335.065.469,09 0,00 335.065.469,09 

vastgestelde rechten 2006 20.100.483.324,69 162.140.674,25 20.262.623.998,94 0,00 20.262.623.998,94 

totaal vastgestelde rechten 20.259.635.145,16 338.054.322,87 20.597.689.468,03 0,00 20.597.689.468,03 

ontvangsten 2006 20.141.381.476,23 102.183.135,24 20.243.564.611,47 0,00 20.243.564.611,47 

verschil vastgestelde rechten - 
ontvangsten 118.253.668,93 235.871.187,63 354.124.856,56 0,00 354.124.856,56 

annuleringen vastgestelde 
rechten 21.845.763,40 54.826.231,58 76.671.994,98 0,00 76.671.994,98 

naar 2007 over te dragen 
vastgestelde rechten 96.407.905,53 181.044.956,05 277.452.861,58 0,00 277.452.861,58 

verschil raming versus ont-
vangsten -10.699.476,23 5.548.864,76 -5.150.611,47 158.498.000,00 153.347.388,53 

 
 
2.6.2.2 Vastleggingen 
 
De vastleggingsgegevens in de uitvoeringsrekening van de begroting 
2006 van de Vlaamse Gemeenschap stemmen overeen met de geschrif-
ten(54) van het Rekenhof, alsook met de voorheen geverifieerde contro-
lestaten. De uitvoeringsrekening kan, wat betreft de vastleggingen, wor-
den afgesloten en opgenomen in het decreet houdende eindregeling van 
de begroting 2006 volgens de onderstaande bedragen. 
 

 
 
                                                 
53 Dit artikel machtigde de Vlaamse Regering ertoe in het kader van de in-

werkingtreding van de departementen en de agentschappen volgens het 
decreet beter bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, bij besluit in de loop van 
2006 en binnen de perken van de ontvangstenramingen voor de diverse 
programma's, over de programma's heen herramingen te verrichten tussen 
ontvangstenartikelen (zowel bestaande als nieuw in te schrijven en zowel 
algemene als toegewezen). Ook met de cijfers in de herraming van 10 no-
vember 2006, waarvan nochtans geen ondertekende versie beschikbaar 
is, werd rekening gehouden. 

54  Verschillen tussen gegevens van het Rekenhof en de vastleggingsreke-
ning, ten gevolge van correcties ingevoerd in het grootboek, konden uit-
eindelijk worden verklaard. Dergelijke correcties betreffen voor het meren-
deel vastleggingswijzigingen die niet aan het Rekenhof en de controleur 
van de vastleggingen worden voorgelegd. 
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 (in EUR) 
 Gesplitste  

vastleggingskredieten 
Variabele  
kredieten 

Totalen 

Kredieten 2006 3.312.733.358,54 102.183.134,61 3.414.916.493,15 
van 2005 overgedragen kredieten 43.626.081,93 370.575.175,44 414.201.257,37 
Beschikbare kredieten 3.356.359.440,47 472.758.310,05 3.829.117.750,52 
Aangerekende vastleggingen 3.128.547.656,31 165.984.598,54 3.294.532.254,85 
Kredietoverschrijdingen 0,00 0,00 0,00 
Beschikbaar op het einde van het jaar 227.811.784,16 307.568.963,18 535.380.747,34 
Te annuleren kredieten 149.319.999,92 0,00 149.319.999,92 
Naar 2007 overgedragen kredieten 78.491.784,24 307.568.963,18 386.060.747,42 

 
 
2.6.2.3 Uitgaven 
 
De uitgaven in de uitvoeringsrekening van de begroting 2006 van de 
Vlaamse Gemeenschap stemmen overeen met de geschriften van het 
Rekenhof, alsook met de voorheen geverifieerde controlestaten. De uit-
voeringsrekening kan, wat betreft de ordonnanceringen, worden afgeslo-
ten(55) en opgenomen in het decreet houdende eindregeling van de be-
groting 2006 volgens de onderstaande bedragen.  
 
 (in EUR) 

 Niet-gesplitste  
kredieten 

Gesplitste ordonnan-
ceringskredieten 

Variabele  
kredieten 

Totaal  
titel I 

Aflossing schuld 
(titel III) 

Totaal  
titel I en III 

Kredieten 2006 16.864.279.141,46 3.213.102.858,54 102.183.134,61 20.179.565.134,61 352.747.000,00 20.532.312.134,61 

van 2005 overgedragen 
kredieten 1.249.155.674,07 16.992.897,56 404.637.145,51 1.670.785.717,14 0,00 1.670.785.717,14 

Beschikbare kredieten 18.113.434.815,53 3.230.095.756,10 506.820.280,12 21.850.350.851,75 352.747.000,00 22.203.097.851,75 

Ordonnanceringen 16.431.213.033,64 3.078.626.324,36 150.491.672,06 19.660.331.030,06 323.599.958,54 19.983.930.988,60 

Kredietoverschrijdingen 54.738,68 0,00 0,00 54.738,68 0,00 54.738,68 

Beschikbaar op het einde van 
het jaar 1.682.276.520,57 151.469.431,74 356.328.608,06 2.190.074.560,37 29.147.041,46 2.219.221.601,83 

Te annuleren kredieten 31.640.740,90 100.127.355,33 0,00 131.768.096,23 29.147.041,46 160.915.137,69 

Naar 2007 overgedragen 
kredieten 1.650.635.779,67 51.342.076,41 356.328.608,06 2.058.306.464,14 0,00 2.058.306.464,14 

 
De onderstaande tabel toont de programma’s met overschrijdingen op 
niet-gesplitste kredieten. 
 
Programma Benaming overschrijding 

(EUR) 

PROG. 02.5 Algemene werkingskosten kabinet  Vlaams minister van Binnen-
lands Bestuur,  

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 

9.592,85 

PROG. 26.1  Gebouwen 45.137,34 
PROG. 62.2 Monumenten en landschappen 8,49 

 
De overschrijdingen situeerden zich alle aan de vastleggingskant, wat 
leidde tot noodzakelijke kredieten aan ordonnanceringskant. Van het 
 
 
                                                 
55  Behoudens enkele materiële fouten die nog dienen te worden rechtgezet. 
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aanvullende krediet op progamma 26.1 werd 12.813,25 EUR niet aan-
gewend (aan vastleggingskant) en overgedragen. 
 
 
2.6.2.4 Diensten met afzonderlijk beheer 
 
Het Rekenhof heeft de gegevens van de DAB’s in de tabellen E tot G 
van het voorontwerp van rekendecreet 2006 vergeleken met de indivi-
duele uitvoeringsrekeningen van deze DAB’s zoals afgesloten door het 
Rekenhof en met de officiële begrotingsdocumenten. Het heeft ook de 
onderliggende uitvoeringsrekeningen bij de algemene rekening 2006 
getoetst aan deze individuele rekeningen. Door fouten bij de DAB’s 
Vlaams Infrastructuurfonds, Autonome Vlaamse Fiscale Inning, Loods-
wezen, Vloot en Herstelfonds, alsook de onmogelijkheid de rekening van 
de DAB Luchthaven Oostende af te sluiten, kon het Rekenhof de uitvoe-
ringscijfers voor de DAB’s in het voorontwerp van rekendecreet 2006 
niet aanvaarden. Meer details over de individuele rekeningen van de 
DAB’s vermelden hoofdstuk 2.4 en bijlage 6. 
 
 
2.6.2.5 Lenings- en vastleggingsmachtigingen 
 
De onderstaande tabel geeft de bedragen weer van de vastleggings- en 
leningsmachtigingen en hun aanwending(56). De vastleggingsmachtigin-
gen van sommige DAB’s, zoals het Vlaams Infrastructuurfonds, die niet 
meer centraal worden opgevolgd, komen in de tabel niet meer voor. De 
rekeningen van de betrokken DAB’s bevatten gegevens over de aan-
wending van die machtigingen. 
 

 
 
                                                 
56  De cijfers werden overgenomen uit de voorgelegde algemene rekening en 

niet aangepast aan de wijzigingen die werden gevraagd aan de minister 
van Financiën en Begroting. 
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 Vastleggingsmachtigingen 2006 Toewijzing Aanwending Beschikbaar Overschrijding Over te dragen Te annuleren 
- Gemeenschapsonderwijs - kleine infrastructuurwerken (1)  16.901.000,00 16.823.944,69 77.055,31 0,00 0,00 77.055,31 
  Gemeenschapsonderwijs - grote infrastructuurwerken (2) 26.110.000,00 26.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- IVAH  8.217.000,00 8.217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- DIGO - gesubs. officieel onderw. excl. hoger onderw. (3) 28.548.000,00 28.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- DIGO - gesubs. vrij onderwijs excl. hoger onderwijs (4) 119.875.000,00 119.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- DIGO - gesubsidieerd officieel hoger onderwijs  1.429.000,00 1.428.999,96 0,04 0,00 0,00 0,04 
- DIGO - gesubsidieerd vrij hoger onderwijs 13.296.000,00 13.295.999,27 0,73 0,00 0,00 0,73 
Bijkomende investeringen gebouwen (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Kind en Gezin 6.016.000,00 5.948.878,91 67.121,09 0,00 0,00 67.121,09 
- VFSIPH (6) 16.032.000,00 16.027.365,75 4.634,25 0,00 0,00 4.634,25 
- BLOSO 4.404.000,00 4.402.928,45 1.071,55 0,00 0,00 1.071,55 
- TV (Toerisme Vlaanderen) - Investeringen 16.263.000,00 16.259.270,00 3.730,00 0,00 0,00 3.730,00 
- TV - Cofinanciering Eur. steunprogramma's 2.280.000,00 2.140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 
- VIPA - Ziekenhuizen  57.539.000,00 28.741.271,26 28.797.728,74 0,00 0,00 28.797.728,74 
- VIPA - Centra Geestelijke Gezondheidszorg (7) 1.712.000,00 1.659.972,12 52.027,88 0,00 0,00 52.027,88 
- VIPA - Bejaardenvoorzieningen (7) 31.411.000,00 3.779.771,06 27.631.228,94 0,00 0,00 27.631.228,94 
- VIPA - Gemeenschapsinstellingen FBJ (7) 7.748.000,00 6.969.070,15 778.929,85 0,00 0,00 778.929,85 
- VIPA - CICOV te Overijse (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- VIPA - Gezondheidscentra/Centra Med.Schooltoezicht. (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- VIPA - Wijkgezondheidscentra (7) 1.940.000,00 878.222,83 1.061.777,17 0,00 0,00 1.061.777,17 
- VIPA - Centra Algemeen Welzijnswerk (7) 5.044.000,00 4.317.951,36 726.048,64 0,00 0,00 726.048,64 
- VIPA - Instellingen Bijzondere Jeugdbijstand (7) 2.530.000,00 2.515.535,79 14.464,21 0,00 0,00 14.464,21 
- VIPA - Werkingskosten (7) 91.000,00 85.608,81 5.391,19 0,00 0,00 5.391,19 
- Fonds Culturele Infrastructuur 13.028.000,00 12.378.140,82 649.859,18 0,00 0,00 649.859,18 
- Vlaams Brusselfonds 4.691.000,00 4.687.901,00 3.099,00 0,00 0,00 3.099,00 
- Vlaams Woningfonds 244.248.000,00 251.452.835,11 0,00 7.204.835,11 0,00 0,00 
- IWT projecten op initiatief van bedrijven (8) 119.274.692,00 119.272.574,86 2.117,14 0,00 0,00 2.117,14 
- IWT projecten op initiatief Vlaamse Regering (9) 8.750.808,00 7.644.568,00 1.106.240,00 0,00 0,00 1.106.240,00 
- IWT innovatieve media projecten 10.901.000,00 10.901.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- IWT studieopdrachten VIN 814.000,00 809.763,50 4.236,50 0,00 0,00 4.236,50 
- Mina-fonds  618.108.000,00 615.514.521,88 2.593.478,12 0,00 0,00 2.593.478,12 
- VLABINVEST (10) (11) 32.137.083,13 6.144.419,84 25.992.663,29 0,00 25.992.663,29 0,00 
- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) (12) 55.039.000,00 55.038.883,82 116,18 0,00 0,00 116,18 
- FIVA  5.223.000,00 4.628.747,81 594.252,19 0,00 0,00 594.252,19 
- ESF Agentschap (13) 1.554.000,00 1.554.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- ESF Agentschap (13) 14.413.000,00 14.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- VDAB investingsuitg. Pers. Handicap 197.000,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 
- Fonds Flankerend Econ. Beleid 281.613.000,00 281.612.535,23 464,77 0,00 0,00 464,77 
- Herplaatsingsfonds 4.465.000,00 3.856.832,70 608.167,30 0,00 0,00 608.167,30 
- Garantiefonds voor huisvesting (15) 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 
Totaal 1.800.342.583,13 1.697.934.514,98 109.612.903,26 7.204.835,11 44.492.663,29 65.120.239,97 
Leningsmachtigingen 2004       
- Vlaams Woningfonds  244.248.000,00 243.846.000,00 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 
- UZ Gent  68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 68.000.000,00 
Totaal 312.248.000,00 243.846.000,00 68.402.000,00 0,00 0,00 68.402.000,00 
ALGEMEEN TOTAAL       2.112.590.583,13 1.941.780.514,98 178.014.903,26 7.204.835,11 44.492.663,29 133.522.239,97 
BD = begrotingsdecreet 2006: aanpassing = aanpassingsblad begroting 2006 (8) Incl. herverdeling BVR 01.12.2006 van 16.101.692 EUR o.b.v. art. 27 BD en art. 27 aanpassing 
(1) Incl. herverdeling van 5.617.000 EUR BVR 20.10.2006 o.b.v. art. 18,§3, 21 en 50,§2, BD en 
art. 19 en 29 1e aanpassing 

(9) Incl. verdeling provisioneel krediet BVR 20.07.2006 van 702.500,00 EUR en herverdeling BVR 
01.12.2006 van -16.101.692 EUR o.b.v. art. 27 BD en art. 27 1e aanpassing 

(2) Incl. herverdeling van 5.617.000 EUR BVR 28.04.2006 o.b.v. art. 18,§3, 21 en 50,§2, BD en 
art. 19 en 29 1e aanpassing 

(10) Incl. overdracht 2005-2006 o.b.v. art. 134 BD en art. 58 1e aanpassing 

(3) Incl. herverdeling van 7.456.000 EUR BVR 28.04.2006 o.b.v. art. 20,§3, 21 en 50,§2, BD en 
art. 21 en 29 1e aanpassing 

(11) Overdracht 2006-2007 o.b.v. art. 126 BD 2007 

(4) Incl. herverdeling van 31.310.000 EUR BVR 28.04.2006 o.b.v. art. 18,§3, 21 en 50,§2, BD 
en art. 19 en 29 1e aanpassing 

(12) Inc. verdeling provisioneel krediet BVR 20.07.2006 van 100.000 EUR 

(5) Incl. herverdeling van -50.000.000 EUR BVR 28.04.2006 en 20.10.2006 o.b.v. art.21 en 
50,§2, BD en art. 29 1e aanpassing 

(13) Incl. herverdelingen provisioneel krediet BVR 10.10.2006 en 24.11.2006 van 5.050.000 EUR en 
75.000 EUR. Aanwendingsbedragen stemmen overeen met machtigingen bij ministerieel besluit, niet 
met verbintenissen bij agentschap 

(6) Incl. herverdeling van -2.266.000 EUR bij BVR 28.40.06 (14) Krediet o.b.v. BVR 28.04.2006 en BVR 10.11.2006 
(7) Incl. overschrijvingen BVR 20.07.2006 en 08.12.2006 o.b.v. art. 132,§2, BD en art. 56,§2, 1e 
aanpassing 

(15) Overdracht 2006-2007 o.b.v. art. 136 BD 2007 

 
 

2.6.2.6 Instellingen van openbaar nut van categorie A 
 
Het Rekenhof had bij de eindregelingen van de begrotingen van de in-
stellingen van openbaar nut van categorie A in het initiële voorontwerp 
van rekendecreet de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• De eindregeling van de begroting van de volgende instellingen van 

openbaar nut van categorie A of intern verzelfstandigde agentschap-
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pen met rechtspersoonlijkheid ontbreekt: IVA BLOSO, IVA AGIOn, 
IVA Kind en Gezin, IVA VAPH en IVA VLAO. 

• Voor de OVAM en de VMM werden de uitvoeringsgegevens van de 
VOI (periode van 1 januari tot 31 maart 2006) en die van de IVA met 
rechtspersoonlijkheid (periode van 1 april tot 31 december 2006) sa-
mengetrokken. Voor deze IVA's werd overigens geen nieuwe begro-
ting opgemaakt. Zij werkten verder met de aangepaste jaarbegroting 
van de respectieve VOI-rechtsvoorganger. 

• Voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aange-
legenheden (VIPA) en het Fonds voor de Vlaamse Visserij- en Aqui-
cultuursector (FIVA) werd een aangepaste formulering voorgesteld. 

 

2.6.3 Rekening van de thesaurie 

Het Rekenhof kan de cijfers van de rekening van de thesaurie in de al-
gemene rekening 2006 niet bevestigen door de aanwezigheid van een 
aantal materiële fouten. Net als in 2005 en 2006 kan het Rekenhof voor-
lopig evenmin de rekening van de DAB Luchthaven Oostende afsluiten. 
De onderstaande tabel geeft de totalen weer, rekening houdend met de 
noodzakelijke wijzigingen. 
 

Vastleggingsverrichtingen 

  
Uitstaande  

vastleggingen op 
1.1.2006 

Aanrekening op 
vastleggingskredie-

ten 

Ordonnanceringen, 
annuleringen en recht-
zettingen vorige jaren 

Uitstaande vastleggin-
gen op 31.12.2006 

  1.963.978.932,47 3.294.532.254,85 3.355.998.967,26 1.902.512.220,06
Betalingsverrichtingen 

  Saldo op 1.1.2006 Ontvangsten Uitgaven Saldo op  
31.12.2006 

Financiële verrichtingen 183.367.787,46 86.411.768.624,68 86.542.717.825,27 52.418.586,87

Boekhoudverrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00
Algemeen totaal 183.367.787,46 86.411.768.624,68 86.542.717.825,27 52.418.586,87

 
 

2.6.4 Rekening van de vermogenswijzigingen 

Omdat de rekening van de vermogenswijzigingen 2006 nagenoeg op 
dezelfde wijze tot stand kwam als de rekening 2005, herhaalt het Re-
kenhof zijn conclusie dat deze rekening geen getrouw beeld geeft van 
de werkelijke vermogenstoestand van de Vlaamse Overheid. Hoewel de 
belangrijkste posten van het vermogen - de vaste activa - effectief kun-
nen worden teruggevonden in de boekhouding (economische balans) 
van de Vlaamse Overheid, kunnen hun juistheid en volledigheid niet 
worden gecontroleerd wegens het ontbreken van periodieke inventaris-
sen. Ook de bewegingen zelf zijn moeilijk verifieerbaar ten aanzien van 
de onderliggende transacties. De wettelijke afschrijvingen op deze acti-
va worden, althans voorlopig, nog steeds extracomptabel verwerkt en 
blijven moeilijk controleerbaar. Voor de overige posten van de rekening 
van de vermogenswijzigingen is er een lichte verbetering inzake repre-
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sentativiteit, maar het feit blijft dat deze gegevens extracomptabel wor-
den samengesteld zonder dat er een relatie kan worden gelegd met an-
dere gegevens in de rekening en de onderliggende transacties.  
 
Het Rekenhof neemt aan dat in deze situatie pas verbetering zal komen 
als de economische balans van de Vlaamse Gemeenschap alle onder-
delen van deze rekening zal weergeven of, beter zelfs, als zij ermee zal 
overeenstemmen en als een periodieke inventariscontrole de juistheid 
en volledigheid van deze balans zal aantonen. Voor de komende jaren 
heeft de Vlaamse Overheid wel geleidelijke lichte verbeteringen in de 
correctheid van de balansgegevens aangekondigd(57). Op juridisch vlak 
is het nog steeds wachten op de inwerkingtreding (58) van het comptabili-
teitsdecreet, dat de wettelijke basis vormt voor de vervanging van de 
bestaande rekening van de vermogenswijzigingen door een economi-
sche balans. Het Rekenhof volgt deze evolutie verder op. 
 
 

2.6.5 Conclusies 

Het Rekenhof stelt vast dat de minister de algemene rekening 2006 tijdig 
heeft ingediend. Het merkt echter op dat de voorlegging van de onder-
liggende rekeningen van DAB’s en VOI’s nog een achterstand vertoon-
de, evenals de voorlegging van de rekeningen van VOI’s die niet worden 
opgenomen in het rekendecreet. 
 
De controle van de algemene rekening 2006 gaf aanleiding tot enkele 
formele opmerkingen en bracht een aantal verschillen tussen de alge-
mene rekening en de onderliggende staten (o.a. bij DAB’s en VOI’s) aan 
het licht. Het Rekenhof vraagt alsnog om een herziening van de reke-
ning en het voorontwerp van eindregelingsdecreet 2006. 
Ten slotte wees het Rekenhof er andermaal op dat de Vlaamse Over-
heid afwijkt van de wetgeving op de vermogenscomptabiliteit. De ver-
mogensrekening geeft nog geen betrouwbaar beeld bij gebrek aan een 
regelmatige inventariscontrole. 
 
Ten slotte wijst het Rekenhof er nogmaals op dat de Vlaamse Overheid 
afwijkt van de wetgeving op de vermogenscomptabiliteit. De vermogens-
rekening geeft nog geen betrouwbaar beeld bij gebrek aan een regelma-
tige inventariscontrole. 
 

 
 
                                                 
57  Vanaf 2008 zouden de wettelijke afschrijvingsregels worden gebruikt voor 

de effectieve boekingen in Orafin.  
58  De inwerkingtreding werd door artikel 98 van het programmadecreet 2007 

uitgesteld tot een datum die de Vlaamse Regering nader kan bepalen. 
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3 Thematisch financieel onderzoek 
 
 

3.1 Budgettaire en boekhoudkundige verwerking 
van de BBB-rechtsopvolging 

 
 
De transitie van de oude naar de nieuwe organisatie van de Vlaamse 
Overheid in het kader van het project beter bestuurlijk beleid ging ge-
paard met een rechtsopvolging van goederen, rechten en verplichtin-
gen, die gevolgen heeft voor de begroting en rekeningen van de be-
trokken entiteiten. Het Rekenhof heeft deze transitie geëvalueerd. Het 
merkte op dat de politieke besluitvorming over de transitie laat tot stand 
kwam, wat tot een pragmatische, gefaseerde aanpak noopte. Ook de 
soms onduidelijke rechtsopvolgingsregeling getuigde van verregaand 
pragmatisme en een ad-hocaanpak. Dat bracht een belangrijk risico op 
rechtsonzekerheid en ondoorzichtigheid met zich. De bestuurlijke her-
vorming is momenteel nog niet coherent uitgevoerd wegens het uitstel 
van de inwerkingstelling van het comptabiliteitsdecreet en doordat nog 
tal van entiteiten aan de toepassing van het kaderdecreet bestuurlijk 
beleid onttrokken zijn. De programmastructuur van de algemene uitga-
venbegroting en de doorwerking van de diensten van afzonderlijk be-
heer strookte bovendien niet met de nieuwe organisatiestructuur. 
Daarenboven waren de data van opheffing van rechtsvoorgangers en 
de inwerkingtreding van rechtsopvolgers soms slecht op elkaar afge-
stemd, wat de rechstopvolging complex maakte. Voor tal van agent-
schappen ontbrak in het eerste werkingsjaar dan ook een goedgekeur-
de begroting en soms overlapten de uitvoeringsrekeningen 2006 van 
rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers. Voor opgeheven VOI’s ont-
breekt soms een eindrekening. De centrale budgettaire en boekhoud-
kundige sturing van het transitieproces was dan ook te beperkt. Het 
Rekenhof concludeerde onder meer dat de Vlaamse Overheid bij de 
reorganisatie van haar openbare instellingen niet diezelfde zorgvuldig-
heid in acht heeft genomen, die de vennootschapswet voorschrijft voor 
de reorganisatie van ondernemingen.  
 
 

3.1.1 Inleiding 

Het project beter bestuurlijk beleid heeft een efficiënt functionerende en 
transparante Vlaamse Overheid tot doel, met een duidelijk onderscheid 
tussen enerzijds het primaat van de politiek bij de beleidsbepaling en 
anderzijds de responsabilisering van de overheidsmanagers bij de be-
leidsondersteuning en -uitvoering. Daartoe werd de Vlaamse Overheid 
gereorganiseerd, wat aanleiding gaf tot de creatie van nieuwe entiteiten: 
intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) zonder en met rechtsper-
soonlijkheid, en publiekrechtelijk en privaatrechtelijk vormgegeven ex-
tern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s). Ook de structuur van de 
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departementen is grondig hervormd in functie van de dertien nieuwe 
beleidsdomeinen. 
 
De decretale basis voor de reorganisatie van de Vlaamse Overheid werd 
tijdens de vorige legislatuur gelegd. Het kaderdecreet bestuurlijk beleid 
en het daarmee samenhangende comptabiliteitsdecreet, alsook de 
meeste oprichtingsdecreten voor de nieuwe agentschappen met rechts-
persoonlijkheid, waren reeds door het Vlaams Parlement goedgekeurd 
vóór de huidige regering van start ging. Het regeerakkoord van juli 2004 
stelde een snelle en coherente uitvoering van de bestuurlijke hervorming 
in het vooruitzicht, tegen 1 januari 2006. 
 
De transitie van de oude naar de nieuwe organisatie van de Vlaamse 
Overheid gaat gepaard met een herverdeling van taken en personeel en 
een rechtsopvolging van goederen, rechten en verplichtingen. Die 
rechtsopvolging heeft gevolgen voor de begroting en rekeningen van de 
betrokken entiteiten. Het Rekenhof maakte deel uit van de BBB-
opstartcommissie Financiën en Begroting en volgt de transitie op, onder 
meer naar aanleiding van het begrotingsonderzoek en de controle van 
de rekeningen. Dit verslag is daar de weerslag van. De overgang van 
personeel en de strategische adviesraden zijn in dit verslag buiten be-
schouwing gelaten. 
 
Het verslag geeft de toestand weer per 1 april 2008. Het ontwerp ervan 
is op 14 mei 2008 aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting 
bezorgd, die op 9 september 2008 heeft geantwoord. 
 

3.1.2 Tijdsverloop en coherentie van de rechtsopvolging 

In de loop van 2004 en 2005 zijn reeds enkele van de ter uitvoering van 
het kaderdecreet bestuurlijk beleid opgerichte agentschappen in werking 
gesteld. Het gaat om het IVA met rechtspersoonlijkheid Toerisme 
Vlaanderen (29 april 2004) en de publiekrechtelijk vormgegeven EVA’s 
De Scheepvaart (30 juni 2004), Waterwegen en Zeekanaal (30 juni 
2004) en Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (1 juli 
2005). Het ging om geïsoleerde initiatieven. 
 
Pas in 2006 zou de reorganisatie zijn grote doorbraak kennen. Voor de 
transitie met betrekking tot begroting en boekhouding besliste de 
Vlaamse Regering op 25 november 2005 tot een pragmatische, gefa-
seerde aanpak. De begeleidende nota omschreef de reden voor die be-
slissing als volgt: omdat enerzijds een volledige ombouw van de financi-
ele organisatie tegen 1 januari 2006 onmogelijk haalbaar is, maar an-
derzijds de dynamiek rond BBB niet mag afgeremd worden. Het motief 
voor die tijdsdruk stond in het regeerakkoord van juli 2004: Na een voor-
bereidingstraject van méér dan vier jaar zal deze bestuurlijke hervorming 
gecoördineerd, coherent en snel worden uitgevoerd. De beleidsdomei-
nen die in al hun onderdelen operationeel zijn, zullen in werking treden 
op 1 januari 2005. De andere beleidsdomeinen volgen op 1 januari 
2006. 
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Op 23 december 2005 bepaalde de Vlaamse Regering dat de gefaseer-
de transitieperiode zou lopen van 1 januari 2006 tot 1 april 2006. Voor 
drie beleidsdomeinen (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed; Economie, Wetenschap en Innovatie; Financiën en Begroting) 
zou het uiteindelijk duren tot 1 juli 2006 vooraleer het startsein kon wor-
den gegeven. Voor het beleidsdomein Financiën en Begroting speelde 
ook de overweging mee dat de entiteiten ervan eerst de transitie van de 
andere beleidsdomeinen moesten begeleiden voor ze zelf de overgang 
konden maken. 
 
Overigens was de operationalisering van de beleidsdomeinen in een 
aantal gevallen ook dan nog niet volledig. Voor het Beleidsdomein Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin zagen de volgende agentschappen met 
rechtspersoonlijkheid pas op 1 januari 2007 het licht: het Vlaams Infra-
structuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (IVA 
met rechtspersoonlijkheid), het Fonds Jongerenwelzijn (IVA met rechts-
persoonlijkheid) en de Openbare Psychiatrische Zorgcentra te Geel en 
te Rekem (beide publiekrechtelijk vormgegeven EVA’s). Voor het Be-
leidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie hebben de investe-
ringsmaatschappijen de overgang naar privaatrechtelijk vormgegeven 
EVA’s nog niet gemaakt en is het Instituut voor Innovatie door Weten-
schap en Technologie(59) (IWT) nog geen IVA met rechtspersoonlijkheid 
geworden. Voor de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), die het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de 
organisatie van de Vlaamse administratie ook als IVA met rechtsper-
soonlijkheid aanduidde, ontbreekt nog een decretale basis. 
 
In het kader van de gefaseerde aanpak waren de begrotingsprogram-
ma’s van de algemene uitgavenbegrotingen 2006 en 2007 trouwens nog 
opgedeeld naar de oude, niet meer bestaande departementen en admi-
nistraties. In zijn verslagen over het onderzoek van de begrotingsaan-
passing 2006 en van de initiële begroting 2007(60) heeft het Rekenhof er 
daarenboven op gewezen dat het comptabiliteitsdecreet nog niet in wer-
king werd gesteld en dat de diensten met afzonderlijk beheer en nog 
heel wat andere entiteiten blijven bestaan zonder dat ze één van de 
agentschapsvormen van het kaderdecreet bestuurlijk beleid kregen 
aangemeten. Zo zijn de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) en 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), maar ook tal-
rijke Vlaamse openbare instellingen van categorie A zoals het Herplaat-
singsfonds, het Hermesfonds en het Financieringsfonds voor Schuldaf-
bouw en Eénmalige Investeringsuitgaven (FFEU), nog niet omgevormd. 
Het Rekenhof stelde vast dat de principes van het kaderdecreet bestuur-
lijk beleid niet consequent werden toegepast en besloot: dat in de huidi-
ge stand van zaken de door de decreetgever beoogde transparantie van 
het Vlaamse overheidslandschap niet is bereikt.  
 
 
 
                                                 
59  Huidige benaming : “Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door 

Wetenschap en Technologie in Vlaanderen”. 
60  Zie Stuk 20 (2005-2006) – Nr. 1 en Stuk 16 (2006-2007) – Nr. 1. 
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3.1.3 Regeling van de rechtsopvolging 

Artikel 35 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid heeft de regeling van 
de rechtsopvolging m.b.t. de BBB-transitie opgedragen aan de Vlaamse 
Regering: de Vlaamse Regering regelt de toewijzing van de perso-
neelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen, van de diensten, 
instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeen-
schap of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen, de intern 
verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agent-
schappen, met het oog op de uitvoering van de hun toegewezen taken. 
De besluiten die ter uitvoering van die bepaling worden genomen, moe-
ten binnen de twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding decre-
taal zijn bekrachtigd, zo niet houden zij op uitwerking te hebben. De 
meeste oprichtingsdecreten hebben ook de vaststelling van de datum 
waarop het agentschap met rechtspersoonlijkheid in werking treedt, aan 
de Vlaamse Regering opgedragen. Sommige oprichtingsdecreten van 
agentschappen legden al de krachtlijnen van de rechtsopvolging vast. 
 
Op 2 december 2005 keurde de Vlaamse Regering een modelbesluit 
goed over de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen ter 
uitvoering van artikel 35 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid en gaf 
zij in een circulaire aan hoe de leidende ambtenaren zich op de rechts-
opvolging moesten voorbereiden (inventarisatie en verdeling in overleg 
tussen de leidende ambtenaren of transitieverantwoordelijken van be-
trokken entiteiten). 
 
In de praktijk kwamen de besluiten van de Vlaamse Regering over de 
rechtsopvolging in veel gevallen pas tot stand geruime tijd - soms meer 
dan een jaar - na de transitiedatum. Bij de afsluiting van het onderzoek 
waren nog niet voor alle reeds uitgevoerde transities besluiten van de 
Vlaamse Regering beschikbaar. Slechts bij uitzondering werden die be-
sluiten binnen het jaar nadat ze werden getroffen ter bekrachtiging aan 
het Vlaams Parlement voorgelegd. Bij de afsluiting van het onderzoek 
van het Rekenhof was er nog geen decretale bekrachtiging voor het 
grootste deel van de besluiten die al meer dan twaalf maanden waren 
getroffen. 
 
Het modelbesluit werd overigens niet altijd gevolgd. Soms is de regeling 
beperkt tot een algemene bepaling in een globaal besluit houdende ope-
rationalisering van een beleidsdomein. Die bepaling is dan vaag, soms 
zelfs cryptisch, en tekenend voor de complexiteit van de rechtsopvol-
ging. Zo werd de rechtsopvolging op 1 april 2006 van het Vlaams Fonds 
voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) 
naar het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH) als volgt geregeld: De rechten, de verplichtingen, het personeel 
en de roerende en onroerende goederen van de Vlaamse openbare 
instelling Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met 
een Handicap worden overgedragen aan het agentschap, voor zover ze 
op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit niet zijn overgedra-
gen aan diensten en rechtspersonen aan wie taken van het Vlaams 
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Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap wor-
den toegewezen(61). Die bepaling biedt geen duidelijkheid over welk 
deel van de goederen, rechten en verplichtingen van het VFSIPH aan 
het VAPH zijn toegewezen. Twee jaar later is er immers nog steeds 
geen besluit voor de toewijzing aan de andere rechtsopvolgers van het 
VFSIPH die op dezelfde datum als het VAPH in werking zijn gesteld, 
zoals het publiekrechtelijke vormgegeven EVA Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het IVA zonder 
rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale 
Economie (VSWSE). 
 
Het toegepaste procédé van rechtsopvolging was niet voor alle beleids-
domeinen dezelfde. Terwijl de rechtsvoorganger in de meeste gevallen 
ophield te bestaan op de datum waarop de rechtsopvolger in werking 
trad, zijn in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie de decretale 
opheffingsbepalingen over de rechtsvoorgangers van de EVA’s VDAB 
en Syntra Vlaanderen(62) twee jaar na hun inwerkingstelling nog niet in 
werking gesteld. Dat heeft tot gevolg dat rechtsvoorganger en -
opvolger(63) een tijd juridisch naast elkaar blijven bestaan, wat de rechts-
opvolging ingewikkeld heeft gemaakt.  
 
Er waren nog andere lacunes in de tijdsafstemming zoals : 
- op datum van de opheffing van de VOI’s Kind & Gezin en VFSIPH (1 

april 2006) was de rechtsopvolger van de investeringssubsidies, 
namelijk het IVA met rechstpersoonlijkheid Vlaams Infrastructuur-
fonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), nog niet in 
werking gesteld; 

- op datum van de inwerkingstelling van het IVA met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) (1 januari 2006) 
was de rechtsvoorganger VOI VIZO nog niet opgeheven. 

 
De wijze waarop de Vlaamse Regering de rechtsopvolging regelt, bevat 
een soms verregaand pragmatisme en een ad-hocaanpak. Misschien 
ligt de bezorgdheid voor de continuïteit van de openbare dienstverlening 
hieraan ten grondslag, maar ze houdt wel een belangrijk risico op 
rechtsonzekerheid en ondoorzichtigheid in. 
 
 

 
 
                                                 
61  Artikel 64 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 

betreffende het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betref-
fende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschap-
pen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betref-
fende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein. 

62  Voluit : “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaande-
ren”. 

63  Respectievelijk VOI VDAB en EVA VDAB, VOI Vlaams Instituut voor het 
Zelfstandig Ondernemen (VIZO) en EVA Syntra Vlaanderen. 

77 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 80 

3.1.4 Centrale sturing en begeleiding 

Op 25 november 2005 nam de Vlaamse Regering een beslissing over 
het financiële luik van BBB. De transitieverantwoordelijken van de on-
derscheiden entiteiten dienden een gedetailleerd implementatieplan op 
te stellen aan de hand van een indicatieve vragenlijst. Op basis van de 
ingediende implementatieplannen zou de Vlaamse Regering dan over 
de opstart van de nieuwe entiteiten beslissen na voorafgaandelijk advies 
van een door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting op te 
richten BBB-opstartcommissie Financiën en Begroting. De begeleidende 
nota bij de regeringsbeslissing van 25 november 2005 heeft ook de op-
richting aangekondigd van een Transitiecel BBB-Financiën om de enti-
teiten te begeleiden en te ondersteunen. In aansluiting daarop werden in 
maart 2006 twee directeuren-generaal belast met een gecoördineerde 
aansturing van het verdere BBB-implementatietraject, respectievelijk 
voor alle bestuurskundige (personeel, facility, ICT, …) en begrotings- en 
boekhoudkundige aangelegenheden. 
 
 
3.1.4.1 BBB-opstartcommissie Financiën en Begroting 
 
De BBB-opstartcommissie werd geïnstalleerd op 20 december 2005 en 
bestond uit vertegenwoordigers van de Inspectie van Financiën, de In-
terne Audit, het Rekenhof en de toenmalige Administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel Management (ABAFIM). De opstartcommissie 
onderzocht de ingediende implementatieplannen aan de hand van een 
checklist. Zij had alleen een advizerende en geen begeleidende rol. De 
adviesfunctie bestond overigens alleen t.o.v. de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting. 
 
De meeste adviezen van de opstartcommissie waren voorwaardelijk 
positief. Dat hield in dat de voorgelegde implementatieplannen op be-
paalde punten niet voldeden en dat derhalve bijsturingen nodig waren 
om budgettair en boekhoudkundig van start te kunnen gaan, zoals: uit te 
klaren kredietverdelingen, aanpassingen van de begrotingen van de 
nieuwe agentschappen aan de effectieve startdata (dikwijls werd een 
volledige jaarbegroting voorgelegd hoewel de meeste agentschappen 
maar in de loop van het kalenderjaar van start zouden gaan), op te stel-
len inventarissen van de over te dragen goederen, rechten en verplich-
tingen, formalisering van de rechtsopvolging door middel van een besluit 
van de Vlaamse Regering (toepassing van artikel 35 van het kaderde-
creet bestuurlijk beleid), optimalisering van de financiële interne controle 
en vaststelling van ontbrekende reglementering. 
 
Voor bepaalde beleidsdomeinen ging de opstartcommissie een stap 
verder en gaf zij een ongunstig of negatief advies. Dat was het geval 
voor de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), 
Werk en Sociale Economie (WSE), Economie, Wetenschap en Innovatie 
(EWI) en voor het beleidsveld Wonen van het beleidsdomein Ruimtelijke 
ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO). De redenen voor die 
adviezen waren onder meer belangrijke onduidelijkheden in de krediet-
verdeling, bijvoorbeeld voor het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie 
van Personen met een Handicap (WVG t.o.v. WSE) en het Vlaams Insti-
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tuut voor Zelfstandig Ondernemen (WSE t.o.v. EWI), of risico’s voor de 
vereiste budgetneutraliteit van de transitie (RWO). 
 
De BBB-opstartcommissie Financiën en Begroting werd bij de opvolging 
van haar adviezen niet betrokken. Bij zijn onderzoek stelde het Reken-
hof wel vast dat zij niet altijd het gepaste gevolg kregen. Verscheidene 
nieuwe agentschappen hadden bijvoorbeeld geen gepaste begroting 
voor het jaar 2006. De grootste rechtsopvolgingsproblemen ontstonden 
uiteindelijk in die beleidsdomeinen waarvoor de opstartcommissie een 
negatief advies verstrekte. 
 
 
3.1.4.2 Transitiecel BBB-Financiën 
 
De Transitiecel BBB-Financiën, opgericht bij de toenmalige ABAFIM, 
werkte in de praktijk voornamelijk met een meldpunt, waaraan departe-
menten en agentschappen vragen konden stellen. Behalve een informa-
tiesessie op 20 januari 2006 waarin de cel een aantal principes van de 
rechtsopvolging en de budgettaire en boekhoudkundige transitie toe-
lichtte, was er geen centrale sturing van betekenis. Wel werd in opdracht 
van de Vlaamse Regering in april 2006 een werkgroep geïnstalleerd die 
onder leiding van de directeur-generaal van ABAFIM (vanaf 1 juli 2006 
het hoofd van het departement Financiën en Begroting) een aantal over-
legvergaderingen hield over de implementatie van boekhoudkundige en 
begrotingstechnische aspecten van BBB. Het resultaat daarvan was op 
een website raadpleegbaar. 
 
De focus van die initiatieven lag echter vooral op de begroting en boek-
houding van de ministeries (departementen en agentschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid), weliswaar met inbegrip van de onderlinge relatie 
met de openbare rechtspersonen. Voor specifieke problemen waren de 
agentschappen met rechtspersoonlijkheid dikwijls op zichzelf aangewe-
zen. Dat blijkt uit een peiling van het Rekenhof bij die agentschappen. 
Over het algemeen ervoeren zij de centrale sturing van de rechtsopvol-
ging vooral bij een complexe transitie als onvoldoende. Hun vragen wer-
den soms niet of in een te algemene zin beantwoord. 
 
Sommige agentschappen zagen de centrale sturing en begeleiding ver-
minderen in de loop van 2006. De opsplitsing van ABAFIM in het depar-
tement Financiën en Begroting enerzijds en de IVA Centrale Accounting 
anderzijds is daarvan een mogelijke oorzaak. Ook voor de transitie van 
de ministeries bleken beide entiteiten niet altijd op dezelfde golflengte te 
zitten. Zo vatten zij de sinds 2008 aangepaste structuur van de basisal-
locaties van de uitgavenbegroting van de ministeries op een verschillen-
de wijze op, wat de afstemming tussen begroting en uitvoering minder 
efficiënt maakte. 
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3.1.5 Analogie met vennootschapsrecht 

Het Wetboek van Vennootschappen besteedt veel aandacht aan de her-
structurering van vennootschappen door omzettingen(64), fusies(65), 
splitsingen(66), … De wetgever heeft voor herstructureringen bijzondere 
voorwaarden gesteld ter bescherming van zowel de aandeelhouders als 
de belanghebbende derden (personeel, klanten, leveranciers, …). 
 
Vennootschappen die een herstructurering uitvoeren moeten zich hou-
den aan strikte procedures: 
• het opmaken van een (of meer) bijzonder(e) verslag(en) waarin de 

leiding van de vennootschap de herstructurering omstandig toelicht; 
• het opstellen van een staat van activa en passiva, die de financiële 

toestand van de vennootschap weergeeft op datum van de herstruc-
turering; 

• een controleverslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant 
bij deze staat van activa en passiva, en bij de bijzondere verslagen; 

• bekendmakingsverplichtingen (met publicatie in het Staatsblad), met 
een precieze kalender (timing); 

• het voorzien in sancties voor een niet strikte naleving van deze pro-
cedures door ondernemingen (vordering van nietigverklaring door 
iedere belanghebbende) 

• enz. 
 
De reorganisatie van de Vlaamse Overheid ter uitvoering van het kader-
decreet bestuurlijk beleid (BBB) is een grootscheepse operatie die vol-
ledig gelijklopend is met de problematiek die het vennootschapsrecht 
behandelt: 
• vroegere openbare instellingen houden op te bestaan en dragen hun 

activa en passiva over aan al bestaande of nieuw opgerichte agent-
schappen (vereffening en ontbinding); 

• de activa en passiva van bestaande openbare instellingen worden 
bijeengebracht in een bestaand of nieuw opgericht agentschap (fu-
sie); 

• de activiteiten (en bijhorende activa en passiva) van een bestaande 
openbare instelling worden verdeeld over verschillende bestaande of 
nieuw opgerichte agentschappen (splitsing); 

 
 
                                                 
64  De omzetting van een handelsvennootschap komt erop neer dat zij een 

andere rechtsvorm aanneemt, zonder dat dit enige verandering teweeg-
brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die in de nieuwe 
vorm voortbestaat. 

65  De fusie is een rechtshandeling waardoor het gehele vermogen van één of 
meer vennootschappen als gevolg van een ontbinding zonder vereffening 
overgaat op een nieuwe of andere bestaande vennootschap. 

66  De splitsing is een rechtshandeling waardoor het gehele vermogen van 
één vennootschap als gevolg van een ontbinding zonder vereffening over-
gaat op verscheidene al dan niet reeds bestaande vennootschappen. 
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• openbare instellingen worden omgevormd tot een nieuwe juridische 
vorm (agentschap), met een wijziging in de beslissingsorganen (om-
zetting). 

 
Het Rekenhof had verwacht dat de Vlaamse Overheid bij de reorganisa-
tie van haar eigen administratie en openbare instellingen minstens de-
zelfde zorg zou betrachten als de vennootschappen moeten naleven. De 
formele verplichtingen die de Vlaamse Overheid aan haar openbare 
instellingen oplegde, waren echter minder veeleisend. Uit het onderzoek 
blijkt dat de openbare instellingen die formele verplichtingen bovendien 
niet altijd even zorgvuldig hebben uitgevoerd : 
• De openbare instellingen hoefden geen bijzonder verslag op te stel-

len waarin zij toelichting geven over de geplande reorganisatie. Zelfs 
de jaarverslagen van de openbare instellingen en agentschappen 
besteden vaak nauwelijks aandacht aan de herstructurering (bv. 
VDAB, VLM, ...).  

• Een aantal openbare instellingen heeft nagelaten een eindrekening 
op te maken van hun financiële toestand op het moment van de re-
organisatie (bv. Toerisme Vlaanderen, Export Vlaanderen, …). De 
openbare instelingen die wel een staat van activa en passiva hebben 
opgesteld, hebben die maar zelden gebaseerd op een volledige pe-
riodeafsluiting (met correcte periodetoerekening van alle kosten en 
opbrengsten, of van alle budgettaire uitgaven en ontvangsten). Dat 
zorgde ervoor dat diverse bedrijfseconomische kosten en opbreng-
sten, respectievelijk budgettaire uitgaven en ontvangsten, ten laste 
van de vroegere openbare instelling boekhoudkundig werden aange-
rekend door het nieuwe agentschap, of omgekeerd (bv. BLOSO, 
VDAB, …). 

• Die eindrekeningen werden maar zelden ter controle voorgelegd aan 
een bedrijfsrevisor of externe accountant. Bij sommige eindrekenin-
gen die wel door een bedrijfsrevisor werden gecontroleerd, werd een 
verklaring met voorbehoud verstrekt (bv. BLOSO, VCM, …). 

• Veel jaarrekeningen 2006 werden laattijdig opgesteld en met vertra-
ging aan het Rekenhof overgelegd (Zo heeft het Rekenhof de jaarre-
kening van het VLAO pas in april 2008 ontvangen en die van VDAB, 
VIZO, Syntra Vlaanderen en OVAM pas in februari 2008). 

• In veel gevallen werden de rechtsopvolging of de overdracht van 
roerende en onroerende goederen pas laattijdig juridisch geregeld 
met besluiten van de Vlaamse Regering die retroactief in werking 
traden. Deze beslissingen en hun publicatie in het Belgisch Staats-
blad vonden vaak plaats maanden nadat de nieuwe agentschappen 
effectief van start gingen (bv. Toerisme Vlaanderen, BLOSO, …). 
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3.1.6 Begroting en rekeningaflegging  

 
3.1.6.1 Transitie binnen de Vlaamse Gemeenschap 
 
De reorganisatie betreft voor een belangrijk deel een interne herverde-
ling binnen de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest. 
Dat is het geval voor de transitie van de oude naar de nieuwe departe-
menten en de transitie van een departement naar een intern verzelf-
standigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. 
 
Strikt juridisch is er dan eigenlijk geen sprake van rechtsopvolging. Met 
het oog op de responsabilisering van de entiteiten voorziet het comptabi-
liteitsdecreet wel in een afzonderlijke begrotingsafdeling en rekening per 
departement en intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtsper-
soonlijkheid, maar dat decreet is nog niet in werking gesteld. Als alterna-
tief bood artikel 84 van het programmadecreet 2006 de Vlaamse Rege-
ring de mogelijkheid DAB’s op te richten waarvan het werkingsdomein 
overeenstemt met dat van IVA’s met rechtspersoonlijkheid. De Vlaamse 
Regering heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt. In de huidi-
ge stand van zaken kunnen DAB-begrotingen kredieten omvatten van 
zowel departementen als agentschappen (bijvoorbeeld de begroting van 
het Minafonds). 
 
De structuur van de algemene uitgavenbegroting was in 2006 en 2007 
overigens nog gebaseerd op de oude departementale opdeling. De pro-
grammastructuur van de begroting 2008 heeft die oude opdeling verla-
ten, maar verbindt de nieuwe programma’s niet met de nieuwe entitei-
ten. Alleen op het laagste niveau van de begrotingsopdeling, dat van de 
basisallocaties, is er een koppeling met de entiteiten. 
 
Het Rekenhof kwam in zijn verslag over het onderzoek van de Vlaamse 
begroting voor 2008(67) tot het besluit dat de nieuwe begrotingsstructuur 
niet optimaal is voor de responsabilisering van de nieuwe entiteiten.  
 
 
3.1.6.2 Transitie tussen rechtspersonen 
 
Voor de gehele of gedeeltelijke transitie van een VOI, DAB of departe-
ment naar een IVA met rechtspersoonlijkheid of een EVA, of van een 
VOI naar een departement of IVA zonder rechtspersoonlijkheid, is er wel 
degelijk sprake van rechtsopvolging. Die rechtsopvolging heeft zijn 
weerslag op de begroting en de rekeningen van de betrokken entiteiten. 
Aangezien het comptabiliteitsdecreet nog niet in werking werd gesteld, 
is het begrotings- en rekeningenstelsel van de agentschappen met 
rechtspersoonlijkheid bij wijze van overgangsmaatregel meestal decre-
taal onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 (voor IVA’s met rechts-
persoonlijkheid als instelling van categorie A, voor publiekrechtelijk 

 
 
                                                 
67  Stuk 16 (2007-2008) – Nr. 1. 
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vormgegeven EVA’s als instelling van categorie B) en is ook het boek-
houdbesluit van 21 mei 1997 van toepassing. 
 
Privaatrechtelijk vormgegeven EVA’s voeren naargelang het geval een 
commerciële boekhouding of een boekhouding die geldt voor de non-
profitsector. Niet voor alle privaatrechtelijke EVA’s werd voor de contro-
lebevoegdheid van het Rekenhof in een overgangsregeling voorzien . Zo 
ontbreekt een regeling voor de vzw ESF-agentschap, die sinds 2007 
een privaatrechtelijk vormgegeven EVA is geworden (programmade-
creet 2007).  
 
De transitie tussen rechtspersonen had meestal plaats in de loop van 
een kalenderjaar. Dat had gevolgen voor de begroting en de rekeningaf-
legging. Een transitie op 1 januari zou veel eenvoudiger zijn geweest.  
 
Voor een aantal opgeheven VOI’s werd geen eindrekening opgemaakt 
op datum van de rechtsopvolging in de loop van het kalenderjaar (bv. 
Toerisme Vlaanderen, Export Vlaanderen, …). De rechtspersoon die 
ophoudt te bestaan, moet nochtans een eindrekening voorleggen, zowel 
budgettair als bedrijfseconomisch. Dat geldt zeker bij een fundamentele 
wijziging van beheer (bijvoorbeeld van beheer door een raad van be-
stuur naar rechtstreeks gezag van de Vlaamse Regering of de bevoegde 
minister). Die verplichting vervalt alleen als uit het oprichtingsdecreet 
van een agentschap blijkt dat de continuïteit van rechtspersoonlijkheid 
wordt beoogd (bijvoorbeeld de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn 
(VVM)). 
 
De nieuwe rechtspersonen die in werking worden gesteld moeten voor 
de periode van het jaar waarin zij actief zijn, een eigen begroting opma-
ken en laten goedkeuren door hun begrotingsautoriteit. Doordat de tran-
sitie van de meeste entiteiten van de Vlaamse Overheid in de loop van 
een kalenderjaar (in plaats van op 1 januari) plaatsvond, dienden in 
principe zowel de rechtsvoorganger als de rechtsopvolger een begroting 
op te maken voor de periode van dat jaar waarin zij werkzaam waren. 
Om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen, gaf artikel 167 van het 
uitgavendecreet 2006 de Vlaamse Regering uitzonderlijk de mogelijk-
heid zelf de begrotingen van agentschappen met rechtspersoonlijkheid 
op te stellen en goed te keuren, mits een onmiddellijke kennisgeving 
aan het Vlaams Parlement en het Rekenhof en een decretale regularisa-
tie achteraf plaatsvindt. Het Rekenhof heeft geen enkele zo opgemaakte 
en goedgekeurde begroting ontvangen en gaat er dus van uit dat die 
bepaling niet werd toegepast. In de praktijk werkten de meeste nieuwe 
agentschappen in het jaar waarin ze in werking werden gesteld, verder 
met de (eventueel aangepaste) begroting van hun rechtsvoorganger(s). 
In een aantal gevallen had ook de uitvoeringsrekening van de nieuwe 
agentschappen betrekking op het volledige jaar, hoewel ze slechts een 
deel van het jaar actief waren. Er is dan dikwijls een overlapping met de 
uitvoeringsrekening van de rechtsvoorganger(s) (bijvoorbeeld Agent-
schap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), Vlaamse Regulator 
voor de Media (VRM), Commissariaat-Generaal voor de Bevordering 
van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie 
(BLOSO), Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gas-
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markt (VREG)). Dat houdt onder meer een risico in bij de consolidatie 
van de begrotingsuitvoering van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Een gevolg van die onduidelijkheid over de begroting is dat de eindrege-
ling van de begroting van verschillende agentschappen waarop het be-
grotingsstelsel van instellingen categorie A van de wet van 16 maart 
1954 van toepassing is, niet in het (ontwerp van) rekendecreet over het 
jaar 2006 staan, hoewel dat wettelijk verplicht is. Dat is het geval voor de 
agentschappen AGIOn, Kind en Gezin, VAPH, BLOSO en VLAO. 
 
Andere vaststellingen over de begroting en de uitvoeringsrekening van 
de begroting zijn: 
• problemen door het verschil in aanrekeningsregels tussen de rechts-

voorgangers (bijvoorbeeld tussen de VOI Export Vlaanderen en de 
dienst met afzonderlijk beheer Dienst Investeren in Vlaanderen, 
rechtsvoorgangers van het Vlaams Agentschap voor Internationaal 
Ondernemen); 

• de vorming van budgettaire reservefondsen bij sommige nieuwe 
agentschappen zonder dat het decreet daarin heeft voorzien (bij-
voorbeeld Toerisme Vlaanderen, BLOSO); 

• het begrotingssaldo van een rechtsvoorganger met meer rechtsop-
volgers wordt niet verdeeld, maar ongemotiveerd volledig aan één 
rechtsopvolger overgedragen (zo ging het begrotingssaldo van de 
VOI VIZO integraal naar de EVA Syntra Vlaanderen, met uitsluiting 
van de rechtsopvolger Vlaams Agentschap Ondernemen). 

 
 

3.1.7 Bedrijfseconomische boekhouding 

 
Het Rekenhof onderzocht naar aanleiding van zijn rekeningencontrole 
welke gevolgen de reorganisatie had op de bedrijfseconomische boek-
houding van de openbare instellingen en agentschappen. 
 
 
3.1.7.1 Ongewijzigd voortzetten van de vroegere activiteiten 
 
Als een agentschap de activiteiten van een vroegere Vlaamse openbare 
instelling (VOI) ongewijzigd voortzette (na omvorming van de VOI tot 
agentschap, of na opheffing van de vroegere VOI met oprichting van 
een nieuw agentschap), had dat weinig gevolgen voor de boekhouding. 
Het (nieuwe) agentschap zette de boekhouding van de vroegere open-
bare instelling voort. Enkele voorbeelden: BLOSO, Toerisme Vlaande-
ren, VREG, Vlaams Zorgfonds, VVM-De Lijn, Vlaams Centrum voor 
Agro- en Visserijmarketing (VLAM), … 
 
Veelal nam het agentschap de eigen vermogensstructuur van de vroe-
gere Vlaamse openbare instelling ongewijzigd over, zelfs als het een 
nieuw opgericht agentschap betrof. 
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3.1.7.2 Overdragen van activiteiten aan andere agentschappen 
 
Als activiteiten van een bestaande openbare instelling werden overge-
dragen aan een of meer andere agentschappen, stelde de openbare 
instelling een (boekhoudkundige) inventaris op van de activa en passiva 
en de rechten en verplichtingen die aan die andere agentschappen wer-
den overgedragen (op datum van de overdracht).  
 
Deze boekhoudkundige inventarissen werden soms aangevuld met een 
meer beschrijvende lijst van (geïndividualiseerde) activa die werden 
overgedragen. Die beschrijvingen bleven meestal beperkt tot een oplijs-
ting van de immateriële en materiële vaste activa, en vermeldden niet de 
andere activa en passiva die naar andere agentschappen overgingen 
(zoals vorderingen en schulden, …). Zij vermeldden evenmin altijd een 
waarde. 
 
In een aantal gevallen werden deze gedetailleerde inventarislijsten laat-
tijdig opgesteld, geruime tijd nadat de nieuwe agentschappen in werking 
traden (bv. VDAB, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), 
Syntra Vlaanderen en VLAO, …). 
 
Als een openbare instelling na de overdracht ophield te bestaan, werd 
alleen een eindrekening opgemaakt vóór verdeling van de activa en 
passiva. Als een agentschap de boekhouding van zijn rechtsvoorganger 
voortzette, had de uitboeking van de overgedragen activa en passiva 
een impact op het resultaat. Dat werd boekhoudkundig verwerkt als 
volgt:  
• door een uitzonderlijk resultaat uit te drukken (bv. VDAB(68), …); 
• door het overgedragen resultaat rechtstreeks aan te passen (bv. 

VAPH, …). 
 
 
3.1.7.3 Inbrengen van een activiteit in een agentschap 
 
De agentschappen waarin bijkomende activiteiten werden ingebracht 
vanuit een ministerie of openbare instelling, namen de bijhorende activa 
en passiva en rechten en verplichtingen in hun eigen boekhouding op. 
 
De ingebrachte activa werden meestal gewaardeerd tegen de netto-
boekwaarde die zij hadden in de boekhouding van de overdragende 
openbare instelling. In enkele gevallen beschikte het agentschap niet 
over de nettoboekwaarde uit de boekhouding van de overdragende in-
stelling en moest het de inbrengwaarde op een alternatieve wijze ramen, 
bijvoorbeeld op grond van de verzekerde waarde. 

 
 
                                                 
68  Merk op dat VDAB in de jaarrekening 2006 niet alleen de netto boekwaar-

de van de overgedragen activa en passiva (2,0 miljoen EUR) ten laste 
neemt via het uitzonderlijk resultaat, maar (ten onrechte) ook het overge-
dragen resultaat van vorige jaren voor de overgedragen activiteit nogmaals 
in resultaat boekt (6,7 miljoen EUR). 
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De wijze van boekhoudkundige verwerking van de inbreng van activa en 
passiva varieerde van agentschap tot agentschap: 
• meestal vond een rechtstreekse boeking plaats ten opzichte van het 

overgedragen resultaat (bv. AGIOn, Flanders Investment and 
Trade(69) (FIT), …) of het kapitaal (bv. Syntra Vlaanderen); 

• soms werd de inbreng beschouwd als een kapitaalsubsidie (bv. 
Scheepvaart, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), …); 

• soms werd een vordering op de Vlaamse Overheid uitgedrukt (bv. 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)).  

 
 

3.1.8 Rapportering aan het Vlaams Parlement 

Artikel 36 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid bepaalt dat de Vlaam-
se Regering een volledig en geactualiseerd overzicht moet bijhouden 
van alle intern en extern verzelfstandigde agentschappen, hun beheers-
overeenkomsten en eventuele statuten. De Vlaamse Regering moet de 
lijst van de intern en extern verzelfstandigde agentschappen jaarlijks als 
bijlage bij het ontwerp van begrotingsdecreet aan het Vlaams Parlement 
bezorgen. Zij moet daarenboven jaarlijks aan het Vlaams Parlement 
verslag uitbrengen over de activiteiten van de intern en extern verzelf-
standigde agentschappen, over de uitvoering van de beheersovereen-
komsten en over de activiteiten van de entiteiten waarin de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaams Gewest of de agentschappen participeren. 
Ten slotte moet de Vlaamse Regering de rekeningen van de intern en 
extern verzelfstandigde agentschappen aan het Vlaams Parlement be-
zorgen. 
 
Het Rekenhof stelt vast dat aan die rapporteringsverplichtingen ten op-
zichte van het Vlaams Parlement niet op een volledige en systematische 
wijze wordt voldaan. Bovendien geeft die rapportering zolang de reorga-
nisatie niet volledig is gerealiseerd, geen compleet beeld van de Vlaam-
se Overheid, wat nochtans de bedoeling is van artikel 36 van het kader-
decreet. De lijst met IVA’s en EVA’s die de Vlaamse Regering jaarlijks in 
bijlage aan het begrotingsontwerp moet toevoegen, wordt dan ook best 
aangevuld met een lijst van de entiteiten en rechtspersonen die nog niet 
zijn omgevormd, met motivering waarom dat nog niet geschiedde. 
 
Het Rekenhof zal de rapportering van de Vlaamse Regering aan het 
Vlaams Parlement opvolgen, onder meer naar aanleiding van zijn begro-
tingsonderzoek. 
 
 

 
 
                                                 
69  Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. 
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3.1.9 Conclusie 

De politieke besluitvorming over de transitie kwam pas kort voor de in 
het regeerakkoord vooropgestelde tijdslimiet tot stand. De budgettaire 
en boekhoudkundige structuren konden toen niet meer tijdig worden 
aangepast, zodat voor een pragmatische, gefaseerde aanpak werd ge-
kozen. Ook de wijze waarop de Vlaamse Regering de rechtsopvolging 
regelde, getuigt van een soms verregaand pragmatisme en een ad-
hocaanpak. Dat bracht een belangrijk risico op rechtsonzekerheid en 
ondoorzichtigheid met zich. Door het uitstel van de inwerkingstelling van 
het comptabiliteitsdecreet en doordat tal van entiteiten van de Vlaamse 
Overheid nog aan de toepassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid 
zijn onttrokken, is de bestuurlijke hervorming momenteel nog niet cohe-
rent uitgevoerd. 
 
De regeling van de rechtsopvolging bij besluit van de Vlaamse Regering 
vond dikwijls laattijdig en zonder tijdige decretale bekrachtiging plaats. 
Hoewel de Vlaamse Regering een modelbesluit had goedgekeurd, werd 
hier soms van afgeweken en blijft de regeling onduidelijk. De data van 
opheffing van rechtsvoorgangers en van inwerkingtreding van rechtsop-
volgers zijn soms niet op elkaar afgestemd, wat de rechstopvolging 
complex heeft gemaakt.  
 
De centrale sturing en begeleiding van het transitieproces op budgettair 
en boekhoudkundig vlak is beperkt, zeker ten opzichte van de Vlaamse 
openbare rechtspersonen. 
 
Terwijl de vennootschapswet strikte procedures voorschrijft voor de re-
organisatie van ondernemingen, heeft de Vlaamse Overheid niet die-
zelfde zorgvuldigheid in acht genomen bij de reorganisatie van de 
Vlaamse openbare instellingen. 
 
De programmastructuur van de algemene uitgavenbegroting en de dien-
sten van afzonderlijk beheer stemmen niet overeen met de nieuwe or-
ganisatiestructuur. 
 
Voor de meeste agentschappen met rechtspersoonlijkheid heeft de 
Vlaamse Regering een datum van inwerkingtreding bepaald die viel in 
de loop van het kalenderjaar. Dat heeft de overgang op het vlak van 
begroting en boekhouding bemoeilijkt. Voor tal van agentschappen ont-
brak in het eerste werkingsjaar een aan het Vlaams Parlement voorge-
legde begroting. Soms was er overlapping in de uitvoeringsrekeningen 
van rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers. De eindregeling van de be-
groting van een aantal IVA’s met rechtspersoonlijkheid is niet in het ont-
werp van rekendecreet 2006 opgenomen. Voor sommige opgeheven 
VOI’s ontbreekt een eindrekening. 
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3.1.10 Aanbevelingen 

De reorganisatie van de Vlaamse Overheid is een eenmalig gebeuren. 
Zij is echter nog niet voltooid. Voor de verdere afhandeling van het tran-
sitieproces beveelt het Rekenhof dan ook het volgende aan: 
• Er moeten stappen worden ondernomen om de resterende DAB’s, 

VOI’s en andere Vlaamse openbare entiteiten te transformeren naar 
een van de organisatievormen waarin het kaderdecreet bestuurlijk 
beleid voorziet. Daarbij is het aangewezen dat de Vlaamse Overheid 
gelijkaardige procedures in acht neemt als de vennootschapswet 
voorschrijft bij de herstructurering van ondernemingen. De Vlaamse 
Regering moet jaarlijks, naar aanleiding van de informatieverstrek-
king aan het Vlaams Parlement bedoeld bij artikel 36 van het kader-
decreet bestuurlijk beleid, expliciet motiveren waarom bepaalde enti-
teiten of rechtspersonen nog niet zijn omgevormd.  

• Het comptabiliteitsdecreet moet zo spoedig mogelijk in werking wor-
den gesteld. Voor eventuele wijzigingen aan dit decreet moet een 
concrete timing in acht worden genomen opdat de thans vooropge-
stelde datum van 1 januari 2010(70) niet opnieuw wordt uitgesteld.  

• Voor de al uitgevoerde transities moeten zo spoedig mogelijk de nog 
ontbrekende regeringsbesluiten ter uitvoering van artikel 35 van het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid worden getroffen. De nog niet decre-
taal bekrachtigde besluiten moeten zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 
twaalf maand nadat ze in werking zijn getreden, aan het Vlaams Par-
lement ter bekrachtiging worden voorgelegd. De eindregelingen van 
de begrotingen van de IVA’s met rechtspersoonlijkheid opgericht in 
2006, moeten alle in het rekendecreet 2006 staan. 

• De Vlaamse Regering moet de rechtsopvolging van de nog reste-
rende entiteiten tijdig en duidelijk regelen, en binnen de twaalf 
maand door het Vlaams Parlement laten bekrachtigen. Daarbij moe-
ten de datum van inwerkingtreding van de rechtsopvolgers en de da-
tum van de opheffing van de rechtsvoorgangers op elkaar worden 
afgestemd. Om begrotingstechnische en boekhoudkundige redenen 
wordt de transitie het best op 1 januari bepaald. De begroting van de 
nieuwe entiteiten moet voorafgaandelijk aan het Vlaams Parlement 
ter goedkeuring (IVA’s met rechtspersoonlijkheid) of ter informatie 
(publiekrechtelijk vormgegeven EVA’s) worden voorgelegd. 

• Bij de opheffing van een VOI in de loop van het kalenderjaar moet 
een eindrekening worden opgemaakt. 

• Het departement Financiën en Begroting en de IVA Centrale Ac-
counting moeten in een samenwerkingsverband de verdere transitie 
op budgettair en boekhoudkundig vlak sturen en begeleiden, ook ten 
opzichte van de openbare rechtspersonen. 

 
 
                                                 
70  De oorspronkelijke datum van inwerking bedroeg 1 januari 2007. Het pro-

grammadecreet 2007 heeft de vaststelling van de datum van inwerkingtre-
ding van het comptabiliteitsdecreet aan de Vlaamse Regering overgelaten. 
Sindsdien wordt meestal 1 januari 2010 als datum van inwerkingtreding 
vooropgesteld. 
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• In afwachting van de inwerkingtreding van het comptabiliteitsdecreet, 
moet voor alle privaatrechtelijke EVA’s worden voorzien in een over-
gangsregeling voor de controle door het Rekenhof. 

 

3.1.11 Antwoord van de minister 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting bevestigde op 9 sep-
tember 2008 dat verscheidene instellingen die in de loop van 2006 de 
transitie van VOI naar agentschap ondergingen, hebben nagelaten een 
eigen begroting op te maken en te laten goedkeuren. Om dat te regula-
riseren heeft de administratie voorgesteld een bepaling op te nemen in 
het voorontwerp van rekendecreet 2006. De aanpassing van dit voor-
ontwerp zou ook de opname in het decreet bevatten van alle begro-
tingseindregelingen van de IVA's met rechtspersoonlijkheid die in 2006 
werden opgericht. De minister heeft niet gereageerd op de andere con-
clusies en aanbevelingen. 
 
 

Bijlage: Verwerking BBB-rechtsopvolging per beleidsdomein 

De onderstaande paragrafen vatten per beleidsdomein de vaststellingen 
van het Rekenhof bij het onderzoek van de BBB-rechtsopvolging en de 
budgettaire en boekhoudkundige verwerking ervan samen wat betreft de 
Vlaamse openbare rechtspersonen. Deze teksten geven de toestand 
van de VOR's weer op 1 april 2008. 
 
 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 
 
Samen met het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbe-
leid (DAR) gingen op 1 april 2006 de agentschappen AGIV (Agentschap 
voor Geografische Informatie Vlaanderen – publiekrechtelijk vormgege-
ven EVA) en de vzw De Rand (privaatrechtelijk vormgegeven EVA) van 
start. Voor de vzw De Rand ging het om een eenvoudige omvorming 
van een bestaande vzw zonder wijziging van activiteit en zonder rechts-
opvolging. AGIV daarentegen betreft een nieuwe rechtspersoon, afge-
splitst van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).  
 
Het besluit van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdo-
mein DAR bepaalt tegelijk de overdracht van de goederen, de rechten 
en de verplichtingen van de VLM naar AGIV. De rechtsopvolging schiep 
geen bijzondere problemen omdat de VLM voor de activiteiten die aan 
AGIV werden overgedragen, namelijk de afdeling OC-GIS-Vlaanderen, 
al een afzonderlijke analytische boekhouding voerde. Voor het nieuwe 
agentschap AGIV werd geen begroting opgesteld. Er werd verder ge-
werkt met de deelbegroting die de VLM voor het jaar 2006 voor het OC-
GIS-Vlaanderen had opgesteld. De uitvoeringsrekening 2006 van het 
AGIV had ook betrekking op het hele jaar, hoewel de VLM voor het eer-
ste kwartaal verantwoordelijk was. De bedrijfseconomische resultatenre-
keningen werd dan weer wel beperkt tot de verrichtingen van de laatste 
negen maanden van het jaar. 

89 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 92 

 
Het Vlaams Brusselfonds blijft bestaan als VOI van categorie A. 
 
 
Bestuurszaken 
 
Het beleidsdomein Bestuurszaken is operationeel sinds 1 april 2006. 
Voor dit beleidsdomein is er slechts één agentschap met eigen rechts-
persoonlijkheid voorzien, namelijk het privaatrechtelijk vormgegeven 
EVA Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie. De omvorming 
van het huidige Jobpunt Vlaanderen naar deze EVA is echter nog niet 
gerealiseerd. 
 
 
Financiën en Begroting 
 
Het beleidsdomein Financiën en Begroting, dat van start ging op 1 juli 
2006, is het enige waar de transitie uitsluitend betrekking had op een 
interne reorganisatie van diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Er 
waren geen andere rechtspersonen bij betrokken en er was dan ook 
geen rechtsopvolging stricto sensu. Het IVA met rechtspersoonlijkheid 
Toekomstfonds is pas na de transitie als een nieuwe entiteit opgericht 
(programmadecreet 2007). 
 
Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investerings-
uitgaven (FFEU) en het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) 
blijven bestaan als VOI’s van categorie A. 
 
 
Internationaal Vlaanderen 
 
Het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen ging eveneens van start 
op 1 april 2006. De transitie van de openbare rechtspersonen met be-
trekking tot dit beleidsdomein vond echter al plaats in de voorafgaande 
jaren. 
 
De VOI Toerisme Vlaanderen werd op 29 april 2004 opgeheven en ver-
vangen door de gelijknamige IVA met rechtspersoonlijkheid. Bovendien 
werd het beheer door een raad van bestuur vervangen door het beheer 
onder gezag van de Vlaamse Regering. Het Rekenhof merkte naar aan-
leiding van de rekeningecontrole op dat de VOI een eindrekening had 
moeten voorleggen met het oog op de vereffening en de rechtsopvol-
ging. Dat is niet geschied. Evenmin werd een nieuwe begroting opge-
maakt. Bij gebreke aan een gescheiden uitvoeringsrekening 2004 voor 
de VOI (periode vóór 29 april 2004 - rekeningenstelsel categorie B van 
de wet van 16 maart 1954) en voor de IVA met rechtspersoonlijkheid 
(periode vanaf 29 april 2004 - rekeningenstelsel categorie A van de wet 
van 16 maart 1954) werd de volledige uitvoeringsrekening opgenomen 
in het ontwerp van rekendecreet 2004, dus inclusief de periode van de 
VOI categorie B. De regeling van de rechtsopvolging met toepassing 
van artikel 35 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid kwam er overigens 
pas met een besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2004, 
dat retroactief in werking trad op 29 april 2004. Dat besluit was bij de 
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afsluiting van het onderzoek nog niet decretaal bekrachtigd, hoewel dat 
binnen het jaar had moeten plaatsvinden. 
 
Op 1 juli 2005 trad het publiekrechtelijk vormgegeven EVA Vlaams 
Agentschap voor Internationaal Ondernemen in werking, beter bekend 
als Flanders Investment and Trade of, afgekort, FIT. Dit agentschap is 
de rechtsopvolger van Export Vlaanderen, een VOI van categorie B, en 
van de Dienst Investeren Vlaanderen (DIV), een dienst met afzonderlijk 
beheer. In principe had zowel de VOI Export Vlaanderen als de dienst 
afzonderlijk beheer DIV een eindrekening moeten afleggen over de eer-
ste jaarhelft van 2005. De VOI Export Vlaanderen legde aan het Reken-
hof over die periode echter geen rekening af. Voor de nieuwe entiteit FIT 
was er geen goedgekeurde begroting 2005. FIT werkte verder met de 
begrotingen van zijn rechtsvoorgangers VOI Export Vlaanderen en DAB 
DIV. De rekening 2005 van FIT omvatte wat de resultatenrekening be-
treft de verrichtingen over de tweede jaarhelft, de uitvoeringsrekening 
daarentegen omvatte ook de verrichtingen van het voormalige Export 
Vlaanderen over de eerste jaarhelft. Bij de controle over de rekeningen 
2005 van het FIT heeft het Rekenhof behalve op deze anomalieën, ook 
gewezen op de gevolgen van het verschil in aanrekeningsregels tussen 
de rechtsvoorgangers (verschil in aanrekening van een VOI en een 
DAB). Ook voor dit agentschap kwam de regeling van de rechtsopvol-
ging bij besluit van de Vlaamse Regering pas geruime tijd (meer dan 
een jaar) na de transitiedatum. Het besluit van 14 juli 2006 trad retroac-
tief in werking vanaf 1 juli 2005, maar was bij de afsluiting van het on-
derzoek nog niet decretaal bekrachtigd, hoewel dat binnen het jaar had 
moeten gebeuren. 
 
 
Economie, Wetenschap en Innovatie 
 
De start van het beleidsdomein EWI op 1 juli 2006 was zeer partieel. 
Behalve het IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Onder-
nemen werken de zes andere voorziene agentschappen nog verder on-
der hun oude statuut (het betreft de drie investeringsmaatschappijen, 
alsook het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Weten-
schap en Technologie in Vlaanderen (IWT), de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO) en het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO)). De opstartcommissie Financiën en Begroting had 
op 27 juni 2006 trouwens negatief geadviseerd over de opstart van dit 
beleidsdomein. 
 
De IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen 
(VLAO) is de gedeeltelijke rechtsopvolger van de VOI Vlaams Instituut 
voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) (cfr. punt 9, Werk en Sociale 
Economie). Op 1 april 2008 had het Rekenhof nog altijd geen rekenin-
gen over het jaar 2006 van dit agentschap ontvangen. De rechtsopvol-
ging van VIZO naar VLAO was toen ook nog niet bij besluit van de 
Vlaamse Regering geregeld. Er is voor het VLAO geen begroting 2006 
opgemaakt en er is geen eindregeling van de begroting in het ontwerp 
van rekendecreet 2006 opgenomen, hoewel dat, gelet op het statuut van 
dit agentschap (IVA met rechtspersoonlijkheid dat valt onder de regeling 
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van instellingen categorie A van de wet van 16 maart 1954) wel had 
moeten gebeuren. 
 
Het Hermesfonds en het Grindfonds blijven VOI’s van categorie A. 
 
 
Onderwijs en Vorming 
 
Bij de opstart van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming op 1 april 
2006 tradt ook het IVA met rechtsperoonlijkheid Agentschap voor Infra-
structuur in het Onderwijs (AGIOn) in werking. Dit agentschap is de 
rechtsopvolger van de VOI’s Dienst voor Infrastructuurwerken van het 
Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) en Investeringsdienst voor de Vlaamse 
Autonome Hogescholen (IVAH). Voor beide VOI’s werd een eindreke-
ning opgemaakt. AGIOn had geen eigen begroting. Het agentschap 
werkte verder met de samengevoegde begrotingen van de rechtsvoor-
gangers DIGO en IVAH. Ook de uitvoeringsrekening van AGIOn had 
betrekking op de verrichtingen over het hele jaar 2006 en overlapte dus 
met de uitvoeringsrekeningen van de rechtsvoorgangers. Aangezien 
voor AGIOn geen eigen begroting werd opgemaakt, is er geen eindrege-
ling van de begroting van dit agentschap in het ontwerp van rekende-
creet 2006 opgenomen, hoewel dat, gelet op het statuut van dit agent-
schap (IVA met rechtspersoonlijkheid dat valt onder de regeling van in-
stellingen categorie A van de wet van 16 maart 1954), wel had moeten 
gebeuren. Het besluit betreffende de overdracht van goederen, rechten 
en verplichtingen van de VOI DIGO naar AGIOn (toepassing van artikel 
35 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid) kwam er pas op 7 september 
2007 en was bij de afsluiting van het onderzoek nog niet decretaal be-
krachtigd. Er is geen overdrachtsbesluit m.b.t. de VOI IVAH, maar het 
betrof een entiteit zonder eigen personeel of goederen. De volledige 
overdracht van rechten en plichten van zowel DIGO als IVAH naar AGI-
On was al besloten in artikel 19 van het oprichtingsdecreet van dat 
agentschap. 
 
De VOI Vlaamse Onderwijsraad werd niet omgevormd tot een agent-
schap, maar tot een strategische adviesraad. Die omvorming valt buiten 
het bestek van het kaderdecreet bestuurlijk beleid. 
 
De VOI Gemeenschapsonderwijs is, gelet op artikel 11, §2, 3°, van het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid, aan de BBB-hervorming onttrokken. 
 
 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging van start op 
1 april 2006. Op diezelfde datum traden drie IVA’s met rechtspersoon-
lijkheid in werking, namelijk Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) en het Vlaams Zorgfonds.  
 
Voor de regeling van de rechtsopvolging ter uitvoering van artikel 35 van 
het kaderdecreet bestuurlijk beleid werd voor die agentschappen geen 
gebruik gemaakt van het modelbesluit. Voor Kind en Gezin en VAPH 
zijn enkele bepalingen opgenomen in het algemene besluit van de 
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Vlaamse Regering van 31 maart 2006 met betrekking tot het beleidsdo-
mein. Die regeling is onvoldoende. Ze draagt de goederen, rechten en 
verplichtingen over van de VOI’s Kind en Gezin en VFSIPH (Vlaams 
Fonds voor de Sociale Intregratie van Personen met een Handicap) naar 
de respectieve IVA’s Kind en Gezin en VAPH, voor zover ze niet aan 
andere diensten of rechtspersonen worden overgedragen. Die bepalin-
gen werden decretaal bekrachtigd(71). Wat het Vlaams Zorgfonds betreft 
ging het om een eenvoudige omvorming van VOI naar agentschap met 
hetzelfde beheers- en rekeningenstelsel (categorie A van de wet van 16 
maart 1954). Er was geen uitbreiding, noch inkrimping van de activitei-
ten. Een regeling van de rechtsopvolging per besluit was dan ook niet 
nodig, te meer daar het omvormingsdecreet daarin zelf voorzag. Budget-
tair en boekhoudkundig stelden zich voor het Vlaams Zorgfonds geen 
problemen. 
 
Kind en Gezin was vóór transitie een VOI van categorie B, beheerd door 
een raad van bestuur, maar staat sinds 1 april 2006 onder het recht-
streeks gezag van de Vlaamse Regering. Voor begroting en rekeningen 
geldt sindsdien het stelsel van categorie A van de wet van 16 maart 
1954. De inspectietaken zijn overgeheveld naar de IVA zonder rechts-
persoonlijkheid Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Er werd 
voor de VOI een eindrekening op 31 maart 2006 opgemaakt. Er was 
geen officiële begroting voor het agentschap, alleen een intern docu-
ment. De uitvoeringsrekening van het agentschap had betrekking op het 
hele jaar 2006, maar was in twee delen uitgesplitst (periode vóór en na 
de transitie). Er is geen eindregeling van de begroting van het agent-
schap Kind en Gezin in het ontwerp van rekendecreet 2006 opgenomen, 
hoewel dat, gelet op het statuut van dit agentschap (IVA met rechtsper-
soonlijkheid dat valt onder de regeling van instellingen categorie A van 
de wet van 16 maart 1954), wel had moeten gebeuren. 
 
De Opstartcommissie Financiën en Begroting had op 30 maart 2006 een 
negatief advies gegeven, onder meer over de discordantie tussen de 
door de beleidsdomeinen WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en 
WSE (Werk en Sociale Economie) voorgestelde opdeling van de kredie-
ten van het VFSIPH (Vlaams Fonds voor de Sociale Intergratie van Per-
sonen met een Handicap), rechtsvoorganger van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap (VAPH). De rechtsopvolging 
van het voormalige VFSIPH is inderdaad een van de meest complexe in 
de BBB-hervorming, mede gelet op de al aangehaalde onduidelijke re-
geling door de Vlaamse Regering. Behalve het VAPH zijn er nog ver-

 
 
                                                 
71  Decreet van 30 maart 2007 tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de integrale jeugdhulp en van het decreet van 7 mei 2004 be-
treffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, 
wat het bestuurlijk beleid betreft, en tot bekrachtiging van sommige bepa-
lingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betref-
fende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de 
inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wij-
ziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein. 
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scheidene andere rechtsopvolgers, zoals de IVA Inspectie WVG, het 
Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie, het publiek-
rechtelijk vormgegeven EVA VDAB, het departement WSE en, in een 
latere fase, het IVA VIPA (zie verder). Het VAPH had voor het jaar 2006 
geen formele begroting en er is geen eindregeling van de begroting van 
dit agentschap in het ontwerp van rekendecreet 2006 opgenomen, hoe-
wel dat, gelet op zijn statuut (IVA met rechtspersoonlijkheid dat valt on-
der de regeling van instellingen categorie A van de wet van 16 maart 
1954), wel had moeten gebeuren. In tegenstelling tot rechtsvoorganger 
VFSIPH wordt VAPH niet langer beheerd door een raad van bestuur. 
 
Een aantal agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin is pas opgestart op 1 januari 2007. Het gaat om de 
IVA’s met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Per-
soonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en Fonds Jongerenwelzijn, 
en de publiekrechtelijk vormgegeven EVA’s Openbaar Psychiatrisch 
Zorgcentrum te Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Re-
kem. Gelet op de transitiedatum waren de begrotingsopmaak en de re-
keningaflegging voor die agentschappen minder complex. 
 
De openbare psychiatrische zorgcentra treden in de rechten en plichten 
van de VOI’s OPZ Geel en Rekem, alsook van de VOI VIPA wat de ten-
lasteneming van het eigenaarsonderhoud, de bouw- en verbouwings-
werkzaamheden en de kosten voor uitrusting en apparatuur betreft. Aan 
de activiteiten op zich verandert niets. 
 
Het Fonds Jongerenwelzijn heeft als rechtsvoorgangers de VOI Fonds 
Bijzondere Jeugdbijstand en de DAB’s Gemeenschapsinstellingen De 
Zande en De Kempen, en kreeg ook de rechten en plichten toegewezen 
van de voormalige VOI VIPA met betrekking tot de bovengenoemde 
Gemeenschapsinstellingen. De rechtsopvolging werd geregeld bij besluit 
van de Vlaamse Regering van 15 december 2006, ingaand op 1 januari 
2007, dat werd bekrachtigd in artikel 12 van het decreet houdende bepa-
lingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007. 
 
De basis voor de rechtsopvolging van het agentschap VIPA is gelegd in 
het omvormingsdecreet van 2 juni 2006. Het VIPA is rechtsopvolger van 
de VOI VIPA, behalve wat de infrastructuur van de gemeenschapsinstel-
lingen voor bijzondere jeugdbijstand en de psychiatrische zorgcentra 
betreft, en neemt, wat de investeringssubsidies betreft, de rechten en 
plichten over van Kind en Gezin en het VFSIPH (of rechtsopvolgers: die 
VOI’s waren immers al opgeheven op 1 april 2006), met uitzondering 
van de beschutte werkplaatsen en de centra voor beroepsopleiding en  
-omscholing en de centra voor gespecialiseerde voorlichting bij de be-
roepskeuze. Er is geen besluit van de Vlaamse Regering die de rechts-
opvolging verder concretiseert. 
 
 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
 
Het beleidsdomein CJSM ging van start op 1 april 2006. 
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Op 10 februari 2006 was de publiekrechtelijk vormgegeven EVA Vlaam-
se Regulator voor de Media (VRM) echter al in werking gesteld. Dit 
agentschap is de algemene rechtsopvolger van de VOI Vlaams Com-
missariaat voor de Media (VCM) en neemt ook de rechten en plichten 
over van de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie en van de 
Vlaamse Kijk- en Luisterraad voor Radio en Televisie. De Opstartcom-
missie Financiën en Begroting gaf op 7 februari 2006 een voorwaardelijk 
positief advies. Een van de voorwaarden was de aanpassing van de 
begroting van de VRM aan de effectieve startdatum. Die voorwaarde 
werd niet vervuld. De begroting en uitvoeringsrekening van de VRM be-
slaan het volledige jaar 2006 en overlappen dus met de eindrekening 
van de VCM. Voor het overige was de transitie relatief eenvoudig, de 
regeling van de rechtsopvolging was al in het oprichtingsdecreet van 16 
december 2005 voorzien. 
 
De IVA met rechtspersoonlijkheid Commissariaat-generaal voor de Be-
vordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht-
recreatie (BLOSO) ging op 1 april 2006 van start. Dit agentschap kwam 
in de plaats van de VOI BLOSO en verkreeg ook een aantal onroerende 
goederen die voordien aan de Vlaamse Gemeenschap toebehoorden. 
Het BVR houdende toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen 
aan het IVA BLOSO kwam er echter pas op 13 juli 2007 en trad pas in 
werking op 10 augustus 2007 (datum van publicatie in het Staatsblad). 
Vóór transitie werd het BLOSO beheerd door een raad van bestuur (VOI 
categorie B van de wet van 16 maart 1954). Sinds de transitie staat het 
BLOSO onder het hiërarchisch gezag van de Vlaamse Regering en is 
het begrotings- en rekeningenstelsel van categorie A van de wet van 16 
maart 1954 van toepassing. Er werd een eindrekening per 31 maart 
2006 opgemaakt. Het IVA BLOSO had echter geen eigen begroting. Er 
werd verder gewerkt met de begroting van de rechtsvoorganger. De 
uitvoeringsrekening had betrekking op het ganse jaar 2006 en overlapt 
dus met de eindrekening van de rechtsvoorganger. Er is ten onrechte 
geen eindregeling van de begroting van het IVA BLOSO in het ontwerp 
van rekendecreet 2006 opgenomen. 
 
De openbare Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) is om onbe-
kende redenen niet tot één van de agentschapsvormen van het kader-
decreet bestuurlijk beleid omgevormd. De Vlaamse Opera (VLOPERA) 
wordt een vzw die buiten het toepassingsgebied van het kaderdecreet 
bestuurlijk beleid blijft (decreet van 2 maart 2007). Het Fonds Culturele 
Infrastructuur (FoCI) en het Topstukkenfonds blijven VOI’s van categorie 
A. Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en het Reproductiefonds 
Vlaamse Musea (RVM) blijven VOI’s sui generis(72).  
 

 
 
                                                 
72  De toelichting bij het begrotingsprogramma HE Kunsten en Erfgoed voor 

2008 maakt voor wat het Reproductiefonds Vlaamse Musea betreft mel-
ding van een overgang vanaf het tweede kwartaal naar een nieuwe vzw-
structuur. Het is voor het Rekenhof vooralsnog niet bekend of die vzw-
structuur aan één van de organisatievormen van het kaderdecreet bestuur-
lijk beleid zal worden aangepast. 
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Werk en Sociale Economie 
 
Het BVR van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdo-
mein Werk en Sociale Economie heeft per 1 april 2006 o.a. de publiek-
rechtelijk vormgegeven EVA’s Vlaamse Dienst voor Arbeidbemiddeling 
en Beroepsopleiding (VDAB) en Vlaams Agentschap voor Onderne-
mersvorming – Syntra Vlaanderen opgestart. In tegenstelling tot de re-
geling in andere beleidsdomeinen heeft dit besluit de opheffing van op-
richtingsdecreten van de rechtsvoorgangers, namelijk de VOI VDAB en 
de VOI Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO), uitge-
steld. Verscheidene entiteiten van dit beleidsdomein, waaronder de 
VDAB, zijn ook gedeeltelijk rechtsopvolger van het VFSIPH voor wat 
beroepsopleiding en tewerkstelling van arbeidsgehandicapten betreft. 
 
Vermits de VOI VDAB niet werd opgeheven, ging de VDAB bij zijn start 
als EVA uit van continuïteit en stelde dus maar één rekening op over het 
gehele jaar 2006. Er was evenmin een nieuwe begroting voor het EVA 
hoewel er belangrijke verschuivingen van bevoegdheden waren in het 
kader de gedeeltelijke rechtsopvolging van het VFSIPH naar de VDAB 
en van de VDAB naar het Vlaams Subsidieagentschap WSE (IVA zon-
der rechtspersoonlijkheid) en het departement WSE. Pas op 22 juni 
2007 werd bij besluit van de Vlaamse regering met terugwerkende 
kracht de rechtsopvolging tussen de VOI VDAB en het EVA VDAB, het 
IVA Vlaams Subsidieagentschap WSE en het Departement WSE gere-
geld. Dit besluit is nog niet decretaal bekrachtigd. De rechtsopvolging 
van het VFSIPH naar de VDAB is niet duidelijk bij besluit van de Vlaam-
se Regering geregeld. 
 
Syntra Vlaanderen is de gedeeltelijke rechtsopvolger van de VOI 
Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO), namelijk voor wat 
de ondernemersopleidingen betreft. De taken van het VIZO met betrek-
king tot promotie en begeleiding van zelfstandig ondernemen werden 
toegewezen aan het IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap 
Ondernemen (VLAO) dat reeds drie maanden voordien in werking werd 
gesteld (zie onder punt 5 beleidsdomein EWI). Door de niet-simultane 
opstart van de twee rechtsopvolgers van het VIZO en het (tijdelijk) laten 
voortbestaan van het VIZO is de rechtsopvolging complex en verloopt 
de overdracht tussen rechtspersonen chaotisch. Een regeling van de 
rechtsopvolging bij besluit van de Vlaamse Regering is trouwens nog 
altijd niet beschikbaar. Syntra Vlaanderen had voor het jaar 2006 geen 
eigen begroting maar werkte verder met de begroting van het VIZO. Het 
begrotingssaldo van het VIZO werd integraal overgedragen naar Syntra 
Vlaanderen zonder verdeling naar VLAO toe. 
 
Het bovengenoemde BVR van 31 maart 2006 heeft ook de decretale 
omvorming van de Werkholding tot privaatrechtelijk vormgegeven EVA 
in werking gesteld, maar het programmadecreet 2007 heeft dit agent-
schap opgeheven. Hetzelfde decreet kwalificeerde dan weer de vzw 
ESF-agentschap als een privaatrechtelijk vormgegeven EVA. In tegen-
stelling tot andere privaatrechtelijk vormgegeven EVA’s werd noch voor 
de Werkholding, noch voor de vzw ESF-agentschap de controlebe-

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 96



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 99 

voegdheid van het Rekenhof geregeld in afwachting van de inwerking-
treding van het comptabiliteitsdecreet.  
 
Het Herplaatsingsfonds blijft een VOI van categorie A. 
 
 
Landbouw en Visserij 
 
Aan het beleidsdomein Landbouw en Visserij dat van start ging op 1 
april 2006 is slechts één agentschap met rechtspersoonlijkheid toege-
wezen, namelijk het privaatrechtelijk vormgegeven EVA vzw Vlaams 
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Het betreft een een-
voudige omvorming van een bestaande vzw zonder wijziging van activi-
teit. Het agentschap werd reeds op 1 januari 2006 in werking gesteld. 
 
De VOI’s van categorie A Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) en 
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector 
(FIVA) bleven behouden. 
 
 
Leefmilieu, Natuur en Energie 
 
Het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie startte op 1 april 2006. 
Op dezelfde datum werden twee IVA’s met rechtspersoonlijkheid opge-
start, nl. de agentschappen Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), alsook twee pu-
bliekrechtelijk vormgegeven agentschappen, nl. de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) en de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektrici-
teits- en Gasmarkt (VREG). 
 
Het IVA met rechtspersoonlijkheid VMM heeft als rechstvoorganger de 
gelijknamige VOI van categorie A en krijgt ook een aantal goederen, 
rechten en verplichtingen van de Vlaamse Gemeenschap toegewezen 
(oprichtingsdecreet (73) en BVR van 13 oktober 2006). De VOI VMM 
heeft een eindrekening per 31 maart 2006 opgemaakt. Het IVA VMM 
legde geen nieuwe begroting voor maar werkte verder met de jaarbegro-
ting van de VOI die werd aangepast.  
 
Het IVA met rechtspersoonlijkheid OVAM heeft als rechtsvoorganger de 
gelijknamige VOI van categorie A. Er is geen BVR in toepassing van 
artikel 35 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid, maar het betreft een 
integrale rechtsopvolging tussen VOI en IVA dat reeds in het oprich-
tingsdecreet (74) was voorzien. De VOI OVAM heeft een eindrekening 
per 31 maart 2006 opgemaakt. Het IVA OVAM legde geen nieuwe be-

 
 
                                                 
73  Decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 hou-

dende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met 
een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en de-
creten, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005. 

74  Zie vorige voetnoot. 
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groting voor, maar werkte verder met de jaarbegroting van de VOI die 
werd aangepast. 
 
Bij de VLM ging het om een omvorming met continuïteit van rechtsper-
soonlijkheid (het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting 
van de VLM werd aangepast), maar met afsplitsing van de afdeling OC-
GIS-Vlaanderen die een nieuw publiekrechtelijk vormgegeven EVA met 
de naam Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 
werd. AGIV ressorteert echter onder het beleidsdomein Diensten voor 
het Algemeen Regeringsbeleid. De verrichtingen van de eerste drie 
maanden van het afgesplitste OC-GIS-Vlaanderen zijn opgenomen in de 
bedrijfseconomische resultatenrekening van het EVA VLM, maar niet in 
de uitvoeringsrekening 2006. 
 
De rechtsopvolging van de VOI VREG door het EVA VREG werd gere-
geld bij BVR van 21 april 2006 (uitwerking met ingang van 1 april 2006) 
dat nog niet werd bekrachtigd. Gelet op de één-op-één-relatie tussen 
rechtsvoorganger en rechtsopvolger was de transitie relatief eenvoudig. 
Er werd een eindrekening gemaakt per 31 maart 2006 (bedrijfsecono-
misch en budgettair) en een nieuwe balans opgesteld per 1 april 2006. 
Er werd echter geen nieuwe begroting opgemaakt voor het EVA VREG 
die verder werkte op de begroting van de VOI VREG. De uitvoeringsre-
kening van de begroting had betrekking op het ganse jaar 2006. Daar-
door was er een overlapping in de uitvoeringsrekeningen van de VOI en 
het EVA voor dat jaar. 
 
De VOI Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) werd om 
onbekende redenen niet tot één van de agentschapsvormen van het 
kaderdecreet bestuurlijk beleid omgevormd. 
 
 
Mobiliteit en Openbare Werken 
 
Bij de start van het beleidsdomein MOW op 1 april 2006 waren de be-
trokken VOI’s reeds alle tot agentschap omgevormd. Het gaat om de 
drie publiekrechtelijke EVA’s De Scheepvaart, Waterwegen en Zeeka-
naal, (beide reeds opgestart op 30 juni 2004) en de Vlaamse Vervoer-
maatschappij – De Lijn (startdatum: 15 maart 2006). De omvormingsde-
creten voorzagen telkens in continuïteit van rechtspersoonlijkheid zodat 
er voor die agentschappen geen regeling van de rechtsopvolging en dus 
ook geen tussentijdse afsluiting van de rekeningen noch een opmaak 
van een nieuwe begroting vereist was. Wel werd de begroting van de De 
Scheepvaart en van Waterwegen en Zeekanaal aangepast met betrek-
king tot de bevoegdheden die overkwamen van de toenmalige Admini-
stratie Waterwegen en Zeewezen. 
 
Met het programmadecreet bij de begrotingscontrole 2006 werd in volle 
BBB-hervorming toch nog een nieuwe VOI van categorie A opgericht, 
namelijk het Pendelfonds. 
 
Het programmadecreet bij de begrotingscontrole 2007 richtte nog een 
IVA met rechtspersoonlijkheid Fonds Stationsomgevingen op (in werking 
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14 september 2007), maar het betreft een nieuwe instelling zonder 
rechtsvoorganger(s). 
 
 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 
 
Het beleidsdomein RWO is opgestart op 1 juli 2006 en telt één publiek-
rechtelijk vormgegeven EVA, namelijk de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW), die op dezelfde datum in werking wordt ge-
steld. Rechtvoorgangers zijn volgens artikel 30 van de Vlaamse Woon-
code de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), Vlabinvest en het 
Garantiefonds voor Huisvesting. Met een besluit van 7 juli 2006 regelt de 
Vlaamse Regering de toewijzing van goederen, rechten en verplichtin-
gen van de VHM en van de voormalige afdeling Gesubsidieerde Infra-
structuur van het Ministerie van de de Vlaamse Gemeenschap aan de 
VMSW en aan het nieuw Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. De rechtsopvolging van Vlabinvest 
en het Garantiefonds is nog niet geregeld. Beide entiteiten blijven voor-
alsnog afzonderlijke VOI’s van categorie A. Ook het Rubiconfonds blijft 
een VOI van categorie A. 
 
Het bovengenoemde besluit van de Vlaamse Regering, dat overigens 
nog niet decretaal bekrachtigd is(75, bepaalt dat de VMSW de rechtsper-
soonlijkheid van de VHM voortzet. Er is dus geen tussentijdse rekening-
afsluiting gebeurd. Wel werd de begroting van de VHM, thans VMSW, 
aangepast aan onder meer de overheveling van de inspectietaken naar 
de IVA Inspectie RWO (IVA zonder rechtspersoonlijkheid) en de inbreng 
uit de voormalige Afdeling Gesubsieerde Infrastructuur van het Ministe-
rie van de de Vlaamse Gemeenschap. 
 
 

 
 
                                                 
75  Het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 

tweede aanpassing van de begroting 2008 stelt in artikel 32 een decretale 
bekrachtiging in het vooruitzicht. 
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3.2 Doorlichting van het centraal financieringsor-
gaan van de Vlaamse Overheid 

 
 
Op verzoek van de Subcommissie voor Financiën en Begroting van het 
Vlaams Parlement heeft het Rekenhof de CFO-werking 2006 doorge-
licht. Het stelde vast dat de decretale en reglementaire onderbouwing 
de mogelijkheid schept een efficiënt en transparant kasbeheer uit te 
bouwen en dat de CFO-werking in 2006 globaal dan ook efficiënt en 
effectief was, met weinig risico’s op inbreuken tegen de reglementering. 
Wel ontbrak het soms aan transparantie, mede door de veelheid aan 
onderliggende bestanden. Zo bestaat twijfel of alle in aanmerking ko-
mende basisallocaties wel degelijk bij het CFO werden betrokken en 
soms kon een basisallocatie die buiten het systeem viel, toch van de 
soepele CFO-kredietoverdrachtregeling genieten. Het CFO waakt er-
over het debetsaldo van zijn rekeningen binnen de toegestane marge te 
houden, maar slaagde daar door de BBB-overgang in 2006 tijdelijk niet 
in. Voorts betrok het CFO niet alle VOR’s bij de berekening van de bij-
zondere dotatie voor goed financieel beheer, waarvan het Rekenhof 
aanneemt dat zij de VOR’s responsabiliseert. Ook vonden de dotatie-
doorstortingen in 2006 en 2007 laattijdig plaats. Het Rekenhof conclu-
deerde dat dat alles erop wijst dat de CFO-werking voor de Vlaamse 
Gemeenschap in haar geheel voordelig is: zij voorkomt de opbouw van 
VOR-kassaldi of -tekorten, zij leidt wellicht tot betere kassiersvoorwaar-
den en zij laat toe beleggingen beter te beheren.  
 
 
 

3.2.1 Inleiding 

Het Rekenhof heeft in het verleden regelmatig afwijkingen van de regel-
geving vastgesteld bij de werking van het Centraal Financieringsorgaan 
(CFO). Bij de bespreking van zijn verslag over de doorstorting van CFO-
dotaties(76) heeft de Subcommissie voor Financiën en Begroting van het 
Vlaams Parlement het Rekenhof om opvolging gevraagd. Om die rede-
nen heeft het de CFO-werking 2006 doorgelicht(77). De audit beperkte 
zich tot de diensten van de Vlaamse Overheid die de werking van het 
CFO verzekerden en controleerde niet de VOR-gegevens op zich.  
 

 
 
                                                 
76  Stuk 584 (2005-2006) - Nr. 1, zitting 2005-2006, 16 november 2005. 
77  Het Rekenhof heeft ook al bepaalde gekende gegevens over 2007 ge-

bruikt. 
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3.2.2 CFO-oprichting en -werking 

De Vlaamse Regering machtigde de Vlaamse minister voor Financiën 
op 1 april 1993 ter uitvoering van het regeerakkoord een Centraal Fi-
nancieringsorgaan (CFO) op te richten voor de Vlaamse openbare in-
stellingen (VOI's). De decreetgever bracht op 30 juni 1993 een groot 
aantal Vlaamse publiekrechtelijke rechtspersonen onder bij het CFO(78). 
De Vlaamse Regering bepaalde op 22 september 1993 de modaliteiten 
voor de invoering van het centraal thesauriebeheer voor de VOI's. Het 
CFO diende tot een beter kasbeheer te leiden, zowel voor de Vlaamse 
openbare rechtspersonen (VOR’s) als voor de Vlaamse Overheid. Het 
centraal beheer bood daartoe mogelijkheden: 
• Cashpooling leidt tot schaalvergroting, met betere kassierscondities.  
• VOR’s kunnen niet meer systematisch kasoverschotten opbou-

wen(79).  
• De Vlaamse Overheid kan deze kasoverschotten beleggen met eigen 

beleggingsinstrumenten en -expertise. 
 
De Vlaamse Overheid betaalde de dotaties tot en met 2007 in principe 
onrechtstreeks aan de VOR's. Zij stortte ze eerst op een CFO-
wachtrekening, die behoorde tot de financiële rekeningen bij haar kas-
sier. In functie van het totaal van de kassaldi van alle VOR’s en van de 
individuele kasposities van de VOR’s, stortte zij bedragen door van de 
wachtrekening naar de eigenlijke financiële rekeningen van de VOR's bij 
de CFO-bankier. In principe mag een VOR die tot het CFO behoort, 
geen financiële rekeningen hebben buiten dit systeem. De wachtreke-
ning liet toe snel te reageren op dagelijkse fluctuaties in de VOR-
kasbehoeften(80).  
 
Een aantal rekeningen spelen bij het CFO een cruciale rol: 
• De totalisatierekening totaliseert alle financiële rekeningen van de 

VOR’s bij het CFO; de kassier berekent dit totaal elke dag. 
• De beleggingsrekening staat het CFO toe beleggingen te doen met 

belangrijke kasoverschotten(81) en tekorten op de totalisatierekening 
aan te zuiveren vanuit haar kas (82).  

De som van beide rekeningen bepaalt het globaal saldo, waarop de in-
trestafrekening voor het CFO in zijn geheel plaatsvindt. Het CFO pro-
beert dit saldo zo dicht mogelijk bij de nulwaarde te houden. Voor de 
individuele VOR’s wordt een andere methode gebruikt. Door de geleide-
lijke doorstorting van de dotatiegelden, vertonen de VOR's soms tijdelijk 

 
 
                                                 
78  Decreet van 30 juni 1993 houdende maatregelen tot begeleiding van de 

aanpassing van de begroting 1993, artikel 1. 
79  Met een negatieve impact op de kassituatie van de Vlaamse Overheid. 
80  Zij maakte het telkens volgen van ordonnanceringsprocedures overbodig. 
81  De laatste jaren deed het CFO geen beleggingen meer. 
82  Daartoe stort de Vlaamse Overheid (tijdelijk) kasoverschotten. Als de si-

tuatie dat niet meer vereist, stort het CFO deze gelden terug.  
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op hun individuele CFO-rekening negatieve saldi, met een impact op het 
globaal CFO-saldo. Als dat te negatief wordt, kan het worden aangevuld 
vanuit de CFO-beleggingsrekening, die de Vlaamse Overheid stijft(83). 
De onderstaande grafiek toont de totalisatierekening (grijze lijn), de be-
leggingsrekening (dunne lijn) en het globaal saldo in 2006 (vetgedrukte 
lijn).  
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In principe veroorzaakt een negatief saldo op een VOR-rekening intres-
ten voor de VOR's. De Vlaamse Overheid compenseert een eventuele 
vertraagde dotatiedoorstorting daarom met een dagelijkse berekening 
van een fictief saldo voor elke VOR-rekening. Zij gebruikt daarvoor een 
formule die tegelijk rekening houdt met de wijze waarop de VOR zijn 
kasbeheer voert. Daarbij beloont ze een efficiënt kasbeheer, dat erin 
bestaat de eigen ontvangsten zo vlug mogelijk te innen en de uitgaven 
niet voortijdig te betalen. De Vlaamse Overheid financiert deze vorm van 
intrestafrekening met de VOR's – die zij omschrijft als een bijkomende 
dotatie voor goed financieel beheer – momenteel feitelijk vanuit de be-
groting. De opbrengst van de globale saldo van het CFO kan ook wor-
den gebruikt, maar de laatste jaren genereert dit saldo geen interesten 
door de negatieve stand. Toont de globale CFO-rekening na de intrest-
verrekening met de VOR's toch nog een positief resultaat, dan gaat dat 
naar de Vlaamse middelenbegroting. 
 
De reductie eind 2007 van het aantal rekenplichtigen tot één centrale 
rekenplichtige impliceerde de opheffing van de CFO-wachtrekening 
vanaf 2008 en de rechtstreekse doorstorting van dotaties aan de VOR’s 
onder beheer van het beleidsdomein Financiën en Begroting. De door-
stortingsvoorwaarden en de berekening van de bijkomende dotatie wij-
zigden echter niet.  

 
 
                                                 
83  Dit mag niet worden verward met de berekening van de bijkomende dotatie 

voor goed financieel beheer voor de VOR’s afzonderlijk (zie verder). 
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3.2.3 Juridische onderbouwing 

Het kaderdecreet van 30 juni 1993 (oude regeling) en het kaderdecreet 
bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (nieuwe regeling) zijn grotendeels ge-
lijk(84) en vormen de compacte decretale grondslag voor het CFO.  
 
Het toepassingsgebied is mede door het uitvoeringsbesluit van de 
Vlaamse Regering van 3 februari 2006 zeer ruim geworden: alle IVA’s 
met rechtspersoonlijkheid, alle publiekrechtelijk vormgegeven EVA’s, en 
alle VOR’s zonder rechtspositiewijziging die dotaties ontvangen(85). We-
gens dringendheid vroeg de Vlaamse Regering noch voor het ontwerp-
besluit van 1993, noch voor dat van 2006 het advies van de Raad van 
State. Het nieuwe ontwerp was in 2006 weliswaar dringend doordat de 
meeste agentschappen in 2006 operationeel werden, maar de Vlaamse 
Regering had het advies al bij de start van de operatie Beter Bestuurlijk 
Beleid (2003-2004) kunnen vragen. 
 
De laatste jaren bevatten ook de begrotingsdecreten enkele voor het 
CFO relevante bepalingen. Zij bevatten jaarlijks ook de toestemming tot 
overdracht van de saldi van nog resterende dotaties naar het volgende 
begrotingsjaar en samenvoeging met de nieuwe kredieten.  
 
Ten slotte regelen een aantal contracten het CFO: dat met de CFO-
kassier (KBC) en de zogenaamde driepartijenovereenkomsten tussen 
het CFO en de VOR’s. Het contract met de kassier(86) is noodzakelijk 
voor de uitvoering in de praktijk. Het bevat ook de clausule die vrijwillige 
toetreding mogelijk maakt. De driepartijenovereenkomst betrekt de VOR 
in het contract met de kassier. Laattijdige aanpassingen eraan of het 
uitblijven van een nieuwe overeenkomst beletten niet de onmiddellijke 
toepassing van de cashpooling(87). Dat feit heeft, in combinatie met de 
voortdurend evoluerende juridische context (88), ertoe geleid dat in de 
praktijk verschillende modellen in gebruik zijn, waarvan de teksten maar 
geleidelijk werden en worden aangepast aan de gewijzigde omstandig-
heden. Een juridisch dubbelzinnige situatie was het resultaat. De model-

 
 
                                                 
84   De vroegere decretale regeling bepaalde dat dotaties langs de wachtreke-

ning mochten worden gestort; de nieuwe regeling heeft het over middelen 
vanuit de begroting. 

85  De Vlaamse minister voor Financiën deelt jaarlijks in december de Vlaam-
se Regering een louter informatieve nominatieve lijst mee van de agent-
schappen die in het volgende jaar tot het CFO behoren. Het Rekenhof 
heeft in deze lijst geen onregelmatigheden vastgesteld. 

86  Overeenkomst van 31 december 2003, geldig tot 31 december 2008. 
87  Voor de instellingen die vrijwillig toetreden geldt dit uiteraard niet. Zij kun-

nen onderhandelde afwijkingen bekomen en vallen pas onder het CFO op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van de driepartijenovereenkomst. 

88  Nieuwe decretale en reglementaire basis voor de cashpooling van het 
CFO, nieuwe organieke vorm van de VOR ingevolge het decreet bestuur-
lijk beleid, nieuw contract met de kassier eind 2003. 
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len geven bv. verschillende berekeningswijzen voor de vergoeding voor 
goed financieel beheer, hoewel het uitvoeringsbeluit geen onderscheid 
maakt. In de praktijk primeert het uitvoeringsbesluit. 
 

3.2.4 Administratieve werking van het CFO 

3.2.4.1 Opening en sluiting van financiële rekeningen 
 
Het risico dat een VOR rekeningen opent of sluit buiten het medeweten 
van het CFO wordt tegengegaan door de regeling dat de VOR CFO-
rekeningen alleen langs het CFO kan openen en sluiten. In het verleden 
vroegen VOR’s wel eens een rekening rechtstreeks bij de CFO-kassier 
aan, maar momenteel ziet het CFO op de naleving van de procedure toe 
en banken moeten de nieuwe wetgeving op financiële rekeningen res-
pecteren. Een steekproef op recente aanvragen wees uit dat de proce-
dure in alle gevallen werd nageleefd. Het aantal CFO-rekeningen is wel 
hoog (meer dan duizend). Dat heeft gevolgen voor het beheer en de 
transparantie van het systeem. Het CFO weigert geen aanvragen, om-
dat het niet wil raken aan de autonomie van de instellingen.  
 
De afsluiting van een rekening moet uitlopen in de overboeking van het 
saldo naar een nog actieve rekening. Zo niet, blijft het saldo onbeheerd 
staan. Interviews wezen uit dat dit in het verleden soms uitbleef. 
 
Ten slotte bestaat het risico dat VOR’s rekeningen hebben bij andere 
instellingen dan de CFO-kassier, hoewel het CFO-systeem dat niet toe-
staat. Het CFO kan dat moeilijk vaststellen. Dat vereist een permanente 
controle op de VOR-boekhouding. 
 
 
3.2.4.2 Dotatiedoorstorting 
 
Een reglementaire dotatiedoorstorting vereist dat alle VOR’s die tot het 
CFO moeten behoren, alsook alle betrokken dotatiebasisallocaties, ef-
fectief ressorteren onder het CFO en dat de aanrekeningen op deze 
basisallocaties effectief langs het CFO transiteren. Het Rekenhof testte 
een selectie basisallocaties uit de begrotingsgegevens 2006 en kwam 
tot de volgende conclusies: 
• De gegevensverwerking is betrouwbaar. 
• De samenstelling van de lijst met basisallocaties die in 2006 werkelijk 

langs het CFO transiteren, roept vragen op. Het is niet eenvoudig op 
grond van de begrotingsgegevens en de omschrijving te bepalen 
welke basisallocaties onder het CFO vallen. Bovendien zijn er ook 
hybride basisallocaties, die betalingen aan VOR’s én andere begun-
stigden bevatten. Voor de kernbasisallocaties met dotaties is de situ-
atie voor de meeste VOR’s duidelijk.  

• Sinds de invoering van BBB verplicht de CFO-regelgeving dotaties 
langs de wachtrekening te transiteren. 2006 was een transitiejaar, 
waarin een aantal VOR’s al behoorden tot BBB, anderen nog niet. 
Dat creëerde verwarring.  
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3.2.4.3 Speciale overdrachten in het kader van het CFO 
 
De begrotingsbepalingen die jaarlijks machtigen niet-gesplitste kredieten 
op basisallocaties met CFO-middelen over te dragen en samen te voe-
gen met gelijkaardige basisallocaties van het volgende begrotingsjaar, 
wijken af van de wetgeving op de rijkscomptabiliteit. Het Rekenhof stel-
de vast dat basisallocaties deze afwijking genoten terwijl ze in de prak-
tijk niet langs het CFO transiteerden. Meer coördinatie tussen het CFO 
en de afdeling Beleidsondersteuning en Begroting van het Ministerie van 
Financiën en Begroting zou dit oplossen. 
 
 
3.2.4.4 Financiële transacties op de CFO-rekeningen  
 
Het Rekenhof heeft getoetst in hoeverre de transacties op CFO-
rekeningen in 2006 aan een aantal voorwaarden voldeden. Het stelde 
geen problemen vast bij de verrichtingen op de wachtrekening van het 
CFO. De verrichtingen tussen de beleggingsrekening(en) van de Vlaam-
se Overheid en de beleggingsrekening van het CFO stemden onderling 
overeen en de CFO-rekeningen werden dagelijks op nul gezet. De tota-
lisatierekening van het CFO vertoonde wel marginale afwijkingen, maar 
die zijn ondertussen rechtgezet door de kassier. De financiële verrich-
tingen werden correct geregistreerd in de rekeningen van rekenplichti-
gen. 
 
Of de transacties altijd de eigenheid van de verschillende types CFO-
rekeningen respecteren, is minder duidelijk. De CFO-reglementering 
onderscheidt gemengde rekeningen (geprovisioneerd met overheidsdo-
taties, ontvangsten geïnd op basis van een reglementering van de 
Vlaamse Regering en provisionering vanuit de eigen-ontvangsten-
rekeningen), zuivere eigen-ontvangstenrekeningen (alle andere ont-
vangsten dan de voorgaande) en reservefondsrekeningen. Respect voor 
deze eigenheid maakt de CFO-werking transparanter en heeft een im-
pact op de berekening van de bijkomende dotatie voor goed financieel 
beheer(zie verder). Het risico bestaat dat VOR’s andere ontvangsten op 
de eigen-ontvangstenrekening boeken, zoals dotaties(89). Dat zou de 
bijkomende dotatie onterecht verhogen. De uitgaven behoren volledig tot 
de bevoegdheid van de VOR’s en vormen geen risico voor de CFO-
werking. Het Rekenhof richtte zijn onderzoek dan ook op de ontvang-
sten. Het testte in eerste instantie de ontvangsten op de gemengde re-
keningen in een steekproef. De Vlaamse Overheid houdt een register bij 
van de CFO-rekeningen en hun type, waarin zij zelf de gemengde reke-
ningen selecteert. Zij kon echter geen garanties geven op volledigheid 
voor 2006, omdat het register de huidige situatie weergeeft. Alle gese-
lecteerde rekeningen stonden wel als gemengde rekening in het regis-
ter. Of het werkelijk gemengde rekeningen betrof, konden alleen de 
transacties erop uitwijzen. De beschikbare gegevens (mededelingen bij 
de verrichtingen) volstonden daarvoor niet. De omschrijvingen wezen 
 
 
                                                 
89  Dan zal de verantwoordelijkheid vermoedelijk wel bij het CFO zelf liggen. 
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evenmin uit of het om ontvangsten krachtens een reglementering van de 
Vlaamse Regering of om eigen ontvangsten ging. Het Rekenhof vond 
geen formeel bewijs dat de gemengde rekeningen ook eigen ontvang-
sten bevatten, wat nadelig zou zijn voor de VOR. Bij de eigen-
ontvangstenrekeningen stelden zich dezelfde problemen, die alleen op-
losbaar zijn door een controle van de VOR-boekhoudingen zelf. Het 
CFO voert zelf geen bijkomende controles uit(90). Aangezien vooral de 
VOR’s belang hebben bij een juiste boeking van de eigen ontvangsten, 
mag worden verwacht dat zij dit zelf goed opvolgen.  
 
 
3.2.4.5 Naleving van begrotingsruiters 
 
Buiten de klassieke reglementering maken ook enkele begrotingsruiters 
deel uit van de CFO-onderbouwing. Zij staan jaarlijks in nagenoeg on-
gewijzigde vorm in de begroting. Van belang is vooral de begrotingsrui-
ter die stelt dat zowel de orderekening 24 4 8206 (Voorschotten VO’s) 
als de centrale totalisatierekening van het CFO tot 10 procent van het 
begrote dotatiebedrag in debet mogen gaan. Daar het om een aanzien-
lijk toegestaan debetsaldo gaat, is een degelijke opvolging belangrijk. 
Het CFO doet deze opvolging in een rekenblad.  
 
Het Rekenhof stelde vast dat het CFO niet altijd de juiste basisallocaties 
selecteert voor de berekening van de debetstand: de berekening bevatte 
ook basisallocaties die operationeel niet meer onder het CFO vielen en 
basisallocaties die dat wel deden, ontbraken. De verschillen waren ech-
ter klein. Het rekenblad bevatte bovendien alleen initiële begrotingsge-
gevens, geen begrotingsaanpassingen of herverdelingen. Ook dat had 
maar een beperkte weerslag. Ten slotte overschreed het werkelijke de-
betsaldo op de CFO-totalisatierekening in 2006 het toegestane met on-
geveer 35 miljoen EUR. Volgens de Vlaamse Overheid lag de laattijdige 
dotatieordonnancering in de tweede jaarhelft door de transitieproblemen 
bij de overgang naar de BBB-structuur, aan de basis van dit debetsaldo. 
Daarvoor was het CFO niet verantwoordelijk. De overschrijding was 
trouwens beperkt in de tijd.  
 
Verder was de onderhavige begrotingruiter bij de begrotingsonderzoe-
ken van het Rekenhof voor de jaren 2006 en 2007 het voorwerp van de 
opmerking dat de Vlaamse Overheid het bedrag juist diende te bepalen, 
gelet op de relatieve vaagheid van de bepaling.  
 
 
3.2.4.6 Bijzondere dotatie voor goed financieel beheer 
 
De berekening van de dotatie voor goed financieel beheer steunt op de 
formule die een klassieke intrestafrekening tussen de kassier van het 
CFO en de VOR’s vervangt. Deze formule berekent een fictieve reke-
ningstand waarop de Vlaamse Overheid een intrestberekening toepast. 
Het Rekenhof heeft de formule getest op grond van het rekenblad dat de 
 
 
                                                 
90  Het Rekenhof heeft daarvoor begrip. De administratie is risicobewust. 
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Vlaamse Overheid ervoor gebruikt(91). De gebruikte formules en verwij-
zingen waren correct. Het Rekenhof vergeleek vervolgens de intrestvoe-
ten die de Vlaamse Overheid gebruikte met die op de website van de 
Nationale Bank. Zij stemden overeen. Ook de aanpassing van de bere-
kening naargelang het een geconsolideerde of niet-geconsolideerde 
VOR betreft, was correct. Een steekproef op de onderliggende gege-
vens leek het Rekenhof weinig nuttig wegens de massa gegevens en 
het onduidelijke respect voor de eigenheid van de rekeningen. Het vroeg 
daarom de Vlaamse Overheid naar de gevolgde procedure. Deze pro-
cedure ligt vast in een intern document. De kassier bezorgt de Vlaamse 
Overheid de dagelijkse, al van interne verrichtingen gezuiverde, kas-
standen van de rekeningen. De overheid groepeert die per VOR per 
dag. Zij voert op de gegevens van de kassier geen bijkomende controles 
uit. Eigenlijk kunnen de VOR’s het best zelf de berekening controleren. 
Zij beschikken immers over de nodige gegevens en zijn belanghebben-
de partij. De Vlaamse Overheid denkt in die richting. Zij zou de bereke-
ning bv. eerst aan de VOR’s kunnen voorleggen, voor de minister het 
besluit van de bijkomende dotatie ondertekent. De VOR’s zouden dan 
reactietijd krijgen en zo nodig zou de berekening worden aangepast. 
 
De berekening is onvolledig, aangezien de Vlaamse Overheid er een 
aantal VOR’s nog altijd niet bij betrekt. Dit probleem deed zich al van bij 
de start van het CFO voor. Het gaat om de VOI’s van categorie A(92). De 
Vlaamse Overheid stelde na overleg met de secretaris-generaal van het 
departement Financiën en Begroting te hebben besloten alle VOR’s bij 
de dotatie te betrekken.  
 
De dotatiedoorstortingen voor 2006 en 2007 vonden laattijdig plaats 
(respectievelijk in september en juli in plaats van april). Ook de voor-
gaande jaren was er een achterstand. De laattijdige doorstorting had 
echter geen impact op de fictieve kaspositie. Het bedrag wordt ambts-
halve overgedragen naar of ingehouden van de beginstand op 1 januari 
van het volgende jaar. Daarbuiten hadden twee VOR’s klachten over de 
dotatieberekening. In beide gevallen aanvaardde de Vlaamse Overheid 
de klachten en paste zij de berekening aan. 
 
 
3.2.4.7 Informatieverwerking bij de dotatiedoorstorting 
 
De gegevensverwerking in 2006 was weliswaar betrouwbaar (volledig, 
tijdig, accuraat en juist), maar het systeem is weinig transparant en per-
formant: de transacties moeten een keten van bestanden doorlopen 
waarin gegevens soms meermaals moeten worden ingevoerd. De gege-
vensopzoeking is arbeidsintensief. De ordonnanceringpraktijk compli-
ceert dat nog: soms groepeert één betaling verscheidene ordonnanties, 

 
 
                                                 
91  In het bijzonder voor de VOR Kind en Gezin. Deze keuze was willekeurig. 
92  De zogenaamde papieren VOI’s, die feitelijk een rechtstreeks verlengstuk 

van de administratie zijn en dikwijls geen eigen ontvangsten hebben, wat 
een berekening inderdaad een theoretisch karakter geeft. 
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soms groepeert één ordonnantie verscheidene betalingen(93). De 
Vlaamse Overheid zou de nieuwe werkwijze van het CFO vanaf 2008 
dan ook het best aanwenden om tot een meer geïntegreerd informatie-
systeem te komen. Het Rekenhof heeft de administratie daarvan een 
functionele omschrijving bezorgd. Zij antwoordde daaraan inmiddels al 
gedeeltelijk te hebben voldaan. 
 

3.2.5 Organisatiebeheersing 

De organisatiebeheersing van het CFO staat op punt. De Vlaamse 
Overheid respecteert de functiescheidingen die de rijkscomptabiliteit 
oplegt (dossierbehandelaar, vereffenaar, boekhoudkundig ordonnateur 
en inhoudelijk ordonnateur) en de algemene functiebeschrijvingen die ze 
zelf heeft opgesteld (centrale rekenplichtige van de uitgaven, operatio-
neel comité). Het CFO heeft bovendien zijn taken verder opgesplitst in 
een frontoffice en backoffice, eveneens met een adequate functieschei-
ding. Voor alle personeelsleden bestaat een gedetailleerde functiebe-
schrijving en de CFO-processen zijn gedocumenteerd in algemene pro-
cedures, flowcharts en handleidingen. Het Rekenhof acht het wel aan-
gewezen te voorzien in een back-up voor de persoon die zowel de pro-
cessen voor de dotatiedoorstorting als die voor de berekening van de 
bijkomende dotaties uitvoert. Zij worden nu immers nagenoeg volledig 
door één persoon uitgevoerd. 
 

3.2.6 Globale efficiëntie en effectiviteit van het CFO 

3.2.6.1 Rekeningenstand en dotatiedoorstorting 
 
Ondanks het streven naar een nullijn, staat  het globale saldo gemid-
deld(94) 8.249.770,77 EUR onder nul. Tegenover de dotatiemassa die 
langs het CFO transiteert, is dat bedrag vrij marginaal, maar het veroor-
zaakt wel debetintresten. Volgens de Vlaamse Overheid compenseert 
de ontwijking, in bepaalde gevallen, van 15% roerende voorheffing op 
haar zichtrekeningen dit, door de mogelijkheid haar kasoverschot te be-
leggen in producten die vrijgesteld zijn van roerende voorheffing. Uit de 
beschikbaar gestelde intrest- en opbrengstgegevens van de Vlaamse 
Overheid blijkt een positief globaal saldo inderdaad niet voordelig te zijn 
voor de Vlaamse Overheid. Een negatieve stand is dat echter evenmin, 
zij het in mindere mate. Omdat een perfecte nullijn in de praktijk niet 
haalbaar is, kiest de Vlaamse Overheid het best voor een zo beperkt 
mogelijke negatieve stand. 
 

 
 
                                                 
93  Het Rekenhof beschreef dit al in zijn verslag over de doorstorting van 

CFO-dotaties (Stuk 584 (2005-2006) - Nr. 2, 2005 -2006, 16 november 
2005). 

94  Dit gemiddelde is een zuiver rekenkundige benadering en dus niet volledig 
correct, maar geeft wel een idee van de grootte. 
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Het CFO-uitvoeringsbesluit draagt de VOR’s op wekelijks hun kasver-
wachtingen op korte termijn (13 weken) over te leggen voor de opvol-
ging van de CFO-stand. Sinds medio 2007 verlopen de opvolging en 
evaluatie door de Vlaamse Overheid van de VOR-ramingen grotendeels 
geautomatiseerd. De Vlaamse Overheid kan zodoende in principe de 
kwaliteit van de ramingen van de instellingen nagaan. Zij zou instellin-
gen met minder kwalitatieve ramingen daarop kunnen aanspreken. 
 
 
3.2.6.2 Effectiviteit van de formule voor de bijkomende dotatie 
 
Om de VOR’s in afwachting van de doorstorting van hun dotaties niet op 
te zadelen met debetintresten op hun rekeningen, vervangt een formule 
de echte saldi op deze rekeningen door corrigerende fictieve saldi, 
waarop de eigenlijk intrestberekening plaatsvindt. In essentie betreft de 
formule een intrestberekening die om diverse redenen is aangepast: 
• om de VOR's ertoe aan te zetten snel hun eigen ontvangsten te innen 

en de betaling van de uitgaven uit te stellen tot zij echt noodzakelijk 
wordt, dus om goed financieel beheer aan te moedigen; 

• om de aangroei of afname van de kasmiddelen (en van de te vorde-
ren dotatie) lineair over het jaar te spreiden; 

• om bepaalde delen van de formule te begrenzen.  
De formule heeft ook een psychologische werking: zij biedt de VOR’s 
toch een concrete verrekening van debet en credit op hun rekeningen.  
 
In welke mate het CFO de instellingen echt tot goed kasbeheer respon-
sabiliseert, is moeilijk inschatbaar(95). De massa gegevens bemoeilijkt 
simulaties en een vergelijking van de CFO-situatie met een CFO-loze of 
een formuleloze situatie is hachelijk door de impact van tal van parame-
ters. De Vlaamse Overheid heeft de formule de voorbije jaren overigens 
meermaals aangepast, onder meer omdat de bijkomende vergoeding vrij 
hoog werd. Die vergoeding is de laatste jaren weer stijgend. Het is ook 
nagenoeg onmogelijk te berekenen wie het meeste voordeel haalt uit de 
formule, de VOR’s of de Vlaamse Overheid. De formule en de bereke-
ning van de bijkomende dotatie voor goed financieel beheer zijn ook een 
administratieve last. Voor veel VOR’s is de berekening overigens niet 
altijd duidelijk(96). In zijn beleidsbrief 2006 heeft de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting gesteld de administratie te zullen vragen het 
mechanisme te evalueren in het kader van een eventuele uitbreiding 
ervan. Deze studie vond tot op heden niet plaats. Het Rekenhof beveelt 
de uitvoering ervan aan. Volgens het Rekenhof is de ingebouwde res-
ponsabilisering in principe een goede zaak.  
 
 

 
 
                                                 
95  En eigenlijk niet echt zo belangrijk. Immers, de meeste VOR’s halen hun 

inkomsten grotendeels bij de Vlaamse Overheid en die moet de minderop-
brengst van de formule toch compenseren met een hogere dotatie. 

96  Het CFO wil de berekening voortaan vooraf aan de VOR’s voorleggen. 
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3.2.6.3 Globale voor- en nadelen van het CFO 
 
Globaal wijst alles erop dat het CFO voor het geheel van de Vlaamse 
Overheid én de VOR’s voordelig is: 
• De centralisatie en de geleidelijke dotatiedoorstorting voorkomen dat 

de VOR’s aanzienlijke kassaldi opbouwen ten nadele van de Vlaam-
se Overheid. 

• De vergrote liquiditeitsmassa leidt wellicht tot betere voorwaarden bij 
de kassier. Daar zijn aanduidingen voor(97). Het CFO beschikt ook 
over financiële knowhow. 

• Het CFO laat toe de beleggingen beter te coördineren. 
 
Het systeem kan echter voor individuele VOR’s nadelig zijn, vooral bij de 
berekening van de bijkomende dotatie voor goed financieel beheer, die 
de eigenlijke intrestberekening vervangt. De nadelen van het CFO be-
staan voorts uit een zekere beperking van de autonomie van de VOR’s 
en meer administratieve overheadkosten. 
 

3.2.7 Rapportering aan het Vlaams Parlement 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting bezorgt het Vlaams 
Parlement jaarlijks een decretaal verplicht rapport over het kas-, schuld- 
en waarborgbeheer. Deze rapporten geven echter het globale resultaat 
van de CFO-cashpooling niet weer. Zij zouden aan relevantie en trans-
parantie winnen, mochten zij een deelrubriek over de CFO-cashpooling 
bevatten. 
 

3.2.8 Conclusies 

De decretale en reglementaire onderbouwing schept de mogelijkheid 
een efficiënt en transparant kasbeheer uit te bouwen. Wel creëren de 
verschillende modellen van overeenkomsten in de praktijk soms een 
juridische dubbelzinnigheid. 
 
De huidige CFO-werking ondervangt de meeste risico’s op inbreuken 
tegen de reglementering. De steekproeven van het Rekenhof wezen uit 
dat het CFO bij de opening en sluiting van financiële rekeningen de pro-
cedures naleeft. Er bestaat wel twijfel over of alle in aanmerking komen-
de basisallocaties wel degelijk bij het CFO worden betrokken. Het komt 
ook voor dat een basisallocatie die buiten het CFO-systeem valt, toch 
van de soepele kredietoverdrachtregeling van het CFO geniet. De finan-
ciële transacties op de CFO-rekeningen voldoen aan de reglementaire 
voorwaarden. Het respecteren van de eigenheid van de diverse CFO-
rekeningen is weliswaar moeilijk controleerbaar, maar het risico voor de 

 
 
                                                 
97  Zoals de vrijwillige aansluiting van enkele instellingen en een niet aange-

sloten VOR die minder voordelige condities kon bedingen. 
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Vlaamse Overheid is daarbij gering, op voorwaarde dat zij de dotaties 
zorgvuldig op de juiste rekeningen stort. De totalisatierekening vertoon-
de soms marginale afwijkingen, die de CFO-kassier nu heeft wegge-
werkt. Het CFO waakt erover het debetsaldo van zijn rekeningen binnen 
de toegestane debetmarge te houden, maar slaagde daar door de BBB-
overgang in 2006 tijdelijk niet in. Het CFO hanteert voor de berekening 
van de bijzondere dotatie voor goed financieel beheer de juiste formules 
en intrestvoeten, maar betrekt daar niet alle VOR’s bij. Bovendien vond 
de dotatiedoorstorting in 2006 en 2007 laattijdig plaats. De informatie-
verwerking bij de dotatiedoorstorting was in 2006 weliswaar betrouw-
baar, maar weinig transparant of performant, vooral door de veelheid 
van afzonderlijke bestanden. De organisatiebeheersing van het CFO ten 
slotte voldoet globaal, hoewel de Vlaamse Overheid voor de kerntaken 
het best in een back-up voorziet. 
 
De CFO-werking is globaal efficiënt en effectief. Het CFO slaagt er 
weliswaar niet in een perfecte globale rekeningnulstand te handhaven, 
maar een beperkte negatieve stand houdt de kosten voor de Vlaamse 
Overheid minimaal. Hoewel dat moeilijk inschatbaar is, neemt het Re-
kenhof aan dat de bijkomende dotatie voor goed kasbeheer de VOR’s 
responsabiliseert. Alles wijst erop dat de CFO-werking voor de Vlaamse 
Gemeenschap in haar geheel voordelig is: zij voorkomt de opbouw van 
VOR-kassaldi of -tekorten, zij leidt wellicht tot betere kassiersvoorwaar-
den en zij laat toe beleggingen beter te beheren. 
 
Specifieke informatieverstrekking aan het Vlaams Parlement over de 
CFO-cashpooling vindt vooralsnog niet plaats. 
 

3.2.9 Aanbevelingen 

• Het CFO moet de driepartijenovereenkomsten actueel houden.  
• De Vlaamse Overheid moet de termijn voor de doorstorting van de 

bijkomende dotatie voor goed financieel beheer respecteren en kan 
het best de dotatieberekening vooraf aan de VOR’s voorleggen. 

• Het is aangewezen dat het informatiesysteem van het CFO een mi-
nimumaantal gegevens bevat en door een betere organisatie een ho-
gere performantie en transparantie mogelijk maakt. 

• De evaluatie van het mechanisme goed financieel beheer dient uit-
voering te krijgen, ondanks de mogelijke complexiteit ervan. 

• Het CFO dient in een back-up te voorzien voor zijn kerntaken. 
• Een periodieke interne evaluatie van de globale CFO-werking is aan-

gewezen. 
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• In het rapport aan het Vlaams Parlement over het kas-, schuld- en 
waarborgbeheer hoort een deelrubriek over de CFO-cashpooling. 

• Een aantal remediëringsacties zijn nodig: 
- een correctie van de lijst met CFO-basisallocaties; 
- coördinatie tussen het CFO en de dienst Budgettering om een 

correcte lijst van basisallocaties met afwijkende overdracht op te 
stellen; 

- monitoring van het debetsaldo van de totalisatierekening om 
overschrijding van het toegestane debetsaldo te voorkomen; 

- een tijdige en voorafgaande voorlegging aan de VOR’s van de 
berekening van de dotatie voor goed financieel beheer; 

- de tijdige betaling van deze dotatie; 
- betrokkenheid van alle VOR’s bij de berekening van deze dotatie 

of een aanpassing van de reglementering. 
 

3.2.10 Antwoord van de minister 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting ging op 24 september 
2008 akkoord met de opmerkingen en zou de volgende acties onderne-
men: 
• N.a.v. de afsluiting van een nieuw kassierscontract eind 2008 zullen 

nieuwe, uniforme driepartijenovereenkomsten opgesteld worden 
voor de verplichte toetredingen (ESR-consolidatiekring).  

• Nog in 2008 zal een grondige evaluatie plaatsvinden van het me-
chanisme van goed financieel beheer. Daarbij zal ernaar gestreefd 
worden een transparant systeem voor de VOR uit te werken. Dat be-
tekent ook het vooraf voorleggen van de berekeningsnota aan de 
betrokken VOR en het veralgemeend doen toepassen. De Vlaamse 
Overheid moet de bijkomende dotaties tijdig doorstorten en kan het 
beste de dotatieberekening vooraf aan de VOR’s voorleggen. 

• Het informatiesysteem van het CFO zou al zijn verbeterd door de 
wijzigingen aan de betalingsprocedure vanuit Orafin begin 2008 en 
er zal nog verder tegemoetgekomen worden aan de aanbevelingen. 

• Bij de lopende uitbouw van de afdeling is het voorzien in back-ups 
voor de kerntaken een topprioriteit.  

• In het volgende rapport aan het parlement over het kas-, schuld- en 
waarborgbeheer zal een luik over de CFO-cashpooling staan. 

• In samenspraak met het IVA Accounting, de afdeling Beleidsonder-
steuning en Begroting en de afdeling Financieel Management zal 
een nieuwe richtlijn worden opgesteld, die het voor alle actoren dui-
delijk zal maken welke basisallocaties onder de CFO-regeling vallen 
en welke niet. Eventueel zal ook de regelgeving aangepast worden. 
Deze wijzigingen kunnen ook repercussies hebben op het financieel 
beheer zelf. Ook dat zal samen met de budgettaire impact ervan in 
kaart worden gebracht. 
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3.3 Verantwoording door universiteiten van uitga-
ven met voorschotten of kredietkaarten 

 
 
Het Rekenhof onderzocht in welke mate uitgaven met voorschotten of 
kredietkaarten bij de Vlaamse universiteiten worden verantwoord. Het 
heeft geconcludeerd dat de procedures voor voorschotten, kredietkaar-
ten en beroepskosten sterk verschillen in volledigheid, detaillering en 
duidelijkheid van universiteit tot universiteit. De universiteiten controle-
ren overigens niet altijd de strikte naleving van de eigen regels en pro-
cedures. Terwijl werknemers doorgaans hun nood aan voorschotten ter 
betaling van beroepskosten goed motiveren, is de motivering achteraf 
van het gebruik van kredietkaarten ter dekking van beroepskosten in 
sommige gevallen  zwak of onbestaand. Universiteiten stellen evenmin 
altijd dezelfde verantwoordingseisen. Vooral wat restaurantkosten be-
treft, doen zich verschillen voor. De universiteiten hebben doorgaans 
positief gereageerd op de aanbevelingen van het Rekenhof. 
 
 
 

3.3.1 Inleiding 

Het Rekenhof wenste na te gaan of en in welke mate uitgaven gedaan 
met voorschotten of kredietkaarten bij universiteiten op een voldoende 
wijze worden verantwoord. Het voerde daarom in 2007 een onderzoek 
uit bij de Katholieke Universiteit Brussel (K.U.Brussel), Katholieke Uni-
versiteit Leuven (K.U.Leuven), Universiteit Antwerpen (UA), Universiteit 
Gent (UGent), Universiteit Hasselt(98) (UHasselt) en Vrije Universiteit 
Brussel (VUB).  
 
In eerste instantie vroeg het Rekenhof bij de universiteiten richtlijnen, 
procedures en nota’s op die te maken hadden met de verantwoording 
van uitgaven met kredietkaarten en voorschotten. Het beoordeelde die 
documenten op volledigheid, ging na of voldoende functiescheiding be-
staat en of procedures duidelijk aangeven hoe de universiteiten onvol-
doende verantwoorde kosten moeten recupereren. Het Rekenhof con-
troleerde ook bijkomende verantwoordingsverplichtingen die de universi-
teiten zelf oplegden(99). 
 
Met een steekproef onderzocht het Rekenhof of originele bewijsstukken 
de uitgaven inderdaad voldoende en tijdig motiveerden. Het besteedde 
ook aandacht aan de boeking van dergelijke uitgaven en aan de eventu-
ele terugvordering ervan. Per universiteit selecteerde het 100 betalingen 

 
 
                                                 
98  Voorheen LUC, Limburgs Universitair Centrum. 
99  In de praktijk vragen sommige universiteiten bv. een meer gedetailleerde 

verantwoording voor restaurantkosten. 
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met een kredietkaart of voorschot. Het vroeg daarvan telkens de origine-
le documenten op, inclusief de motivatie. De selectie respecteerde een 
goede spreiding over departementen en professoren, over grootboekre-
keningen(100) en over het jaar(101). Zij streefde tevens naar voldoende 
dossiers met een aanzienlijk bedrag. De bedragen van betalingen met 
kredietkaarten zijn uiteraard beperkt door de limiet van de kaarten. De 
onderstaande tabel toont per universiteit het aantal onderzochte betalin-
gen met kredietkaarten of voorschotten. De aantallen weerspiegelen de 
verhouding van het gebruik van beide systemen binnen elke universiteit. 
 

 kredietkaartbetalingen voorschottenbetalingen 
UHasselt 98 5 
UA 65 35 
K.U.Leuven 90 (102) 10 (103) 
VUB 50 50 
UGent 100 1 (op de 14) 
K.U.Brussel 12 (alle uitgavenstaten) Niet van toepassing 

 
Voor de geselecteerde dossiers zocht het Rekenhof een antwoord op de 
volgende controlevragen: 
• Werd een origineel bewijsstuk van gemaakte kosten ingeleverd ? 
• Was de uitgavenstaat van de kredietkaartbetalingen toegevoegd ? 
• Werden de kosten voldoende gemotiveerd ? 
• Werden bewijsstukken tijdig ingediend ? 
• Was er eventueel een correcte omrekening van vreemde valu-

ta(104)? 
• Was het bewijsstuk gedateerd ? 
• Ondertekende de kostenmaker zijn motivering ? 
• Was er een goedkeuring tot betaling ? 
• Werden bij restaurantkosten deelnemers en aanleiding vermeld ? 
 

3.3.2 Interne richtlijnen en procedures 

Het onderzoek naar het bestaan van richtlijnen, procedures en nota’s 
voor de verantwoording van uitgaven met kredietkaarten en voorschot-
ten, leverde een verschillend beeld op van universiteit tot universiteit.  
 

 
 
                                                 
100  Zoals restaurantkosten, reizen, boeken, … 
101  In dit onderzoek ging het steeds om referentiejaar 2006. 
102  19 betalingen door K.U.Leuven Research & Development (LRD) en 71 

door K.U.Leuven. 
103  2 LRD- en 8 K.U.Leuven-voorschotdossiers. 
104  Bij kredietkaarten bood deze vraag weinig meerwaarde, aangezien de 

Bank Card Company omrekent op de uitgavenstaat. 
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 UHasselt UA K.U.Leuven VUB UGent K.U.Brussel 

Beroepskosten-
regeling ? 

ja beknopt: voor 
aankopen met 
kredietkaart en 
alleen voor 
diensthoofden 
van de aan-
koopdienst 

ja, uitgebreid 
vademecum + 
administratief 
reglement 
bedrijfskrediet-
kaarten 

ja, reglement 
bedrijfskrediet-
kaart + proce-
dure bankvoor-
schotten (intra-
net) + regle-
ment verblijf- 
en reiskosten 

beperkt:  re-
glement dienst-
verplaatsingen 
en vergoeding 
reis-, verblijf- 
en inschrij-
vingskosten 

beperkt: alleen 
beknopte 
circulaire 
verplaatsings-
kosten en 
forfaitaire 
dagvergoeding 

- duidelijk ? ja neen (105) ja ja, voor wel-
omschreven 
kosten 

ja(106) ja(107) 

- voorwaarden 
bepaald?(108) 

ja neen ja ja neen neen 

- bijkomende 
eisen ? 

ja, voor tal van 
kosten(109) 

neen(110) ja, voor tal van 
kosten 

neen neen  

Voorschotten-
regeling ? 

neen(111) ja(112) ja ja ja, beperkt 
gebruik (14x in 
2006) 

neen(113) 

Standaardformu-
lieren ? 

enkele, weinig 
gebruikt 

enkele, weinig 
gebruikt 

ja(114) enkele, weinig 
gebruikt 

ja(115) neen 

 
De onderstaande tabel gaat iets meer in detail in op het gebruik van 
bedrijfskredietkaarten in de onderzochte universiteiten. Ook deze tabel 
illustreert de verscheidenheid in begunstigden, aantallen, limieten, enz. 
 

 
 
                                                 
105  De regeling stelt alleen dat betalingen met een visakaart uitzonderlijk moe-

ten blijven. Zij verduidelijkt de administratieve werkwijze en beklemtoont 
dat alle (originele) documenten tegen medio de maand volgend op de af-
rekening, bij de financiële dienst terecht moeten komen. 

106  Er zijn echter geen specifieke voorschriften voor restaurantkosten en voor 
aankopen van allerlei aard. 

107  Er zijn geen bijzondere regels voor restaurantkosten. Voor aankopen van 
allerlei aard, waarvoor een kredietkaart nodig is, moet men een beroep 
doen op de financiële dienst. 

108  Een bewezen beroepskarakter; ingediende, originele bewijsstukken; de 
goedkeuring van de projectleider/kredietbeheerder en een tijdig ingediende 
vraag tot terugbetaling (binnen de drie maand na de uitgave). 

109  Inzake restaurantkosten legt UHasselt een aantal strikte eisen op. 
110  In de gecontroleerde periode waren er nog geen specifieke voorschriften 

voor restaurantkosten. 
111  Volgens de directeur Financiën omdat de UHasselt weinig met voorschot-

ten werkt, in 2006 inderdaad slechts 38 keer. 
112  Zij legt onder meer verkrijgingscriteria vast, bepaalt de toepasselijkheid op 

de personeelsleden, stelt motiveringseisen, voorziet in een herinnerings-
procedure en bouwt een aantal functiescheidingen in. 

113  Zij verstrekte in de regel alleen kleine kasvoorschotten, bv. aan een on-
derhoudsman die dringend een kleine hoeveelheid klein materiaal diende 
te kopen. In 2006 verstrekte de universiteit geen voorschotten. 

114  Langs elektronische weg. 
115  Langs elektronische weg. 
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 kredietkaart aantal maandelijkse limiet ? sancties? 
UHasselt alle ZAP-leden + permanente 

AAP-leden en ATP-leden met 
verantwoordelijke functie en 
regelmatige beroepsmatige 
uitgaven 

123 2.500 EUR 
(verhoging tot 5.000 EUR 
mogelijk voor directeurs van 
de onderzoeksinstituten) 

ja 

UA rector en stafmedewerkster, 
alg. beheerder, hoofd biblio-
theek, 2 diensthoofden van de 
aankoopdienst, enkele perso-
neelsleden van de financiële 
dienst en enkele professoren 

14 2.500 EUR tot 35.000 
EUR(116). 

ja 

K.U.Leuven voltijdse ZAP-leden en, uitzon-
derlijk, ook aan AAP- of ATP-
leden 

1.272 6.200 EUR  
(2.500 EUR bij LRD) 

ja 

VUB leden van het ZAP en de ad-
ministratieve diensthoofden 

120 2.500 EUR, uitzonderlijk 
verhoogbaar 

ja 

UGent elk lid van het academisch 
personeel 

ca. 650 kredietbeheerder bepaalt 
kaartlimiet, meestal 2.500 of 
5.000 EUR, soms maar 
1.250 EUR en in één geval 
10.000 EUR 

ja 

K.U.Brussel hoofd financiële dienst(117) 1 In de loop van het jaar van 
5.000 EUR gebracht op 
10.000 EUR 

neen 

  AAP Assisterend Academisch Personeel 
  ZAP Zelfstandig Academisch Personeel  
  ATP Administratief en Technisch Personeel 
  SAP Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung (softwarepakket) 
 

3.3.3 Registratie in de boekhouding 

De universiteiten boeken de uitgaven met kredietkaarten meestal op 
grootboekrekeningen die verband houden met reis- en verblijfskosten, 
zendingen, inschrijvingsgelden, restaurantkosten en public relations uit-
gaven. Daarnaast worden bij bepaalde universiteiten ook uitgaven ge-
boekt voor boeken en andere aankopen, voornamelijk elektronica- en 
informaticamateriaal. 
 
De meeste uitgaven worden geboekt in de afdelingen Onderzoeksfond-
sen en Werking. Eén universiteit boekt ze voor een belangrijk deel in de 
afdeling Patrimonium. 
 
 
 
                                                 
116  De hoogste limiet wordt toegekend aan een personeelslid dat verantwoor-

delijk is voor het boeken van alle vliegtuigreizen. 
117  Voor de gecontroleerde periode beschikte slechts het hoofd van de finan-

ciële dienst over een kredietkaart van de universiteit. Toen deze in 2007 uit 
dienst ging, werd de kaart opgezegd, maar er zijn plannen om er weer een 
aan te vragen. Personeelsleden die een aankoop met een kredietkaart 
moeten doen, kunnen een beroep doen op de financiële dienst of de uitga-
ve prefinancieren en de kosten achteraf terugvorderen, ook voor reserva-
ties van vliegtuigtickets of hotelkamers. In de praktijk betalen perso-
neelsleden de kosten zelf en vorderen ze die achteraf terug van de univer-
siteit. Dat staat garant voor een snelle voorlegging van de bewijsstukken. 
De universiteit is op dit punt zeer strikt. 
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3.3.4 Dossiervolledigheid 

Doorgaans bevatten de onderzochte dossiers de originele bewijsstukken 
en de uitgavenstaat van de kredietkaartbetalingen. De bewijsstukken 
waren ook meestal gedateerd en werden tijdig ingediend door de be-
trokkenen. In enkele gevallen was wel eens een herinnering nodig van 
de financiële dienst.  
 
Hoewel de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemin-
gen in artikel 6 stelt dat elke boeking moet geschieden aan de hand van 
een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen(118), 
ontbrak in één universiteit in 15% van de dossiers (originele) bewijsstuk-
ken. Dat is een vrij hoog percentage. De kredietkaartdossiers voor deze 
universiteit bevatten wel altijd de uitgavenstaten van de betalingen. De 
universiteit heeft de betaling van kredietkaartuitgaven gedomicilieerd, 
waardoor zij de kaartgebruiker minder onder druk kan zetten om tijdig 
alle stukken in te dienen(119). Bij deze universiteit was de afhandeling 
van kredietkaartkosten ook vaak niet ondertekend (in 32% van de geval-
len). 
 
In een tweede universiteit waren 12% van de dossiers onvolledig inzake 
bewijsstukken. Zo werd een hotelreservatie en -betaling voor een con-
gres verantwoord met het inschrijvingsformulier, dat op het ogenblik van 
de betaling het enige bewijsstuk was. Het is blijkbaar niet de gewoonte 
enkele maanden na een congres de definitieve factuur voor te leggen. 
Dat houdt onder meer een risico in op dubbel gebruik. In een paar geval-
len werd het BTW-bonnetje van een restaurantbezoek niet bijgevoegd. 
 
In een andere universiteit ontbrak in 7% van de onderzochte dossiers 
een of meer verloren bewijsstukken voor kleine bedragen (bv. parkeer-
tickets)(120). De universiteit neemt dergelijke kosten te haren laste na 
een verklaring op eer. In vier andere gevallen werden ook hier restau-
rantkosten aangetoond zonder BTW-bonnetje. Het ging steeds om hore-
cazaken die niet verplicht waren dergelijke bonnetjes uit te reiken(121). 
Wel werd altijd een ticket of rekening ingediend ter staving van de kos-
ten. 
 
In nog een andere universiteit bevatten de dossiers voor projecten die 
een subsidiërende instelling financierde, vaak alleen kopieën van de 

 
 
                                                 
118  Artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 1995 

houdende vastlegging van het boekhoudkundig schema en van de voor-
schriften voor het opstellen van de jaarrekening van de universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap maakt onder meer dit artikel van toepassing op de 
universiteiten. 

119  Maar domiciliëring vermijdt wel dat de universiteit aan de BCC interesten 
moet betalen wegens laattijdige betaling. 

120  In een dossier kunnen één tot tientallen documenten of bewijsstukken 
vereist zijn. 

121  Horecazaken die geen aardappelgerechten serveren. 
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verantwoordingsstukken, aangezien de originelen naar de subsidiever-
strekker dienden te gaan. De universiteit waarmerkte deze kopieën. 
 

3.3.5 Autorisatie 

Het Rekenhof ging na of de kostenmaker zijn aanvraag en motivering 
duidelijk ondertekende, of de dossiers een duidelijke betalingsgoedkeu-
ring bevatten en of er voldoende functiescheiding was. 
 
Het stelde vast dat de kostenmaker de aanvraag tot terugbetaling door-
gaans duidelijk ondertekende. Slechts in één universiteit ondertekende 
de aanvrager in 18% van de onderzochte voorschotdossiers de beta-
lingsopdracht niet zelf en ondertekende de kostenveroorzaker in 14% 
van de kredietkaartdossiers het overzicht van de uitgaven niet. In een 
andere universiteit is het op het eerste gezicht weliswaar onduidelijk of 
de betrokkene zelf de documenten heeft ingevuld, maar het gebruikte 
systeem biedt de mogelijkheid een volledige historiek op te vragen, die 
uitwijst wie de aanvraag deed en goedkeurde en wie de uitgavenstaat 
invulde en goedkeurde. Uitzonderlijk stuurt een klein aantal mensen een 
ondertekend afgedrukt weekrapport met de bewijsstukken mee. 
 
Bij verscheidene universiteiten ontbreekt soms een afdoende betalings-
goedkeuring door de kredietbeheerder(122) of zijn gedelegeerde. Soms 
ontbreekt een handtekening, soms is er alleen een handtekening, zon-
der naamvermelding of naamstempel erbij. In één universiteit onderte-
kent de aanvrager in bijna de helft van de gevallen ook op de plaats van 
de kredietbeheerder. In het licht van functiescheiding is dat onaan-
vaardbaar. Meer dan de helft van de kredietkaartdossiers van deze uni-
versiteit bevat geen zichtbare aanduiding (handtekening, paraaf of 
stempel) dat het wel degelijk om beroepskosten gaat die de universiteit 
mag betalen. In een aantal resterende gevallen tekent de aanvrager zelf. 
Soms bevat het dossier een handtekening zonder vermelding van naam 
of functie van de ondertekenaar. Bij boekenleveringen(123) handtekent 
de verantwoordelijke van de bibliotheek, maar het gaat daarbij meer om 
een ontvangstmelding dan om een betalingsgoedkeuring. Alleen de kre-
dietkaartdossiers van de financiële dienst zijn in deze universiteit door-
gaans volledig in orde. 
 
Ook in een andere universiteit ondertekende de begunstigde ten tijde 
van het onderzoek in 20% van de gevallen zelf de betalingsgoedkeuring, 
in strijd met het principe van de functiescheiding. Medio 2007 paste de-
ze universiteit echter zijn software aan, met invoering van voldoende 
garanties op functiescheiding.  
 
Doorgaans oefent de financiële dienst van de universiteiten een controle 
uit op het beroepsmatige karakter van de uitgaven. Dat zorgt op zich 
voor functiescheiding, maar de reikwijdte van deze controles volstaat 
 
 
                                                 
122  Enkele universiteiten gebruiken de term budgetbeheerder. 
123  Vaak bestellingen langs het internet. 
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niet altijd. Zo voegde de gemachtigde in een universiteit nagenoeg nooit 
een bijkomende goedkeuring of controle betreffende de opportuniteit van 
de kosten bij het dossier, uitgezonderd bij onderzoeksprojecten. In het 
beste geval voerde de financiële administratie een (merkbare) reken-
kundige controle uit. Een andere universiteit geeft een grote autonomie 
aan de kredietbeheerders, aangezien zij zich in hoofdzaak mogen uit-
spreken over de opportuniteit van de uitgaven. Als het gaat om kosten 
die de kredietbeheerder zelf heeft gemaakt, vervalt daarmee uiteraard 
een belangrijke functiescheiding, aangezien de kredietbeheerder dan 
oordeelt over de opportuniteit van zijn eigen uitgaven. Dit probleem 
wordt in een bepaalde universiteit opgevangen door het invoeren van de 
functie van een financiële antenne(124). 
 
Het Rekenhof concludeert dan ook dat bij een aantal universiteiten inza-
ke functiescheidingen en controle op de opportuniteit van de uitgaven 
verbeteringen mogelijk zijn. 
 

3.3.6 Kostenmotivering 

De kostenmotivering vormt voor de meeste universiteiten een probleem. 
In drie universiteiten ontbrak vaak een motivering. Zo bevatte 21% van 
de dossiers in een bepaalde universiteit geen motivering die het be-
roepsmatige karakter van de uitgaven aantoonde. Veel andere dossiers 
bevatten bovendien maar een oppervlakkige motivering. Bij sommige 
onvoldoende gemotiveerde beroepskosten of in geval van twijfel of on-
duidelijkheid vroeg de universiteit bijkomende gegevens op die het be-
roepskarakter konden aantonen. Soms rees twijfel over de grens tussen 
louter beroepsgebruik en gemengd persoonlijk- én beroepsgebruik. Zo 
kon de DVD-serie Inspector Morse inderdaad als didactisch materiaal 
Engels gebruikt worden.  
 
In een tweede universiteit bevatte 31% van de dossiers, hoofdzakelijk 
kredietkaartdossiers, geen motivering die het beroepsmatige karakter 
van de uitgaven aantoonde; 10% bevatte maar een summiere motive-
ring, zoals een loutere verwijzing naar een budget of een projectcode. 
Een aantal gevallen kunnen het gebrek aan motivering illustreren. Zo 
staafde alleen een kasticket de aankoop van een relatiegeschenk die 
verder zonder verwijzing bleef(125). In een ander geval ondertekende de 
gever van een fooi zelf een ontvangstbewijs daarvoor(126). Ook een drie-
daagse reis naar Parijs bleef zonder verwijzing naar het beroepsmatige 
karakter ervan. 
 

 
 
                                                 
124  De invoering van dit verplichte vier-ogen-principe garandeert de facto de 

noodzakelijke functiescheiding. 
125  Sinds februari 2007 heeft de universiteit een procedure voor geschenken 

aan personeelsleden, derden en vrijwilligers, die uitgebreid verwoordt in 
welke omstandigheden relatiegeschenken toegelaten zijn, rekening hou-
dend met de fiscale en sociale wetgeving. 

126  Het betreft een fooi van 100 EUR aan een buschauffeur in Boedapest. 
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Bij een derde universiteit was de motivering bij met kredietkaarten be-
taalde onkosten meer uitzondering dan regel. Amper 12% van de onder-
zochte dossiers bevatte een uitleg over de beroepsaard van de gemaak-
te kosten. Voor heel wat uitgaven vroeg het Rekenhof daarom bijko-
mende informatie. Het was immers niet altijd duidelijk of bepaalde kos-
ten beroepsmatig of persoonlijk waren(127). 
 
Bij de andere universiteiten was de motivering van de gemaakte kosten 
als beroepskosten meestal voldoende duidelijk, zij het soms pas na 
aanmaning vanwege de financiële dienst of nogal summier. Zo aan-
vaardt één universiteit  een loutere verwijzing naar een kredietcode of de 
indiening van een BTW-bonnetje bij restaurantkosten zonder verdere 
uitleg.  
 
Bij een andere universiteit vermeldt de koper in de regel alleen het 
koopobject of voegt hij alleen het kasticket of de factuur bij. Slechts uit-
zonderlijk vermeldt hij ook een aankoopreden (bv. voor een doctoraats-
onderzoek). Ook in dit geval ligt een grote verantwoordelijkheid bij de 
kredietbeheerder en spreekt de financiële dienst zich in principe niet uit 
over de opportuniteit. Bij een aantal uitgaven van deze universiteit vroeg 
het Rekenhof bijkomende informatie omdat het niet altijd duidelijk was of 
bepaalde kosten beroepskosten of persoonlijke kosten waren, bv. bij 
hotelkosten voor tweepersoonskamers(128). Slechts in geval van twijfel 
vraagt de financiële dienst meer gegevens op. Uit de steekproef is ech-
ter gebleken dat dit niet systematisch gebeurt(129). De universiteit repli-
ceerde hierop dat ze een onderscheid maakt tussen uitgaven in de afde-
ling Werking, die strenger gecontroleerd worden en uitgaven in de afde-
lingen Onderzoeksfondsen die meestal ook gecontroleerd worden door 
de externe financiers. 
Aangezien het reglement van deze universiteit niet bepaalt in welke ge-
vallen personeelsleden gebruik kunnen maken van een kredietkaart, 
wordt de kredietkaart ook regelmatig gebruikt voor allerhande aankopen 
van informaticamateriaal, bureelbenodigdheden, gps-toestellen, gsm-
toestellen, digitale camera’s, enz. (niet alleen over het internet). De 
 
 
                                                 
127  Bv. fotobestellingen langs het internet, de aankoop van een camera, aan-

kopen van boeken, cd's en dvd's, benzinekosten, de aanschaf van een 
mobiele airco, de aankoop van wijn en champagne als nieuwjaarsge-
schenk, enz. De schriftelijke uitleg van de betrokkenen toonde meestal aan 
dat het om beroepskosten ging. Slechts uitzonderlijk bleef twijfel heersen, 
bv. in het geval dat een zoon zijn vader begeleidde bij terreinwerk in het 
noorden van Italië. 

128  Soms drukken twee personeelsleden de kosten door een dubbele kamer 
te boeken. In één geval boekte een professor een dubbele kamer voor 
single use. In één geval werd voor een gastspreker met internationaal 
aanzien een duurdere kamer geboekt. In enkele gevallen echter vergezel-
de de echtgenote een personeelslid. In die gevallen bekwam de universi-
teit telkens probleemloos terugbetaling, op één geval na, waarin de be-
trokkene argumenteerde voor een eenvoudiger hotel te hebben gekozen 
om de universiteit geen meerkosten te bezorgen. 

129  Zo werd bijvoorbeeld geen bijkomende informatie gevraagd over de aan-
koop van 5 kaarten voor de kerstjumping in Mechelen door een professor. 
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vraag rijst of zij daarbij de algemene aankooprichtlijnen, die de inscha-
keling van de aankoopdienst voorschrijven, van de universiteit volgen. 
De universiteit creëert het risico op minder voordelige voorwaarden, zo-
wel wat de kwaliteit als de prijs van de aankopen betreft. Sommige per-
sonen gebruiken de kredietkaarten van deze universiteit ook regelmatig 
voor privéaankopen, zodat de universiteit deze persoonlijke uitgaven 
tijdelijk, maar onterecht prefinanciert. Hierop antwoordde de universiteit 
dat de professionele kredietkaart op zich enkel mag worden gebruikt 
voor professionele uitgaven en dat ze zeer strikte regels hanteert voor 
de terugbetaling van privé-uitgaven. 
 
De motivering van restaurantkosten verschilt sterk van universiteit tot 
universiteit. Bij restaurantkosten dient de begunstigde doorgaans be-
wijsstukken in, maar de motivering (aantal personen, reden van lunch) 
kan verschillen van persoon tot persoon(130). Soms rijzen twijfels over de 
werkgerelateerdheid van restaurantbezoeken: zo betroffen enkele dos-
siers van een universiteit werklunchen voor één iemand. In één dossier 
nam dezelfde universiteit een restaurantbedrag ten laste hoewel de pro-
fessor het BTW-bonnetje was verloren(131). Eén universiteit vraagt voor 
restaurantkosten overigens alleen maar een BTW-bonnetje en de ver-
melding van het aantal couverts. Zij vraagt in principe(132) niet naar de 
reden van een lunch of de deelnemers, maar in veel dossiers meldden 
de indieners spontaan deze gegevens. Een andere universiteit verleent 
veel vrijheid voor restaurantkosten. Zo neemt ze genoegen met een ge-
schreven of gedrukte rekening als de begunstigde geen BTW-bonnetjes 
indient(133). De begunstigde dient voor deze universiteit evenmin de ta-
felgenoten of de reden van het restaurantbezoek te vermelden. Uit de 
steekproef blijkt dat bij deze universiteit relatief veel restaurantkosten 
worden ingebracht. Deze bezoeken doen zich opvallend veel voor op 
weekend- en feestdagen. Een policy voor restaurantkosten is dan ook 
aangewezen. De universiteit was bereid op dit punt te remediëren door 
de BTW-bonnetjes verplicht te maken en een reglementering uit te wer-
ken, waarbij wordt uitgegaan van het beroepskarakter van de uitgaven. 
 
De motivering van het gebruik van voorschotten leverde minder proble-
men op. Het voordeel van het voorschottensysteem is dat de aanvrager 
vooraf een duidelijke en ondertekende motivering moet indienen, wil hij 
een voorschot ontvangen. In één universiteit is deze motivering echter 

 
 
                                                 
130  In oktober 2006 vroeg de voorzitter van de raad van bestuur van een uni-

versiteit de interne auditdienst om een advies over de terugbetaling van 
restaurantkosten. Dat advies verwees onder meer naar de algemene ge-
dragscode voor bestuurlijke uitgaven van de Vlaamse administratie. Het 
verwees ook naar het standpunt van het Rekenhof (originele BTW-
bonnetjes, nominatieve opsomming van aanwezigen en werkrelatering van 
het restaurantbezoek). 

131  Hierdoor bestaat het risico dat de begunstigde de BTW-bon een tweede 
keer gebruikt. 

132  Alleen als de uitgaven buitensporig lijken of als restaurantkosten worden 
gemaakt op een verlofdag, wordt bijkomende informatie opgevraagd. 

133  Zie voetnoot 33. 

121 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 124 

dikwijls summier. Zo luidden de enige motiveringen bij aanzienlijke voor-
schotten van 1.500 EUR: voorschot reis Zuid-Afrika of terreinwerk Ma-
leisië. Een zekere mate van detaillering is vereist, naar inhoud én naar 
verdeling van het voorschot in een aantal kostensoorten. De betrokken 
universiteit is bereid een meer uitgebreide motivering op te vragen, maar 
vindt een verdeling van het voorschot in een aantal kostensoorten niet 
haalbaar. Het Rekenhof is evenwel van mening dat een zo correct mo-
gelijke raming van een voorschot voor de aanvrager alleen mogelijk is 
als hij zijn verwachte kosten beter detailleert. 
 

3.3.7 Dossierafhandeling 

Over het algemeen handelden de betrokkenen de dossiers tijdig af. Uit-
zonderlijk sleepte dat aan. Eén universiteit handelde 5 van de 10 gese-
lecteerde voorschottendossiers laattijdig af. In 4 van die gevallen ver-
stuurde de financiële dienst herinneringsbrieven. Eén dossier werd pas 
na meer dan een jaar definitief afgerekend. Zo beschikte de begunstigde 
van het voorschot te lang en onterecht over universiteitsgelden. Ook in 
een andere universiteit sleepte de dossierafhandeling wel eens verschil-
lende maanden aan. Daar stortte een ontvanger een overschot van 
meer dan 1.000 EUR pas een half jaar later terug. In een dergelijk geval 
bestaat het risico dat de ontvanger de instelling al heeft verlaten of naar 
het buitenland is (in het geval van een buitenlandse gastprofessor).  
 
De meeste universiteiten hebben in 2006 in een aantal dossiers daad-
werkelijk kredietkaartuitgaven teruggevorderd die ze niet als beroeps-
kosten konden beschouwen bij ontstentenis van bewijsstukken of omdat 
het beroepskostenkarakter niet bleek uit de bewijsstukken. Zo vorderde 
een universiteit in 2006 dertig maal (een gedeelte van) de kosten terug, 
bv. omdat een partner de professor vergezelde op een buitenlandse 
zending, omdat persoonlijke aankopen per vergissing werden gemaakt 
met de kredietkaart van de universiteit of omdat geen originele bewijs-
stukken werden ingeleverd. Volgens een andere universiteit werden 
geen kredietkaartuitgaven gemaakt met een privékarakter en diende 
bijgevolg niet teruggevorderd te worden. In deze universiteit is iedereen 
die een kredietkaart van de universiteit bezit, verplicht ook een privékre-
dietkaart te bezitten, waarnaar hij persoonlijke uitgaven kan afwenden. 
Nog een andere universiteit heeft in 2006 ongeveer 27.320 EUR van 
personeelsleden teruggevorderd. Een laatste universiteit boekte in 2006 
in totaal 16.034 EUR over van de corporate naar de related kaart(134), 
eveneens vooral wegens het ontbreken van bewijsstukken of het niet 
aanvaarden ervan als beroepskost door de financiële dienst. 
 

 
 
                                                 
134  De BCC bood bij de aanmaak van een corperate kaart automatisch een 

related kaart aan. Volgens de interne richtlijnen en procedures op het 
ogenblik van het onderzoek kon de financiële administratie bij onvoldoen-
de of laattijdige indiening van bewijsstukken de gemaakte kosten laten 
overboeken van de corporate naar de related kaart. Bij herhaaldelijk mis-
bruik kan een kaart ook worden geblokkeerd. 
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Bij de afrekening van de dossiers met voorschotten controleerde het 
Rekenhof ook of de aanvrager een positief saldo(135) terugstortte aan de 
universiteit. Volgens de onderliggende documenten bleek dat altijd het 
geval te zijn geweest. Bij een universiteit was het gevraagde voorschot-
bedrag bijna altijd groter dan achteraf noodzakelijk bleek. In één geval 
werd een voorschot van 10.500 EUR gevraagd, terwijl de uiteindelijke 
kosten 5.135,72 EUR bedroegen. De begunstigden stortten de resteren-
de middelen wel altijd terug op de rekening van de universiteit, zij het 
soms met vertraging. De universiteit maakte alleen uitzonderingen op de 
terugvorderingprocedures om praktische reden. Zij bekijkt elke uitzonde-
ring apart en beoordeelt ze als goed huisvader. Bij een andere universi-
teit worden de voorschotdossiers maandelijks opgevolgd. 
 
Enkele universiteiten controleerden de dossiers niet altijd financieel en 
rekenkundig even consequent. Zo nam een universiteit in een afreke-
ning ten onrechte een factuur volledig in rekening die ook leeggoedkos-
ten bevatte. De universiteit verzocht de betrokkene inmiddels wel het 
leeggoedbedrag terug te betalen. De personeelsleden van een andere 
universiteit ronden het gestelde dag- en nachtvergoedingsmaximum van 
61,97 EUR in de praktijk meestal af naar 62 EUR(136). In één dossier 
vroeg en verkreeg een begunstigde een dagvergoeding van 50 x 61,97 
EUR, terwijl het reglement een halvering na 15 dagen voorschrijft. Op 
grond van de controle van het Rekenhof zal de administratie dit corrige-
ren en terugvorderen. In een ander dossier maakte de indiener zelf een 
rekenfout, waardoor hij 3,47 EUR minder ontving dan waar hij recht op 
had. In een laatste dossier ontving een begunstigde een voorschot van 
700 EUR voor 983,5 EUR bewezen kosten, terwijl de (extra) betalings-
opdracht aan de betaler van de kosten maar 182,5 EUR bedroeg. Dat 
moest 283,5 EUR zijn. 
 

3.3.8 Algemene conclusies 

Universiteiten stellen kredietkaarten meestal ter beschikking om er reis- 
en verblijfskosten (buitenland), aankoop van boeken en restaurantuitga-
ven mee te betalen. Ze zijn voornamelijk terug te vinden in de afdelingen 
Werking en Onderzoeksfondsen. Het aantal kredietkaarten per universi-
teit varieert van 1 tot bijna 1.300. De maandelijkse kredietkaartlimiet 
bedraagt doorgaans 2.500 EUR, maar liep uitzonderlijk op tot 35.000 
EUR. Voorschotten verstrekken de universiteiten meestal voor kleinere 
uitgaven (kleine aankopen, congressen, verplaatsingskosten,…) of kos-
ten in landen waar een kredietkaart niet kan worden gebruikt. Ze situe-
ren zich vooral in de afdelingen Werking en Patrimonium. 
 
De procedures voor voorschotten, kredietkaarten en beroepskosten ver-
schillen sterk in volledigheid, detaillering en duidelijkheid van universiteit 
 
 
                                                 
135  Waarbij het toegekende voorschot groter is dan de werkelijk gemaakte 

kosten. 
136  De financiële administratie corrigeerde deze foutjes – op één geval na – 

niet.  
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tot universiteit. Slechts één universiteit heeft een uitgebreid, sluitend en 
duidelijk geheel van beroepskostenprocedures. De universiteiten contro-
leren niet altijd de strikte naleving van de eigen regels en procedures. 
Twee universiteiten volgden duidelijk niet het respecteren van kaartlimie-
ten of termijnen op. Eén universiteit stond ook andere kredietkaartaan-
kopen toe dan voorgeschreven in haar richtlijnen.  
 
De meeste dossiers bevatten de vereiste originele bewijsstukken. In 
twee universiteiten ontbraken echter in respectievelijk 12% en 15% van 
de dossiers originelen. Nochtans dient elke boeking volgens de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, te steunen op 
een gedagtekend verantwoordingsstuk.  
 
De werknemers van de universiteiten motiveren doorgaans goed hun 
nood aan voorschotten ter betaling van beroepskosten. De toekenning 
ervan hangt immers van de voorafgaande motivatie en kostenraming af. 
Het kredietkaartsysteem werkt daarentegen met verantwoording achter-
af. Nadat hij de kosten heeft gemaakt, moet de betrokkene voor de afre-
kening bewijsstukken en een motivering van het beroepskarakter van de 
kosten toevoegen. In de praktijk is de motivering van bepaalde kosten 
als beroepskost soms zwak tot onbestaand. Universiteiten stellen ook 
niet altijd dezelfde verantwoordingseisen. Vooral wat restaurantkosten 
betreft, doen zich verschillen voor.  
 
De meeste universiteiten hadden in 2006 nog onvoldoende functie-
scheidingen ingebouwd voor het gebruik van voorschotten en krediet-
kaarten. In veel gevallen ondertekende de gebruiker van de universi-
teitsgelden ook de autorisatie ervan. Soms was er helemaal geen goed-
keuring.  
 
Kredietkaartgebruikers dienen doorgaans de bewijsstukken tijdig in. Bij 
voorschotten laten de afrekening en indiening van bewijsstukken soms 
op zich wachten. Alle universiteiten hebben voorzien in een terugvorde-
ringprocedure wegens geen bewijsstukken of geen beroepskosten. In de 
praktijk hebben de meeste universiteiten in 2006 daadwerkelijk in een 
aantal dossiers teruggevorderd. 
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3.3.9 Algemene aanbevelingen 

• Alle universiteiten zouden moeten zorgen voor een uitgebreid, slui-
tend en duidelijk geheel van procedures voor beroepskosten en de 
verwerking ervan. 

• Voorschotten en kredietkaartuitgaven moeten beperkt blijven tot de 
kosten die de interne richtlijnen afbakenen, alle andere aankopen 
moeten de gangbare aankoopprocedures langs een centrale aan-
koopdienst volgen. 

• De universiteiten kunnen een duidelijke, tijdige en volledige motive-
ring van beroepskosten bekomen door standaardformulieren (of in-
tranetdocumenten) verplicht te doen invullen. 

• De universiteiten dienen de beschikkende functie (voorschotopne-
mer of kredietkaarteigenaar), de bewarende functie (meestal de fi-
nanciële dienst) en de controlerende functie (kredietbeheerder en/of 
financiële dienst) aan verschillende personen op te dragen. 

• Een identificeerbare gemachtigde moet de uitgave van universi-
teitsgelden altijd ter goedkeuring, eventueel elektronisch, onderte-
kenen.  

• Universiteiten dienen erover te waken voorschotten tijdig af te reke-
nen voor de volledigheid en periodetoerekening van hun boekhou-
ding. 

• De universiteit mag kosten alleen voor haar rekening nemen op 
grond van originele bewijsstukken. Bij verlies van bewijsstukken 
voor kleine bedragen, kan zij uitzonderlijk een verklaring op eer 
aanvaarden. 

• De inbreng van restaurantkosten moet altijd steunen op een BTW-
bon en een minimale toelichting (tafelgenoten, beroepsverband). 

• De financiële dienst van een universiteit moet alle bewijsstukken 
grondig controleren en narekenen. 

 

3.3.10 Reactie van de minister 

De Vlaamse minister van Onderwijs heeft geen gebruik gemaakt van de 
tegensprekelijke procedure. Uit de afsluitende gesprekken met de uni-
versitaire administraties en regeringscommissarissen en uit de reacties 
van de rectoren op het voorontwerp van verslag, kon het Rekenhof 
evenwel een positieve reactie van de universiteiten op de aanbevelingen 
afleiden.  
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3.4 Gebruik door derden van gebouwen en terrei-
nen van het Gemeenschapsonderwijs 

 
 
Het Rekenhof heeft in 2007 de financiële stromen onderzocht tussen 
het Gemeenschapsonderwijs en verenigingen die regelmatig gebruik 
maken van zijn infrastructuur. Het heeft geconcludeerd dat niet alle 
scholen de reglementering even goed kennen of toepassen, en dat de-
ze reglementering niet altijd sluitend is. Het derdengebruik van school-
infrastructuur leverde de scholengroepen in 2006 ongeveer 4,1 miljoen 
EUR op. Hoewel de reglementering de raden van bestuur van de scho-
lengroep opdraagt een eenvormige tariefstructuur te bepalen die berust 
op een verantwoorde prijsbepaling, is er in de praktijk weinig eenvor-
migheid. Opvallend was dat een enquête en een steekproefcontrole 
van het Rekenhof uiteenlopende resultaten opleverden. Zo bleek uit de 
enquête dat in 90% met een geldige overeenkomst werd gewerkt, ter-
wijl dat volgens de steekproefresultaten maar in 63% zo was. Het Re-
kenhof merkte voorts ook de laattijdige boekhoudkundige aanrekening 
van de huuropbrengsten en het laakbare gebruik van contante betaling 
op. Ten slotte vertoonde 8% van de steekproefdossiers fouten en be-
taalde maar ongeveer 40% van de gebruikers premies voor brand en 
burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
 

3.4.1 Inleiding 

Het Rekenhof heeft bij de controles van de jaarrekeningen 2003 en 
2004(137) opmerkingen gemaakt over de verhuring van gebouwen door 
het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), in het bij-
zonder over de onvolledigheid van de opbrengsten. De controle van de 
jaarrekening 2005 heeft deze opmerkingen bevestigd. Mede wegens de 
bestaande parlementaire interesse voor het gebruik van schoolinfra-
structuur door derden (138), heeft het Rekenhof beslist in 2007 de finan-
ciële stromen tussen het GO! en verenigingen die regelmatig gebruik 
maken van de infrastructuur van het GO! te onderzoeken. 
 
Het Rekenhof wilde nagaan in welke mate derden terreinen en gebou-
wen van het GO! gebruiken, of het GO! daarvoor tijdig de nodige docu-
menten opstelde, hoe het GO! dit financieel en boekhoudkundig opvolg-
de en of het gebruik voor de scholen een verzekeringsrisico inhoudt. Het 
bezorgde in de eerste plaats een vragenlijst aan de drie decretale voor-
ziene bestuursniveaus van het GO!: het lokale niveau (de scholen), het 

 
 
                                                 
137  Brieven van 22 februari 2005 en 24 januari 2006. 
138  Schriftelijke vraag nr. 177 van 22 april 2005 en vragen om uitleg in de 

Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie op 31 ja-
nuari 2002 en 23 juni 2005. 
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mesoniveau (de scholengroepen) en het centrale niveau(139). Voor het 
centrale niveau en de scholengroepen vond de gegevensuitwisseling op 
papier plaats, de scholen vulden de vragenlijst online(140) in. Het Reken-
hof toetste vervolgens de antwoorden aan het bijzonder decreet van 14 
juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs (verder afgekort tot: 
GO!-decreet), het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 betref-
fende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rappor-
tering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeen-
schapsonderwijs (verder afgekort tot: GO!-boekhoudbesluit) en circulaire 
Argo/730/N/-92-11 - Gebruik van de infrastructuur van de Gemeenschaps-
scholen, met uitzondering van de zwembaden (verder afgekort tot: circulai-
re)(141). Tot slot heeft het Rekenhof bij een aantal scholengroepen steek-
proefsgewijze documenten opgevraagd en onderzocht. 
 

3.4.2 Vragenlijsten 

De vragenlijsten aan het centrale niveau en aan de scholen liepen in-
houdelijk nagenoeg parallel. In eerste instantie vroeg het Rekenhof hoe 
frequent zij hun gebouwen en terreinen door derden laten gebruiken en 
of een algemene procedure dit gebruik door derden regelt. In de tweede 
plaats informeerde het Rekenhof naar de instantie in het GO! die dit 
derdengebruik toestaat, of overeenkomsten worden opgesteld en wie 
dergelijke overeenkomsten ondertekent en bijhoudt. Bij deze vragen 
maakte het Rekenhof telkens een onderscheid tussen permanent ge-
bruik (gebruik met een repetitief karakter, bv. elke maand) en occasio-
neel gebruik (één of enkele keren). Vervolgens vroeg het of standaardta-
rieven werden vastgelegd en wie over de gevraagde vergoeding beslist. 
Ook polste het naar de mate waarin eventuele gebruiksschade gedekt 
wordt door een verzekering. Op boekhoudkundig vlak werd geïnfor-
meerd naar de wijze van inning van de gebruikersvergoedingen. Tot slot 
vroeg het Rekenhof een detaillijst van de verhuringen die plaatsvonden 
in 2006. 
 
De vragenlijst aan de scholengroepen beperkte zich tot twee boekhoud-
kundige vragen(142): op welke grootboekrekeningen boeken zij de op-
brengsten van het derdengebruik en boeken zij vorderingen in of nemen 
zij de opbrengsten in resultaat op het moment van betaling. 
 
 
                                                 
139  Bijzonder decreet van 14 juli 1998, artikel 5 (zie verder). 
140  Het Gemeenschapsonderwijs stond in voor de technische organisatie van 

de bevraging van de scholen. De hosting van de enquête geschiedde op 
zijn servers en het Gemeenschapsonderwijs verzamelde ook de antwoor-
den, die het daarna onbewerkt aan het Rekenhof bezorgde.  

141  Deze circulaire, uitgevaardigd door het centrale niveau, is slechts bindend 
voor de andere niveaus voor zover zij wettelijke bepalingen herneemt. Op 
andere punten is de circulaire alleen richtinggevend voor de scholengroe-
pen en de scholen. Het GO! werkt momenteel richtlijnen uit die rekening 
houden met de opmerkingen in dit verslag. 

142  Reden daarvoor is dat de boekhouding wordt gevoerd op het niveau van 
de scholengroep, aangezien de scholen geen afzonderlijke boekhouding 
moeten voeren (zie 3.4.11).  
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3.4.3 Respons 

Wat het centrale niveau en de scholengroepen betreft, was de respons 
maximaal. 
 
Van de 686 scholen(143) van het GO! die de vragenlijst online ontvingen, 
hadden 543 scholen ze op de (uitgestelde) afsluitdatum 15 juni 2007 
ook effectief ingevuld. De responsgraad bedroeg dus 79%. De onder-
staande grafiek overziet de responsgraad per scholengroep. In sommige 
scholengroepen antwoordde minder dan de helft van de scholen, terwijl 
in andere alle scholen de vragenlijst invulden. 
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Het Rekenhof selecteerde vijf scholengroepen (3, 19, 20, 23 en 27) en 
contacteerde telefonisch de scholen van deze groepen die niet hadden 
geantwoord. Zo kon het van 40 scholen(144) de redenen vernemen van 
hun ontbrekende antwoord. Vaak vernoemde redenen waren:  
• computerproblemen (bv. bij het aanmelden); 
• met een andere school gedeelde campus, waarbij de andere school 

de verhuringen regelt; 
• het nauwelijks of niet verhuren; 

 
 
                                                 
143  Scholen voor kleuter, lager en middelbaar onderwijs én de centra voor 

volwassenenonderwijs. 
144  De vijf scholengroepen telden meer dan 40 niet-antwoordende scholen, 

maar het Rekenhof kreeg niet overal antwoord. 
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• tijdsgebrek; 
• vergetelheid; 
• een blijkbaar incorrecte registratie van een wel degelijk ingevulde 

(online) vragenlijst; 
• het niet op de hoogte zijn. 
 

4.3.4 Opbrengsten uit derdengebruik 

Volgens de jaarrekeningen variëren de opbrengsten voor het centrale 
niveau van jaar tot jaar. 
jaar opbrengst in EUR 
2002 466.174 
2003 533.810  
2004 247.585 
2005 283.955 
2006 202.402  

Uit de jaarlijkse rekeningencontroles bleek echter dat noch de volledig-
heid, noch de correcte periodetoerekening was gewaarborgd.  
 
Alle scholengroepen samen realiseerden in 2006 4,1 miljoen EUR op-
brengsten. Dat is echter een niet-geconsolideerd bedrag (dus zonder 
eliminatie van onderlinge opbrengsten en kosten). De onderstaande 
grafiek overziet de huuropbrengsten van de 28 scholengroepen op 
grond van de grootboekrekeningdetails die zij aan het Rekenhof hebben 
bezorgd. De opbrengsten variëren sterk: van iets meer dan 30.000 EUR 
tot bijna een half miljoen EUR. De twee uitschieters (scholengroepen 1 
en 8) bevinden zich in de grootste Vlaamse steden: Antwerpen en Brus-
sel. 
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356 op 543 scholen antwoordden dat zij hun gebouwen en terreinen 
door derden laten gebruiken. Ongeveer één derde van de scholen kent 
dus geen derdengebruik(145).  
 
 

3.4.5 Beslissingsmacht en overeenkomsten 

Bij het centrale niveau beslist de afgevaardigd bestuurder over het der-
dengebruik. Hij ondertekent ook de overeenkomsten die voor elk gebruik 
worden opgesteld. De centrale zetel in Brussel en de decentrale vesti-
gingen van de Afdeling Infrastructuur (Gent en Hasselt) houden de 
overeenkomsten bij. 
 
Het GO!-decreet maakt de raad van bestuur van de scholengroep be-
voegd overeenkomsten voor huur en verhuring van gebouwen te sluiten 
voor zover de duur niet meer dan negen jaar bedraagt (artikel 23, §1, 4°, 
g). Volgens de GO!-circulaire, die deze decretale bepaling niet vermeldt 
en bovendien ook op dit vlak afwijkt van het GO!-decreet, kan de do-
meinverantwoordelijke toestemming verlenen voor derdengebruik. De 
domeinverantwoordelijke is bijvoorbeeld de schooldirecteur of een ver-
antwoordelijke voor een domein of een entiteit(146). In de GO!-circulaire 
wordt bovendien geen onderscheid gemaakt tussen occasioneel en 
permanent gebruik en dit in tegenstelling tot de praktijk. Uit de antwoor-

 
 
                                                 
145  Aan deze scholen werden geen verdere vragen meer gesteld. 
146  De schooldirecteur is de directeur van een school, de algemeen directeur 

is de directeur van een scholengroep (die meer scholen bevat). 
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den op de vragenlijst bleek dat de beslissingsmacht naar een hoger ni-
veau verschuift als sprake is van meer permanent gebruik. Zoals de 
onderstaande grafiek aantoont, blijft de schooldirecteur zowel bij occasi-
oneel als bij permanent derdengebruik echter de belangrijkste beslisser. 
 

Wie beslist over het (occasioneel of permanent) gebruik (in %)?
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317 op 356 scholen, bijna 9 scholen op 10, stelden dat zij voor ieder 
derdengebruik een overeenkomst opmaken. Niet alle scholen binnen 
eenzelfde scholengroep gaven echter hetzelfde antwoord. 273 van de 
317 contracterende scholen (86%) gebruikt een standaardovereen-
komst. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de GO!-circulaire een model 
van aanvraagformulier bevat, dat kan dienen als overeenkomst. De 
scholen die niet altijd een overeenkomst opstelden (39 op 356), ver-
klaarden doorgaans(147) dat zij geen overeenkomst opstellen voor ge-
bruiken door oudercomités en vriendenkringen en voor occasionele ge-
bruiken. In het laatste geval vullen zij dan alleen een formulier voor de 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de brandverzekering in.  
 
Volgens de ingevulde detaillijst van de derdengebruiken wordt in 1 op 
100 gevallen geen overeenkomst opgesteld. In 93% is er een schriftelij-
ke overeenkomst, in de overige gevallen (6%) is er een mondelinge 
overeenkomst. Mondelinge overeenkomsten kunnen achteraf voor mis-
verstanden en problemen zorgen, bijvoorbeeld over de verschuldigde 
vergoeding of bij schadegevallen.  
 

 
 
                                                 
147  30 scholen gaven een reden op, 9 niet. 
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Doorgaans ondertekent de instantie die het derdengebruik toestaat ook 
de overeenkomst. Ook in dit geval waren de antwoorden binnen een-
zelfde scholengroep niet altijd identiek. 
 

Wie tekent de overeenkomsten (occasioneel en permanent gebruik, in %)?
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In ruim de helft van de scholen (53%) houdt de school zelf de overeen-
komsten bij, in 5% doet de scholengroep dat (van wie de boekhouding 
normaliter de betalingen opvolgt) en in 37% houden de scholengroep 
en/of de school de overeenkomsten bij. 2% van de scholen gaf geen 
antwoord op de betrokken vraag, 3% gaf een ander antwoord. 
 

3.4.6 Tarifering en betaling 

Het centrale niveau hanteert richtprijzen per m² en op jaarbasis. 
 
Volgens de GO!-circulaire bepaalt de raad van bestuur van de scholen-
groep de tariefstructuur. Deze structuur moet eenvormig zijn voor alle 
gelijke gevallen en berusten op een verantwoorde prijsbepaling. Noch-
tans antwoordde ongeveer één school op drie dat in de scholengroep 
geen standaardtarieven worden gehanteerd. In die gevallen bepaalt 
meestal de schooldirecteur de vergoeding (84 op 126 gevallen, 
67%)(148). In 7% van de scholen bepaalt soms de schooldirecteur en 
soms de algemeen directeur de prijzen, in 2 scholen doen de schooldi-
recteur en de raad van bestuur dat. De prijsbepaling is zelden een ex-
clusieve bevoegdheid van de algemeen directeur (0%) of de raad van 

 
 
                                                 
148  Een aantal antwoorden verwezen naar de richtprijzen in de circulaire. 
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bestuur (1%). Verschillende raden van bestuur blijven blijkbaar in gebre-
ke ten opzichte van de voorschriften van de GO!-circulaire. Weer tonen 
de antwoorden van de scholen binnen eenzelfde scholengroep geen 
eenvormigheid.  
 
De GO!-circulaire voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid van gratis ter-
beschikkingstelling, bijvoorbeeld voor ouderverenigingen, vriendenkrin-
gen of speelpleinactiviteiten die een binding hebben met het GO!. Dit 
komt één op de tien keer voor (10%). In bijna 9 op de 10 gevallen (88%) 
wordt echter toch een geldelijke vergoeding afgesproken. Bij de rest van 
de gebruiken is er een andere vergoeding (bijvoorbeeld een tegenpres-
tatie). 
 
In de meerderheid van de scholen (86%) regelen de gebruikers de ver-
goeding met een overschrijving. In ongeveer 1% van de scholen vindt 
uitsluitend contante betaling plaats. Iets meer dan 8 scholen op 100 
combineren beide betalingsmethoden. Vanuit het standpunt van interne 
controle kan contante betaling beter worden vermeden. Zij bemoeilijkt 
immers de opvolging van de betalingen, er is geen zeker betalingsbewijs 
en er doen zich bij bewaring en vervoer veiligheidsrisico's voor.  
 

3.4.7 Verzekeringen 

Het gebruik door derden brengt behalve extra middelen ook bijkomende 
risico's met zich (bv. schade door brand, vandalisme, ...). Het is dan ook 
belangrijk dat een verzekeringspolis deze risico's dekt. De GO!-circulaire 
voorziet in twee mogelijkheden: verzekering door een polis van de ge-
bruiker of verzekering door intekening van de gebruiker op de polis van 
het GO! (polis verzekering brand- en waterschade en polis burgerlijke en 
contractuele aansprakelijkheid). 
 
Bijna drie op vier scholen maken meestal gebruik van de eerste moge-
lijkheid. In 6% van de scholen tekent de gebruiker in op de polissen van 
het GO!. In 14% van de scholen komen beide systemen voor. Eén 
school antwoordde dat schade niet werd gedekt door een verzekering, 
negen scholen wisten het niet en vier gaven geen antwoord.  
 
Het centrale niveau gaf aan dat verzekeringen het schaderisico vol-
doende afdekken. 
 

3.4.8 Aard van het derdengebruik 

Van de 356 scholen die in hun antwoord vermeldden in 2006 derdenge-
bruikers te hebben gehad, hebben er 6 nagelaten de detailtabel in te 
vullen die aan hen vroeg de gebruikers te identificeren, het gebruik te 
omschrijven en de aard van de overeenkomst en de vergoeding op te 
geven. In totaal gaven de andere 350 scholen 1.747 gevallen van der-
dengebruik op, gemiddeld dus vijf per school. 
 
De aard van de gebruikers blijkt divers te zijn. Een precieze indeling van 
de antwoorden is niet mogelijk aangezien de vragenlijst voor deze vraag 
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niet werkte met vaste antwoordmogelijkheden. Wel bleek dat in de ant-
woorden een aantal sectoren regelmatig opdoken: privépersonen, over-
heden (zoals gemeenten), jeugdbewegingen, vriendenkringen en ouder-
comités, sportverenigingen, muziekverenigingen, allerhande hobbyclubs 
(postzegelverzamelaars, bloemschikkers, vogelliefhebbers). Voor de 
rest waren de gebruikers zeer verscheiden: het Rode Kruis, de evange-
lische kerk, Tele-Onthaal, ... Hoewel de GO!-circulaire politieke activitei-
ten of propaganda verbiedt, behoren ook politieke partijen tot de gebrui-
kers, zij het bijna uitsluitend voor de organisatie van een bal of eetfestijn. 
 
Refter en turnzaal zijn voor derdengebruikers de populairste infrastruc-
tuur (samen goed voor bijna 60%). De scholen kruisten ook de categorie 
overige vaak aan (27%). Het betreft hier onder meer: kelder, grasveld, 
weide, klassencomplex, atelier, parking, keuken, inkom, internaat, labo-
ratorium, hele schoolgebouw, studentenkamer, voetbalterreinen, dak 
gebouw (GSM-antenne), maar vooral een combinatie van mogelijkhe-
den, bijvoorbeeld refter én keuken. 
 

Aard van het gebruikte terrein/gebouw (gebruiken 2006)
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Er is vooral sprake van occasioneel gebruik: de categorieën eenmalig en 
jaarlijks vertegenwoordigen 61% van de gevallen. Het gaat daarbij bij-
voorbeeld om een jaarlijks eetfestijn van een jeugdbeweging, een com-
muniefeest, een toneelvoorstelling, ... Meer permanent gebruik (dage-
lijks en wekelijks) vertegenwoordigt 30%. Het betreft bijvoorbeeld de 
verhuur van de sporthal aan de gemeente, speelpleinwerking in de zo-
mer, kinderopvang, GSM-masten, lessen van een turnclub, religieuze 
vieringen, ...  
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Frequentie van het gebruik
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3.4.9 Kennis van de circulaire 

De GO!-circulaire bepaalt onder meer wie de schoolinfrastructuur mag 
gebruiken en waarvoor, geeft richtlijnen over de te betalen vergoeding, 
bepaalt een aantal praktische modaliteiten (bijvoorbeeld voor aanvragen 
en betalingen) en bevat maatregelen over de verzekering. 
 
Met de vraag naar het bestaan van een algemene procedure in de scho-
lengroep die het gebruik door derden regelt (waarin bijvoorbeeld wordt 
vastgelegd welke gebruiken zijn toegestaan, wat de tarieven zijn, tot wie 
de aanvraag voor gebruik moet worden gericht, …) heeft het Rekenhof 
gepeild naar de kennis over het bestaan van de GO!-circulaire. Meer 
dan 80% van de scholen antwoordde bevestigend op deze vraag. 
 
Niet alle scholen bleken dus de circulaire te kennen. In acht scholen-
groepen bevestigden alle scholen het bestaan van een algemene pro-
cedure; in de twintig andere scholengroepen echter kenden de scholen 
de procedure nu eens wel, dan weer niet. In de scholengroepen 16 en 
24 antwoordde respectievelijk maar 40% (zes op negentien scholen) en 
54% (7 op 13) dat er een algemene procedure bestaat.  
 
Dat niet alle scholen de circulaire kennen, verklaart mede de sterk di-
vergerende antwoorden op de vragenlijsten binnen eenzelfde scholen-
groep. 
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3.4.10 Invordering van gebruiksvergoedingen 

De twee laatste kolommen in de detailtabel van de vragenlijst moesten 
een beeld opleveren van de mate van invordering van de verschuldigde 
bedragen: aan de scholen werd gevraagd hoeveel per gebruik daadwer-
kelijk was verschuldigd voor 2006 en hoeveel daadwerkelijk was geïnd.  
 
Volgens de antwoorden waren derden in totaal 7.439.610,82 EUR ver-
schuldigd aan de scholen. Daarvan inden de scholen 3.411.616,58 
EUR, dus nog niet de helft. Een nader onderzoek toonde echter aan dat 
de antwoorden duidelijke fouten bevatten. Zo was het geïnde bedrag 
voor één school bijvoorbeeld vele malen hoger dan de totale opbrengst 
volgens het grootboek voor de hele scholengroep. In een ander geval 
was het geïnde bedrag exact tien keer hoger dan het verschuldigde. 
Vermoedelijk werd bij vergissing een 0 toegevoegd of weggelaten. Eli-
minatie van de vermoede foutbedragen, leverde respectievelijk 
1.671.421,32 EUR verschuldigde en 1.623.520,71 EUR geïnde bedra-
gen. Dat leidt tot een inningspercentage van 97%. Geen van de boven-
genoemde cijfers is vermoedelijk echt relevant: niet alle scholen hebben 
de vragenlijst of de tabel ingevuld, de tabel werd regelmatig onvolledig 
ingevuld(149) en de invulling bevatte een onbepaald aantal duidelijk foute 
gegevens. Overigens registreerden de grootboeken bijna 2,5 keer meer 
opbrengsten (4,1 miljoen EUR) (zie punt 3.4.4). 
 

3.4.11 Boekhoudkundige verwerking 

Het GO!-boekhoudbesluit verplicht elke scholengroep een afzonderlijke, 
duidelijk te onderscheiden, passende, volledige boekhouding te voeren. 
In tegenstelling tot scholengroepen, moeten scholen geen afzonderlijke 
boekhouding voeren. Het Rekenhof heeft de boekhoudtechnische vra-
gen dan ook in de eerste plaats gericht aan de 28 scholengroepen (zie 
punt 2).  
 
Bij het GO!-boekhoudbesluit is een minimumindeling van het rekenin-
genstelsel gevoegd, die bepaalt dat huuropbrengsten op een 743-
rekening moeten worden geboekt(150). De scholengroepen stelden alle 
dat ze de opbrengsten van het gebruik ook effectief op deze rekening 
boeken. Twee groepen (10 en 14) stelden ook een 744-rekening te ge-
bruiken (met name 7449 Diverse terugvorderingen).  
 
De onderstaande tabel overziet de antwoorden op de vraag of de scho-
lengroepen de huuropbrengsten in resultaat nemen door boeking van 
een vordering, bij de betaling of door een combinatie van beide.  

 
 
                                                 
149  Bijvoorbeeld geen opgave van een bedrag terwijl toch een geldelijke ver-

goeding werd aangegeven of alleen een bedrag in de kolom inning en niet 
in de kolom verschuldigd. 

150  Met de volgende onderverdeling: 74300 Verhuring gebouwen, 74305 In-
komsten uit hospitering, 74310 Verhuring schoolinfrastructuur, 74320 Ver-
huring installaties en machines, 74330 Verhuring materiaal en meubilair. 
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wijze van inresul-
taatneming  

boeking van een 
vordering 

bij betaling combinatie van beide 

aantal scholen-
groepen  

10 (36%) 2 (7%) 16 (57%) 

welke scholen-
groepen? 

3, 9, 13, 18, 20, 
22, 24, 26, 27, 
28 

2, 17 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 19, 21, 
23, 25 

 
Opbrengsten uit de verkoop van diensten worden erkend als de dienst 
werd gepresteerd, een prijs kan worden bepaald en er geen belangrijke 
onzekerheden bestaan over eventuele nog op te lopen kosten gerela-
teerd aan het verstrekken van de dienst (151). Vanuit het standpunt van 
interne controle is het aangewezen altijd een vordering te boeken. Dat 
vergemakkelijkt de opvolging van de betaling. 
 

3.4.12 Steekproef 

Voor een selectie van derdengebruiken vroeg het Rekenhof in de twee-
de onderzoeksfase de betrokken overeenkomsten, verzekeringsbewij-
zen en betalingsbewijzen op. Met die informatie ging het na of voor de 
aanvang van de activiteiten een overeenkomst werd opgemaakt, wie 
deze overeenkomst ondertekende, of een verzekering voor brand en 
burgerlijke aansprakelijkheid werd afgesloten en of met de afgesloten 
overeenkomst een correcte financiële afwikkeling gepaard ging.  
 
In 63% van de gevallen werd een geldige overeenkomst opgesteld: tijdig 
opgemaakt (vóór de aanvang van de activiteiten) en ondertekend door 
beide partijen. 16% kon op een overeenkomst terugvallen die echter niet 
geldig was doordat bijvoorbeeld alleen de scholengroep de overeen-
komst ondertekende of doordat de overeenkomst er pas na de aanvang 
van de activiteiten kwam. Voor 20% van de gevallen ontving het Reken-
hof geen documenten, zodat het geen uitspraak kon doen. In één geval 
(1%) was het opstellen van een overeenkomst niet van toepassing(152).  
 
In ongeveer vier van de tien gevallen kon worden aangetoond dat een 
brandverzekering (41%) en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
(39%) was afgesloten. Voor de meeste andere steekproefgebruiken ont-
braken documenten, wat een uitspraak onmogelijk maakte (58% voor de 
brandverzekering en 60% voor de verzekering burgerlijke aansprakelijk-
heid). Weer was de vraag niet van toepassing in 1 geval (1%). 
 
In driekwart van de gevallen volgde een geldige financiële afwikkeling: 
de contractueel bedongen vergoeding was correct als opbrengst in de 
boekhouding opgenomen, hetzij als betaling, hetzij als openstaande 
vordering. In 8% kon het Rekenhof de financiële afwikkeling niet als gel-

 
 
                                                 
151  GO!-boekhoudbesluit, artikel 42, § 1. 
152  Het gaat om een proratering van huurinkomsten. Op dit geselecteerd der-

dengebruik was geen verdere controle van toepassing. 
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dig beschouwen omdat de gestorte bedragen bijvoorbeeld niet overeen-
stemden met de bedragen in de overeenkomst. Bij 16% kon het geen 
uitspraak doen bij gebrek aan documenten. Weer viel 1% buiten de toe-
passing van deze beoordeling.  
 
Het Rekenhof ging ook na of de steekproefresultaten overeenstemden 
met de verwachtingen die de antwoorden van de scholen op de online-
enquête creëerden. Het controleerde onder meer of de opgestelde over-
eenkomsten standaardovereenkomsten betroffen, of de identiteit van de 
effectieve ondertekenaar overeenstemde met die vermeld in de ant-
woorden en of effectief verzekeringen werden afgesloten voor dekking 
van schade. Deze controle wees uit dat de realiteit afwijkt van de ant-
woorden die de scholen opgaven: 
• Het gebruik van een standaardovereenkomst stemt in realiteit maar 

voor 68% overeen met de opgegeven antwoorden. In 11% is er geen 
overeenstemming en voor 21% was een uitspraak onmogelijk bij ge-
brek aan overgelegde documenten of enquête-invulling.  

• Hoewel de antwoorden dat deden vermoeden, zijn de overeenkom-
sten in werkelijkheid slechts in 44% van de gevallen ondertekend 
door de schooldirecteur (bij occasioneel gebruik) of de algemeen di-
recteur (bij permanent gebruik). In een aantal gevallen ondertekenen 
onder meer de domeinverantwoordelijke, de voorzitter van de raad 
van bestuur, de beheerder of de rekenplichtige de overeenkomsten. 

• Wat de schadedekking betreft, stemde de werkelijkheid in tweederde 
van de gevallen overeen met de antwoorden van de scholen. Bij 8% 
was er geen overeenstemming en in 25% was een vergelijking on-
mogelijk doordat de instelling niet antwoordde op de vragen of geen 
documenten bezorgde.  

 

3.4.13 Conclusies 

Het gebruik door derden van gebouwen en terreinen van het Gemeen-
schapsonderwijs is vrij sluitend geregeld door een decreet, een boek-
houdbesluit en een circulaire. De circulaire is echter niet in alle scholen 
even goed gekend. Dat blijkt uit de praktijk: hoewel de circulaire dat ver-
biedt, horen ook politieke partijen tot de gebruikers, de raden van be-
stuur van de scholengroep hebben niet altijd het voorschrift gevolgd dat 
zij de tariefstructuur moeten bepalen. De circulaire is trouwens niet vol-
ledig in overeenstemming met het decreet: terwijl het decreet de be-
voegdheid huur- en verhuurcontracten van gebouwen op te stellen aan 
de raden van bestuur toekent, kan volgens de circulaire de domeinver-
antwoordelijke toestemming verlenen voor derdengebruik.  
 
Het derdengebruik van schoolinfrastructuur blijkt zich in de praktijk vrij 
frequent voor te doen, met name in ongeveer 2 op 3 scholen. Dat lever-
de de scholengroepen in 2006 ongeveer 4,1 miljoen EUR(153) op. Vooral 
 
 
                                                 
153  Dit is een niet-geconsolideerd bedrag (dus zonder de onderlinge opbreng-

sten en kosten te elimineren). 
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de groepen in de grootste steden genereerden zo extra inkomsten. De 
aard van de gebruikers is zeer divers en derden huren vooral refters en 
turnzalen. In 66% van de gevallen is vooral sprake van occasioneel ge-
bruik, in 30% van meer permanent gebruik. Doorgaans betaalt de ge-
bruiker een vergoeding, soms zelfs in gevallen waarbij de circulaire 
voorziet in de mogelijkheid tot gratis terbeschikkingstelling.  
 
Volgens de GO!-circulaire moet de raad van bestuur van de scholen-
groep de tariefstructuur bepalen. Deze structuur moet volgens de circu-
laire eenvormig zijn en berusten op een verantwoorde prijsbepaling. Uit 
de antwoorden van de scholen blijkt echter dat er geen eenvormigheid is 
in de tarifering. 
 
Opvallend is dat de antwoorden op de enquête vaak divergeerden van 
de praktijk die uit de steekproefcontrole bleek. Zo bleek dat slechts in 
44% van de gevallen de werkelijke ondertekenaar ook de ondertekenaar 
was die de onlinebevraging deed vermoeden (schooldirecteur en alge-
meen directeur). Ook divergeerden de antwoorden over het gebruik van 
een overeenkomst (bijna 90% met een geldige overeenkomst) van de 
steekproefresultaten (slechts 63% met een geldige overeenkomst). Ook 
over de inzet van standaardovereenkomsten waren er afwijkende resul-
taten. 
 
Het Rekenhof stelde vast dat de boekhoudkundige aanrekening van de 
huuropbrengsten soms pas bij de betaling plaatsvindt, en dus niet op 
grond van een vordering. Dat kan leiden tot problemen met de volledig-
heid en periodetoerekening, zoals al vastgesteld bij de rekeningencon-
trole van het centrale niveau.  
 
Hoewel de meerderheid (86%) van de scholen gebruikersvergoedingen 
met overschrijvingen doet regelen, vindt soms contante betaling plaats. 
Vanuit het standpunt van interne controle is dit niet aangewezen. Het 
bemoeilijkt immers de opvolging, er is geen zeker betalingsbewijs voor-
handen en de bewaring en het vervoer van contant geld creëert veilig-
heidsrisico's.  
 
De financiële afwikkeling van derdengebruik bleek in 75% van de geval-
len in orde te zijn. 8% van de steekproefdossiers vertoonden fouten, 
zoals het niet overeenstemmen van de gestorte bedragen met de be-
dragen in de overeenkomst.  
 
Ten slotte wees de controle op de verzekering voor brand en burgerlijke 
aansprakelijkheid uit dat derden maar in 41% van de gebruiken uit de 
steekproef een verzekeringspremie voor brand betaalden en maar in 
39% een verzekeringspremie voor burgerlijke aansprakelijkheid.  
 

3.4.14 Aanbevelingen 

• De circulaire Argo/730/N/-92-11 dient volledig in overeenstemming te 
worden gebracht met het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betref-
fende het gemeenschapsonderwijs en beter te worden bekendge-
maakt aan de scholen en scholengroepen.  
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• De scholen zouden voor derdengebruik steeds vooraf een, bij voor-
keur gestandaardiseerde, door beide partijen ondertekende, schrifte-
lijke overeenkomst moeten opstellen. 

• De raad van bestuur van de scholengroep dient de tariefstructuur 
eenvormig te bepalen, overeenkomstig de GO!-circulaire, en de 
scholen in de groep moeten die tarieven eenvormig toepassen. 

• De scholen dienen voor elk derdengebruik een vordering te boeken 
om problemen met de volledigheid en periodetoerekening te vermij-
den. 

• Waar mogelijk, dienen contante betalingen te worden vermeden. 
• Het Gemeenschapsonderwijs moet er nauw op toezien dat de nodi-

ge verzekeringen worden afgesloten om bij schadegevallen discus-
sies te vermijden over wie moet instaan voor de kosten van de gele-
den schade. 
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3.5 Restaurant-, representatie- en hotelkosten bij 
de VRT 

 
 
Het Rekenhof onderzocht of de VRT zijn kostennotasysteem voor res-
taurant-, representatie- en hotelkosten reglementeerde, toepaste en 
verantwoordde. Het concludeerde dat de instelling alleen een regle-
ment uitwerkte voor de kosten 'eigen aan de werkgever', dat bovendien 
nog een aantal essentiële bepalingen mist. Bij gebrek aan voldoende 
reglementering, ontbreken ook regelmatig bewijstukken of informatie. 
 
 

3.5.1 Inleiding 

Bij zijn controle van de rekeningen 2006 van de VRT, ging het Rekenhof 
na in hoeverre de instelling het werken met kostennota's(154) reglemen-
teerde, of zij deze reglementering ook naleefde en of zij de vereiste ver-
antwoordingsstukken kon voorleggen.  
 
De interne audit van de VRT heeft medio 2007 al zelf een onderzoek 
uitgevoerd naar de kosten eigen aan de werkgever. Dat onderzoek leid-
de tot volgende conclusies: 
• de regelgeving is complex en onvolledig; 
• in enkele gevallen wordt de financiële delegatieregeling overschre-

den; 
• het is onduidelijk of aan de goedkeuring van de kostennota een 

grondig nazicht van de kostennota voorafgaat; 
• in een aantal gevallen verstrijkt veel tijd tussen de effectieve kosten 

en de indiening van de kostennota's; 
• er kan niet eenduidig voor het forfaitair systeem of het systeem met 

bewijsstukken gekozen worden. 
 
Op grond van het werkdossier van de Interne Audit bakende het Reken-
hof zijn auditwerkzaamheden af tot de onderstaande kostenrekeningen 
voor het boekjaar 2006(155), waarop in totaal 3.481.802,46 EUR werd 
aangerekend. Zo onderzocht het op vraag van de interne audit van de 
VRT(156) ook rechtstreeks aan de VRT gefactureerde kosten. Ook wer-
den een aantal afrekeningen van kosten middels productievoorschotten 

 
 
                                                 
154  Inclusief kostennota's ingevolge het gebruik van bedrijfskredietkaarten. 
155  De kostennota's betroffen buiten deze selectie ook verplaatsingskosten en 

diverse kosten, die het Rekenhof niet verder onderzocht nadat het onder-
zoek van de interne audit op dit vlak al voldoende garanties op rechtmatig-
heid had geboden. 

156  De interne audit had dit aspect namelijk niet in zijn onderzoek betrokken. 
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onderzocht. De onderstaande tabel biedt ook een overzicht van de ver-
schillende betalingswijzen.  
 

Kosten aanrekeningen 
in 2006 

directe 
factuur 

bedrijfs-
kredietkaart 

kosten-
nota 

productie-
voorschot*** 

andere 

restaurants  
binnenland met externen* 

171.184,39 39% 37% 17% 4% 3% 

restaurants  
buitenland met externen* 

21.195,69  46% 40% 14%  

restaurant/productiecatering** 
personeel (2 rekeningen) 

2.278.763,27
18.535,46 

30% 4% 20% 4% 42% 

hotels in het binnenland 237.208,19 95% 3% 2%   
hotels in het buitenland 754.915,46 30% 51% 19%   

*  Dus eigenlijk representatiekosten (zie verder) 
** Deze rekening betreft onder meer interne catering (42%), alsook contractuele pro-

ductiecatering, recepties voor nieuwe producties,… (30%). De betalingen met kre-
dietkaarten en na kostennota betreffen zowel niet aangeboden maaltijden  als res-
taurantkosten (zie verder). 

***   Het betreft geldvoorschotten in het kader van een productie. 
 
  
Het Rekenhof onderzocht een willekeurige steekproef van 500 opeen-
volgende kostennota’s van VRT-medewerkers uit 2006 en alle kostenno-
ta’s van de directieleden. Het onderzocht bovendien 50 rechtstreeks aan 
de VRT gefactureerde kosten en 5 afrekeningen van kosten middels 
productievoorschotten. 
 

3.5.2 Delegatieregeling 

De financiële delegaties bij de VRT lagen ten tijde van het onderzoek 
vast in een financiële delegatieregeling goedgekeurd door het directie-
comité van 18 januari 2006. 
 
De VRT respecteerde deze delegatieregeling bij de verwerking van kos-
tennota's niet altijd. Zo werden zes kostennota's ondertekend door een 
persoon die niet bevoegd was de betrokken bedragen goed te keuren. In 
37 gevallen ondertekende alleen de functioneel leidinggevende een kos-
tennota, en niet een delegatiehouder. Daarbij bleek niet dat de functie-
houder in opdracht handelde.  
 

3.5.3 Niet aangeboden maaltijden 

Het reglement Kosten eigen aan de Werkgever (aangevuld met ver-
scheidene andere reglementen voor gelijkaardige tegemoetkomingen) 
van de VRT bepaalt dat een personeelslid dat tijdens een dienstver-
plaatsing niet in staat is de maaltijd te nuttigen in een bedrijfsrestaurant 
van de VRT, het recht heeft op een niet aangeboden maaltijd. Het kan 
de VRT dan om terugbetaling van de gemaakte kosten vragen (tot 19,10 
EUR per maaltijd en 38,20 EUR per twee maaltijden mits het de origine-
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le bewijsstukken voorlegt) of om een forfaitaire vergoeding (9,55 EUR 
per maaltijd en 19,10 EUR per twee maaltijden)(157). Het reglement is 
van toepassing op alle personeelsleden. Elke individuele afwijking ervan 
dient uitdrukkelijk vast te liggen in een overeenkomst tussen de VRT en 
het personeelslid. De VRT betaalt terug op grond van een volledig en 
correct door het personeelslid ingevulde kostennota met de vereiste 
originele bewijsstukken en handtekeningen. 
 
Het Rekenhof stelde in 119 kostennota's waarbij personeelsleden de 
werkelijke kosten voor een en twee niet aangeboden maaltijden terug-
vorderden, vast dat de gemiddelde restaurantkosten respectievelijk 
16,70 EUR en 23,40 EUR bedroegen. Het Rekenhof vond geen enkele 
overschrijding van de reglementair gestelde limiet. In 98 kostennota’s 
koos het personeelslid voor de forfaitaire vergoeding. 
 
Bij de verantwoording van de werkelijke kosten, voegden de perso-
neelsleden ten slotte niet altijd de originele BTW-ontvangstbewijzen toe. 
Dat moet nochtans voorkomen dat het personeelslid restaurantkosten 
van de VRT terugvordert én als beroepskosten indient bij zijn belas-
tingsaangifte. 
 

3.5.4 Restaurantkosten  

De VRT definieert restaurantkosten als kosten voor het nuttigen van een 
maaltijd in een restaurant door VRT-medewerkers alleen. Representa-
tiekosten maken personeelsleden als daarbij ook externen aanwezig 
zijn. Het reglement Kosten eigen aan de Werkgever bevat geen bepalin-
gen over restaurantkosten. Er zijn dus noch maximumbedragen, noch in 
te dienen bewijsstukken of mee te delen gegevens voorgeschreven. 
 
In de praktijk volgen de personeelsleden echter de bepalingen die van 
toepassing zijn op de representatiekosten (indiening van bewijsstukken 
en meedeling van de namen van de begunstigden). 
 
De steekproef bevatte acht kostennota’s waarmee niet-directieleden 
restaurantkosten met collega’s terugvorderden. Bij vier ervan lag de prijs 
per persoon hoger dan de maxima die het reglement oplegde voor niet 
aangeboden maaltijden met bewijs. 
 
De gemiddelde kosten voor restaurantbezoek bedroegen bij directiele-
den 76,40 EUR per persoon. Het hoogste bedrag aan restaurantkosten 
was 210,90 EUR per persoon. 
 
Ook bij de verantwoording van restaurantkosten, lieten personeelsleden 
soms na originele BTW-ontvangstbewijzen toe te voegen. 
 

 
 
                                                 
157  De opgenomen bedragen betreffen de geïndexeerde bedragen van toe-

passing sinds september 2005. 
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3.5.5 Representatiekosten 

Het reglement bepaalt alleen dat de terugbetaling van representatiekos-
ten slechts plaatsvindt op voorwaarde dat de personeelsleden bewijs-
stukken indienen en de namen van de begunstigden meedelen. Voor 
representatiekosten stelde het reglement Kosten eigen aan de Werkge-
ver evenmin grensbedragen. 
 
Op basis van de steekproef bedroegen de representatiekosten bij gewo-
ne personeelsleden gemiddeld 50,70 EUR per persoon. Bij directieleden 
bedroegen de gemiddelde representatiekosten per persoon 82 EUR. De 
hoogste representatiekosten die een directielid in 2006 terugvorderde 
bedroegen 278 EUR per persoon.  
 
De kostennota’s vermeldden weliswaar de namen van de begungstig-
den, zelfs voor restaurantkosten van uitsluitend VRT-medewerkers, 
maar gaven nooit aan in het kader van welke activiteit de personeelsle-
den de kosten maakten.  
 
De verantwoordingen bij representatiekosten bevatten ten slotte al even-
min altijd originele BTW-ontvangstbewijzen. 
 

3.5.6 Hotelkosten 

Overeenkomstig de reis- en hotelpolicy van de VRT reserveert en be-
taalt de aankoopdienst hotels op basis van eenpersoonskamers met 
ontbijt. In geval van niet op voorhand gereserveerde overnachtingen of 
overmacht, kan het personeelslid, op voorlegging van de originele bewij-
zen, aanspraak maken op de terugbetaling van de gemaakte hotel- en 
ontbijtkosten, voor zover de ingebrachte kosten binnen de grenzen van 
het redelijke blijven. Precieze maxima stelt het reglement evenmin voor 
deze kostensoort. De policy schuift wel gemiddelde richtprijzen naar 
voren. 
 
Het Rekenhof ging na of de gemaakte kosten afwijken van de tarieven 
die de Vlaamse Gemeenschap toepast. Deze tarieven zijn weliswaar 
niet verplichtend voor de VRT. Het Rekenhof stelde vast dat de VRT-
overnachtingen deze richtprijzen vaak overschreden. De hotelkosten die 
directieleden langs de kostenstaten inbrachten, waren gemiddeld bijna 
dubbel zo hoog als de maximumprijzen van de Vlaamse Regering(158).  
 
De VRT verklaarde deze afwijkingen met de argumenten dat de betrok-
ken hotels zich doorgaans bevinden waar de actie plaatsvindt (oorlog, 
sportmanifestatie, festival, …) en dat zij aan bepaalde criteria moeten 
beantwoorden (veilig, confortabel, voorzien van moderne technieken, 
…). Daardoor zouden de richtprijzen onhaalbaar zijn voor productiege-
bonden hotelkosten. De VRT toonde zich wel bereid zich voor admini-
 
 
                                                 
158  Voor overnachtingen in Parijs en Cannes liepen de overschrijdingen zelfs 

op tot respectievelijk 117% en 281%. 

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 144



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 147 

stratieve aangelegenheden (seminaries, conferenties, EBU-vergade-
ringen,...) naar de tarieven van de Vlaamse Gemeenschap te richten.  
 
Het Rekenhof stelde tevens vast dat niet alle hotelreserveringen langs 
de centrale aankoopdienst verlopen. 
 
 

3.5.7 Facturen en productievoorschotten 

Het onderzoek van de betalingen van restaurant-, representatie- en ho-
telkosten middels rechtstreekse facturering en aanrekening op produc-
tievoorschotten, leverde gelijkaardige vaststellingen op als voor de beta-
lingen na indiening van kostennota's. Zo was de informatie over restau-
rant- en representatiekosten vaak miniem: doorgaans vermeldden de 
facturen niet met wie en in welk kader de kosten plaatsvonden. Ook 
toonden de facturen soms hoge kosten(159). 
 
De kosten die werden aangerekend op productievoorschotten werden 
wel verantwoord met bewijsstukken, al bepaalt het reglement Kosten 
eigen aan de Werkgever niets over de motivering ervan. Het onder-
scheid tussen representatiekosten en restaurantkosten was echter niet 
altijd duidelijk. Evenmin werden altijd de begunstigden vermeld. 
 

3.5.8 Conclusies 

Het reglement waarover de VRT beschikt, met name het reglement Kos-
ten eigen aan de Werkgever, is onvoldoende uitgewerkt. Het bevat geen 
specifieke bepalingen voor directieleden, het legt geen maximumbedra-
gen op voor restaurant- of hotelkosten en het omvat geen nadere bepa-
lingen voor restaurant- en representatiekosten die rechtstreeks aan de 
VRT worden gefactureerd. Vergelijking met enkele maatstaven leveren 
nochtans aanwijzingen op dat de gemiddelde kosten die de VRT-
personeelsleden en vooral directieleden maken, vrij hoog liggen. Bij ge-
brek aan voldoende reglementering, ontbreken regelmatig essentiële 
bewijstukken of informatie, zoals BTW-ontvangstbewijzen of de vermel-
ding van de activiteit in het kader waarvan het personeelslid de kosten 
heeft gemaakt. De VRT past de schaarse bestaande reglementsbepa-
lingen wel vrij goed toe. 
 
 
 
                                                 
159  Zo werd 215 EUR per persoon gefactureerd voor een bezoek aan een 

eersteklasserestaurant. De gemiddelde gefactureerde kosten van een be-
stuurder bedroegen 68 EUR per persoon. Een factuur voor een residenti-
eel seminarie van drie dagen in België liep op tot 493,8 EUR per persoon, 
exclusief BTW, met kamertarieven van 129 EUR tot 234 EUR voor een 
overnachting met ontbijt. De tarieven van de Vlaamse Gemeenschap be-
palen 108 EUR per overnachting met ontbijt buiten Brussel. De duurste 
seminariekamer kostte dus 116,7% meer. Nog een andere factuur over-
schreed de maxima van de Vlaamse Gemeenschap met 47,3% (216,6 
EUR per persoon tegenover 147 EUR). 
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3.5.9 Aanbevelingen 

• De VRT dient zijn reglement Kosten Eigen aan de Werkgever aan te 
vullen met specifieke bepalingen voor restaurantkosten en duidelijke 
regels voor restaurant-en representatiekosten die rechtstreeks aan 
de instelling worden gefactureerd. Eventueel kan de VRT een speci-
fiek reglement voor de directieleden opstellen. 

• Restaurantkosten in België moeten worden teruggevorderd met ori-
ginele BTW-ontvangstbewijzen. 

• Als werkgebonden vergaderingen, al dan niet met externen, in een 
restaurant plaatsvinden, moet duidelijk worden aangegeven wie de 
kosten heeft gemaakt, wie de begunstigden waren en in functie van 
welke activiteit de kosten werden gemaakt, ongeacht de manier van 
betaling (kostennota, kredietkaart, overschrijving na factuur,…). 

• De maximumprijzen voor hoteltarieven die de Vlaamse Regering 
oplegt, kunnen als maatstaf dienen om de redelijkheid van de hotel-
kosten te toetsen. Als deze prijzen niet haalbaar zijn (door bijvoor-
beeld hoge hotelprijzen door bepaalde evenementen) dient dit aan-
getoond te worden met tarieven van andere hotels of moet er gemo-
tiveerd worden waarom voor een bepaald (duur) hotel wordt geko-
zen. Ook dienen hotelreserveringen zoveel mogelijk langs de centra-
le aankoopdienst te verlopen. Als dat niet kan, moet dat gemotiveerd 
worden. 

• De VRT moet de geldende financiële delegatieregels nauwgezet 
respecteren. 

 
De VRT heeft op 30 september 2008, nadat de tegensprekelijke proce-
dure was verstreken, nog een antwoord bezorgd, waarin hij onder meer 
beloofde een aangepaste richtlijn voor het VRT-management te zullen 
uitvaardigen. De VRT wees er ook op dat de controle op de context 
waarin een maaltijd met interne of externe medewerkers plaatsvindt, 
sinds anderhalf jaar gevoelig zou zijn verstrengd. Ten slotte zou de om-
roep er in zijn vernieuwd aankoopbeleid op toezien dat de motiverings-
plicht bij significante afwijkingen van de gebruikelijke hoteltarieven maxi-
maal wordt nageleefd. 
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4 Visumcontrole door het Rekenhof 
 

4.1 Controlemethodiek 

Het Rekenhof oefent een wettigheidscontrole uit op de openbare uitga-
ven en ontvangsten, onder meer middels het voorafgaand visum op de 
uitgavenordonnanties(160) en de controle van de vastleggingen. Het Re-
kenhof werkt met een operationeel risicomodel (ORM) om de basisallo-
caties te selecteren die het grondig controleert aan de hand van check-
listen voor overheidsopdrachten, subsidies en diverse uitgaven. Het is 
de bedoeling op die manier gedurende een meerjarige controlecyclus de 
totaliteit van de basisallocaties af te dekken.  
 
Het Rekenhof gaat bij de controle uit van de volgende onderzoeksvra-
gen: 
• wettelijkheid: worden de wettelijke, reglementaire en contractuele 

beschikkingen die op de uitgave betrekking hebben, in acht geno-
men? 

• werkelijkheid: is het bestaan van de verbintenis of de schuldvorde-
ring met voldoende documenten gestaafd en worden enkel de wer-
kelijk verschuldigde bedragen op het juiste moment aan de schuldei-
ser uitbetaald? 

• regelmatigheid: is de uitgave door de bevoegde instanties goedge-
keurd en volgens de juiste procedures tot stand gekomen en is ze op 
een correcte wijze aangerekend? 

 
Het Rekenhof noteert de onregelmatigheden, onvolledigheden en verbe-
teringen met het oog op een globale, periodieke rapportering in een con-
troleverslag per beleidsdomein. Dat controleverslag bevat enkele aan-
bevelingen ter versterking van de interne controle op de begrotingsuit-
gaven.  
 
In de periode september 2005-december 2006 heeft het Rekenhof de 
ordonnanceringen en bijhorende vastleggingen van diverse uitgaven op 
de door het ORM geselecteerde basisallocaties aan een grondige con-
trole onderworpen. Alle andere ordonnanceringen werden aan een 
summiere controle onderworpen. Bijkomend werd een grondige controle 
uitgevoerd op kredietvastleggingen voor overheidsopdrachten van min-
stens 300.000 EUR. 
 

 
 
                                                 
160  Geen enkele uitgave mag worden vereffend zonder het visum van het Re-

kenhof, dat de naleving van de reglementering verifieert vooraleer het zijn 
visum verleent. Om de vereffening ervan te bespoedigen, zijn tal van re-
currente uitgaven, zoals de personeelsuitgaven, vrijgesteld van het vooraf-
gaand visum. De wettigheid en regelmatigheid van die uitgaven controleert 
het Rekenhof dan a posteriori. 
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In 2007 heeft het Rekenhof per beleidsdomein de controleresultaten van 
de voornoemde periode samengevat. Het heeft de controleverslagen 
bezorgd aan de leidend ambtenaren en in een tweede fase aan de be-
voegde ministers.  
 
De onderstaande paragrafen vatten per beleidsdomein de rapportering 
op hoofdlijnen samen. 
 

4.2 Resultaten van de controle 2006 

 
4.2.1 Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en de ministe-

riële kabinetten 
 
In zijn controleverslag wees het Rekenhof op de volgende tekortkomin-
gen. 
• Het is noodzakelijk de ordonnantiebundels beter te documenteren. 

Het Rekenhof heeft daarover in maart 2007 met de boekhouding en 
de controleur van de vastleggingen afspraken gemaakt. 

• De cel Coördinatie Vlaamse Rand dient haar werking bij te sturen. 
Zij moet de uitgaven correct kwalificeren, verdoken subsidies zijn 
niet toegelaten. Ook moet de cel de wetgeving op de overheidsop-
drachten beter naleven: onder meer de markt consulteren, de on-
derhandelingsprocedure motiveren en borgstelling eisen. 

• De administratie besteedt onvoldoende aandacht aan de subsidie-
omschrijving en aan de controle op de subsidieaanwending. Naar 
aanleiding van een saldobetaling moet de administratie een contro-
leverslag opmaken, waarin zij attesteert dat de verstrekte subsidies 
effectief hebben gediend voor de doeleinden waarvoor ze werden 
verleend. 

• Het kasbeheer verloopt nog niet optimaal omdat de administratie 
geen adequate betalingstermijnen hanteert. Zij moet de inkomende 
facturen dateren en de gewenste betalingsdatum op de ordonnantie 
correct invoeren. 

• De boekhouding van de Vlaamse Gemeenschap vereist dat vervan-
gende ordonnanties in het boekhoudsysteem Orafin een elektroni-
sche link hebben met de eerder geannuleerde ordonnanties. 

 
Het controleverslag werd op 3 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Diensten voor het Al-
gemeen Regeringsbeleid, die op 27 april op enkele aspecten van het 
verslag inging:  
• Wat de cel Coördinatie Vlaamse Rand betreft, stelde de secretaris-

generaal dat de cel voor de uitvoering van het beleid nauw samen-
werkt met tal van aan de Vlaamse overheid gelieerde partners, een 
samenwerking die bijzonder collegiaal en loyaal verloopt. De admini-
stratie gaat ervan uit dat volgens de geest van de wet geen borgstel-
ling dient te worden gevraagd. Niettemin zou zij de nodige schikkin-
gen treffen om de opdrachten te beschouwen als facultatieve subsi-
dies en de uitgaven aan te rekenen op basisallocaties van type 3. 
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• De secretaris-generaal deelde het Rekenhof ook mee dat zijn admi-
nistratie, in samenwerking met het beleidsdomein Financiën en Be-
groting, het initiatief heeft genomen voor de afhandeling van subsi-
diedossiers en overheidsopdrachten de desbetreffende procedures 
overzichtelijk te bundelen. Hij stelde de vraag of een afgevaardigde 
van het Rekenhof ten gepaste tijde daarover advies zou kunnen ver-
lenen. Het Rekenhof stelde voor een waarnemer af te vaardigen als 
een werkgroep wordt opgericht. 

• Over de opmerking van het Rekenhof bij de aanrekening van som-
mige ordonnanties op foutieve basisallocaties (op type 33 in plaats 
van type 43), stelde de secretaris-generaal dat het eenmalige facul-
tatieve subsidies betreft van tijdelijke projecten via artikel 33.01. 
Aangezien het budget al relatief klein is en de verdeling van jaar tot 
jaar varieert, achtte hij een verdere opsplitsing ervan (naar type 43) 
uitgesloten. De structurele financiering van de provinciale besturen 
worden volgens de minister altijd op basisallocatie 43.11 aangere-
kend. Het Rekenhof wees erop dat de opmerking vooral slaat op de 
zes OCMW’s die subsidies ontvangen ten laste van basisallocatie 
33.13 voor de organisaties van diensten voor aangepast vervoer. 

 
Op 27 juni 2007 heeft het Rekenhof alle ministers van de Vlaamse Re-
gering aangeschreven. Op 27 juli 2007 ontving het een antwoord van de 
Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, 
die de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof onderschreef. 
Op 30 juli 2007 ontving het een antwoord van de Vlaamse minister van 
Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, die zich voor wat betreft de bevoegd-
heid Brussel eveneens aansloot bij de opmerkingen en aanbevelingen. 
 
 
4.2.2 Bestuurszaken 
 
De subsidiedossiers die de administratie heeft voorgelegd, bleken na 
een grondige controle zowel vormelijk als inhoudelijk correct. 
 
Wat de aankoop van dienstvoertuigen betreft, merkte het Rekenhof op 
dat niet kan worden afgeweken van de geldende contractuele bepalin-
gen in het bestek inzake leveringstermijnen en dat de oplevering zo snel 
mogelijk na aanbieding door de leverancier moet plaatsvinden. 
 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de diensten van de Vlaamse Bouw-
meester gedurende de periode 2005-2006 onvoldoende administratief 
onderlegd waren om overheidsopdrachten op te starten en af te hande-
len. Het kondigde aan de positieve wending na de aanstelling van de 
huidige adjunct-Vlaams bouwmeester op te volgen door een grondige 
visumcontrole in het begrotingsjaar 2007. 
 
Het controleverslag werd op 3 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Bestuurszaken, aan de 
administrateur-generaal van het Agentschap voor Facilitair Management 
en aan de administrateur-generaal van het Agentschap voor Binnen-
lands Bestuur.  
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Het Agentschap voor Facilitair Management erkende op 12 april 2007 de 
opmerkingen van het Rekenhof. Het verduidelijkte dat de langere leve-
ringstermijn van dienstvoertuigen werd afgestemd op aflopende huur-
contracten omdat het bestellingen ter vervanging van gehuurde voertui-
gen betreft. Hoewel dat gegeven niet verifieerbaar was bij voorlegging 
van de dossiers, kon het Rekenhof zich met die werkwijze akkoord ver-
klaren. De administratie kon zich vinden in de opmerking over de laattij-
dige oplevering. 
 
Het departement Bestuurszaken ging op 27 april 2007 volledig akkoord 
met de opmerkingen die zijn gesteld bij de ordonnanceringen van de 
diensten van de Vlaamse Bouwmeester.  
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 3 juli 2007 bezorgd aan de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, 
alsook aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbe-
leid, Wonen en Inburgering. De ministers hebben geen gebruik gemaakt 
van de tegensprekelijke procedure. 
 
 
4.2.3 Internationaal Vlaanderen 
 
De administratie verstrekt vlug en bereidwillig alle ontbrekende stukken 
of bijkomende informatie. Zij dient echter de kwaliteit van de uitgevoerde 
controles verder uit te bouwen en de verantwoording van de subsidies 
met de nodige zorgvuldigheid te controleren. 
 
Wat betreft de subsidies voor projecten in Centraal- en Oost-Europa, is 
het belangrijk dat de administratie als ordonnancerende instantie vol-
doende aandacht heeft voor alle aspecten van verantwoording vooraf en 
achteraf. 
 
Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Internationaal Vlaande-
ren en aan de administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap voor 
Internationale Samenwerking.  
 
De secretaris-generaal ging op 11 mei 2007 volledig akkoord met de 
opmerkingen over de basisallocaties die onder zijn bevoegdheden val-
len. Hij deelde ook mee welke stappen al werden ondernomen en nog 
gepland zijn, o.a. op het vlak van interne controle. 
 
Het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking besprak op 
9 mei 2007 kort alle opmerkingen over de verantwoordingsstukken in 
bepaalde dossiers van het programma 12.20 en ging akkoord met de 
opmerkingen van het Rekenhof. Het agentschap ging niet in op de con-
clusies en aanbevelingen. 
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 3 juli 2007 bezorgd aan de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, die 
geen gebruik heeft gemaakt van de tegensprekelijke procedure. 
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4.2.4 Onderwijs en Vorming 
 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat in de betalingsbundels geregeld 
documenten ontbreken die nodig zijn voor een efficiënte controle. Zo 
dienen alle diensten en dossierbehandelaars de nieuwe betalingsfiche-
vereffenaar toe te voegen aan de betalingsbundels inzake subsidies en 
overeenkomsten. Ook moet de betalingsbundel altijd het origineel van 
de factuur bevatten. Zo niet, dient de administratie duidelijk te vermelden 
dat alle nodige maatregelen werden genomen om dubbele betaling te 
voorkomen. 
 
De administratie moet strikt toezien op een consequente naleving van 
de reglementering op de overheidsopdrachten, meer bepaald van het 
principe van de borgtocht. De betrokken diensten dienen op de hoogte 
te worden gesteld van de correcte termijn waaraan de borgstelling is 
gebonden. De administratie dient ook te waken over de voorafgaandelij-
ke vastlegging van de aangegane verbintenissen. 
 
De bovenstaande tekortkomingen wijzen op de noodzaak van een meer 
doorgedreven interne controle en van een sensibilisering van de betrok-
ken diensten en dossierbehandelaars. 
 
Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Onderwijs en Vorming, 
de administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, 
de waarnemend administrateur-generaal van het Agentschap voor Ho-
ger Onderwijs en Volwassenenonderwijs en de administrateur-generaal 
van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie.  
 
Het antwoord van de secretaris-generaal van 31 mei 2007 namens het 
departement en de betrokken agentschappen vermeldt een aantal maat-
regelen die werden genomen om de tekortkomingen in de toekomst te 
vermijden. Zo werden checklisten opgesteld voor de samenstelling van 
de dossiers en voor de behandeling van overheidsopdrachten. Ook werd 
een lijst opgesteld van inhoudelijke ordonnateurs om na te gaan of de 
ingediende dossiers door de juiste gemachtigde ordonnateur werden 
getekend. Uit de individuele opmerkingen werden de nodige lessen ge-
trokken en de bestaande processen waar nodig aangepast. 
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 3 juli 2007 bezorgd aan de Vlaamse 
minister van Werk, Onderwijs en Vorming, die geen gebruik heeft ge-
maakt van de tegensprekelijke procedure. 
 
 
4.2.5 Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 
 
De administratie verwerkt de opmerkingen van de Inspectie van Finan-
ciën en de controleurs van de vastleggingen vooraleer de dossiers te 
bezorgen aan het Rekenhof. De meeste tekortkomingen die het Reken-
hof heeft vastgesteld, konden in onderling overleg met de dossierbe-
handelaar snel en efficiënt worden opgelost, zonder dat daarvoor schrif-
telijke communicatie noodzakelijk was. Ontbrekende verantwoordings-
stukken werden voorgelegd.  
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Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Economie, Weten-
schapsbeleid en Innovatie en aan de administrateur-generaal van het 
Agentschap Economie. Zij maakten geen gebruik van de tegensprekelij-
ke procedure. 
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 16 juli 2007 bezorgd aan de Vlaamse 
minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap en Innovatie, die 
geen gebruik heeft gemaakt van de tegensprekelijke procedure. 
 
 
4.2.6 Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
 
Het Rekenhof stelde in zijn verslag dat de administratie de subsidiebe-
steding onvoldoende controleert. Zij moet er beter op toezien dat de 
verantwoording voldoet aan de voorwaarden van het subsidiebesluit en 
dat de correcte besteding voldoende is aangetoond. Het is raadzaam 
dat het dossier een spoor van de uitgevoerde controle bevat.  
 
Zoals uit diverse door de respectieve dossierbehandelaars verstrekte 
antwoorden blijkt, worden niet alle subsidiebesluiten met de nodige 
zorgvuldigheid opgesteld, bijvoorbeeld omdat de aanvraag gebeurt voor 
de reiskosten tijdens een welbepaalde periode en het besluit (bij vergis-
sing) een andere periode vermeldt of dat een door de subsidiebegun-
stigde gesignaleerde en door de subsidieverstrekker goedgekeurde wij-
ziging niet resulteert in een aanpassing van de subsidiebepalingen 
vooraleer het betalingsdossier aan het Rekenhof wordt overgelegd.  
Uiteraard houdt het Rekenhof bij de controle alleen rekening met de 
subsidievoorwaarden in de overgelegde besluiten. De besluiten moeten 
dan ook duidelijk en correct omschrijven waarvoor de subsidie is be-
stemd en hoe de besteding moet worden verantwoord. De begunstigde 
moet op de hoogte worden gebracht van de subsidiebesluiten, zodat hij 
de precieze toekenningsvoorwaarden kent. 
 
De ordonnanties moeten correct worden opgesteld. De vereffeningsge-
gevens moeten correct en duidelijk worden meegedeeld aan de ordon-
nancerende dienst.  
 
Het Rekenhof achtte het ook raadzaam dat binnen de administratie één 
of meerdere contactpersonen worden aangewezen om de gesignaleerde 
tekortkomingen op te volgen. 
 
Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media, aan de administrateur-generaal van het agentschap Kunsten 
en Erfgoed en aan de waarnemend administrateur-generaal van het 
agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Zij 
legden hun commentaar voor op respectievelijk 1 juni, 8 mei en 6 juni 
2007.  
 
In haar antwoord formuleerde de administratie weliswaar een aantal 
bedenkingen bij de rapportering, maar ze weerlegde de conclusies van 
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het Rekenhof niet. Alle entiteiten in het beleidsdomein namen de nodige 
initiatieven om één of meerdere contactpersonen aan te wijzen voor de 
opvolging van de gesignaleerde tekortkomingen. Ook inzake de optima-
lisering van de controle werden maatregelen genomen of worden oplei-
dingsinitiatieven gepland. Het departement en het agentschap Kunsten 
en Erfgoed onderschreven het belang van deugdelijk opgestelde subsi-
diebesluiten. Ook zou in alle gevallen een afschrift van het subsidiebe-
sluit aan de subsidietrekker worden bezorgd. 
 
Op 3 juli 2007 bezorgde het Rekenhof het verslag aan de Vlaamse mi-
nister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. Hij sloot zich op 17 juli 2007 
aan bij de conclusies en aanbevelingen. 
 
 
4.2.7 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
Zowel bij de overheidsopdrachten als de subsidies heeft het Rekenhof 
vastgesteld dat de administratie onvoldoende aandacht besteedt aan de 
aanwezigheid van de vereiste verantwoordingsstukken of de ingediende 
stukken niet aan een grondige controle onderwerpt.  
 
De administratie dient de kwaliteit van de interne controle verder uit te 
bouwen. Op basis van intern uitgewerkte processen en procedures die-
nen eventuele tekortkomingen, ontoereikende verantwoording, misbrui-
ken en onnauwkeurigheden tijdig te worden gedetecteerd en rechtgezet. 
Uitgaven, en in het bijzonder subsidies, dient zij met de nodige zorgvul-
digheid te controleren en goed te keuren, opdat de rechtmatigheid, 
rechtszekerheid en wettigheid worden verzekerd. De effectieve toepas-
sing van de vastgelegde controles dienen op regelmatige tijdstippen het 
voorwerp te zijn van een monitoring en evaluatie. 
 
Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin en aan de administrateur-generaal van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Zij legden hun gezamenlijke commen-
taar over op 10 mei 2007. 
 
Het antwoord bevatte weliswaar een aantal bedenkingen over de rap-
portering, maar weerlegde de controleresultaten niet. Een aantal ver-
keerde aanrekeningen waren volgens de administratie te wijten aan en-
kele onduidelijke richtlijnen. De nodige maatregelen zouden intussen 
zijn getroffen. 
 
De administratie stelde ook dat de ontwikkeling van een sluitende inter-
ne controle tot de opdracht van ieder leidend ambtenaar behoort en dat 
daaraan aandacht zal worden besteed in het kader van het sluiten van 
de beheersovereenkomsten. 
 
In het departement werden al stappen gezet om het aantal tekortkomin-
gen te beperken. Er zou worden gezorgd voor de verspreiding van de 
beschikbare of noodzakelijke kennis. In de afdeling Welzijn en Samen-
leving staat een gespecialiseerd team in voor de controle van de ver-
antwoordingsstukken. 
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Het verslag werd op 19 juni 2007 bezorgd aan de bevoegde Vlaamse 
ministers. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
bevestigde in zijn antwoord van 19 juli 2007 dat de nodige stappen zul-
len worden genomen om de diverse tekortkomingen te verhelpen. De 
Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel onderschreef op 
19 juli 2007 de in het vooruitzicht gestelde initiatieven ter bewerkstelli-
ging van de interne controle. 
 
 
4.2.8 Werk en Sociale economie 
 
De administratie verwerkt de opmerkingen van de Inspectie van Finan-
ciën en de controleurs van de vastleggingen vooraleer de dossiers te 
bezorgen aan het Rekenhof. De meeste tekortkomingen die het Reken-
hof heeft vastgesteld, konden in onderling overleg met de dossierbe-
handelaar snel en efficiënt worden opgelost, zonder dat daarvoor schrif-
telijke communicatie noodzakelijk was. Ontbrekende verantwoordings-
stukken werden voorgelegd. 
 
Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Werk en Sociale Eco-
nomie en aan de administrateur-generaal van het Vlaams Subsidie-
agentschap voor Werk en Sociale Economie.  
 
De secretaris-generaal deelde op 10 mei 2007 mee dat het departement 
de vaststellingen en adviezen van het Rekenhof op constructieve wijze 
omzet in aangepaste werkwijzen. De administrateur-generaal maakte 
geen gebruik van de tegensprekelijke procedure. 
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 16 juli 2007 bezorgd aan de Vlaamse 
minister van Werk, die geen gebruik heeft gemaakt van de tegenspreke-
lijke procedure. 
 
 

Mobiliteit en Openbare Werken 
 
Het Rekenhof heeft tijdens de referentieperiode weinig fouten of onre-
gelmatigheden vastgesteld. Ontbrekende verantwoordingsstukken wer-
den na tussenkomst van de afdeling boekhouding van het departement 
voorgelegd. Ten opzichte van voorgaande jaren is een geleidelijke ver-
betering van de dossiers vastgesteld. Dat is mede te danken aan de 
volgehouden inspanning van de boekhouding om te komen tot een de-
gelijke opvolging van de opmerkingen van het Rekenhof. 
 
De administratie dient bij overheidsopdrachten nauwgezet toe te zien op 
de naleving van de algemene aannemingsvoorwaarden, waaronder de 
motivering van afwijkingen en het bewijs van borgstelling. Zij dient de 
ordonnateurs te wijzen op de vereiste dagtekening van de vastleggings-
bulletins voor het beleidsveld Waterinfrastructuur. 
 
Het Vlaams Gewest moet nog altijd een aanzienlijk bedrag aan verwijlin-
teresten betalen. Het verdient aanbeveling een procedure in te stellen 

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 154

4.2.9 



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 157 

waardoor bij langdurige afwezigheid van de verantwoordelijke dossier-
behandelaar de lopende dossiers strikter worden opgevolgd. Ook de 
toestand van de ordonnanceringskredieten vergt een strikte opvolging. 
 
Het controleverslag werd op 12 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, aan de administrateur-generaal van het Agentschap Infrastruc-
tuur en aan de administrateur-generaal van het Agentschap voor Mari-
tieme Dienstverlening en Kust. 
 
De secretaris generaal deelde op 24 mei 2007 mee volledig akkoord te 
gaan met het verslag. De administrateuren-generaal maakten geen ge-
bruik van de tegensprekelijke procedure. 
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 10 juli 2007 bezorgd aan de Vlaamse 
minister van Mobiliteit, die op 25 juli 2007 liet weten er bij haar admini-
stratie op te zullen aandringen ook in de toekomst verder te werken aan 
de verbetering van de kwaliteit van zowel de vastleggings- als de beta-
lingsdossiers. De Vlaamse minister van Openbare Werken heeft geen 
gebruik gemaakt van de tegensprekelijke procedure. 
 
 

Landbouw en Visserij 
 
Het Rekenhof heeft tijdens de referentieperiode weinig fouten of onre-
gelmatigheden vastgesteld. Het achtte het wel raadzaam dat de admini-
stratie: 
• bij de uitvoering en opvolging van de uitgavendossiers beter toeziet 

op de naleving van de toepasselijke contractuele en reglementaire 
bepalingen; 

• meer zorg besteedt aan de volledigheid van de verantwoordings-
bundels bij de ordonnanties die zij aan het Rekenhof voorlegt; 

• bij niet-gereglementeerde subsidies de toekenning, uitbetalingsmo-
daliteiten en af te leggen verantwoording ten minste onderwerpt aan 
interne criteria en instructies met het oog op de gelijke behandeling 
van de begunstigden. 

 
Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij, 
alsook aan de administrateur-generaal van het agentschap voor Land-
bouw en Visserij. Zij legden hun commentaar voor bij gezamenlijke brief 
van 15 mei 2007, waarin zij meedeelden akkoord te gaan met de bevin-
dingen van het Rekenhof en rekening te zullen houden met de aanbeve-
lingen. 
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 13 juni 2007 bezorgd aan de Vlaam-
se minister van Institutionele hervormingen, Landbouw en Zeevisserij, 
die geen gebruik heeft gemaakt van de tegensprekelijke procedure.  
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Het Rekenhof heeft tijdens de referentieperiode weinig fouten of onre-
gelmatigheden vastgesteld. Het achtte het wel raadzaam dat de admini-
stratie: 
• meer zorg besteedt aan de vormvoorschriften voor de uitgifte van 

ordonnanties; 
• de inkomende facturen met gepaste nauwgezetheid opvolgt; 
• meer gebruik maakt van plaatscontroles op de subsidieaanwending. 
 
Het controleverslag werd op 10 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de administratie. De secretaris-generaal van het departement Leef-
millieu, Natuur en Energie deelde in zijn antwoord van 14 mei 2007 mee 
dat hij geen gebruik wenste te maken van de tegensprekelijke procedu-
re. De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos 
stelde op 14 mei 2007 een kleine toevoeging voor ter verduidelijking. 
 
Het verslag werd op 13 juni 2007 bezorgd aan de Vlaamse minister van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, die geen gebruik 
heeft gemaakt van de tegensprekelijke procedure. 
 
 

 
Het Rekenhof heeft tijdens de referentieperiode weinig fouten of onre-
gelmatigheden vastgesteld. Het achtte het wel raadzaam dat: 
• de administratie meer zorg besteedt aan de vormvoorschriften voor 

de uitgifte van ordonnanties,  
• bij overheidsopdrachten steeds een beroep wordt gedaan op mede-

dinging,  
• uit de documenten in de dossiers steeds blijkt dat de administratie 

heeft nagegaan of de subsidiebegunstigde voldoet aan de subsidie-
vereisten. 

 
Het controleverslag werd op 11 april 2007 voor commentaar voorgelegd 
aan de secretaris-generaal van het departement Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, de administrateur-generaal van het 
Agentschap RO-Vlaanderen, de administrateur-generaal van het Agent-
schap Wonen-Vlaanderen en de administrateur-generaal van het Agent-
schap Inspectie RWO. Alleen het Agentschap RO-Vlaanderen heeft ge-
bruik gemaakt van de tegensprekelijke procedure.  
 
De administrateur-generaal van het Agentschap R-O Vlaanderen stelde 
op 8 mei 2007 dat het agentschap in de toekomst inspanningen zal leve-
ren om een beroep te doen op mededinging bij overheidsopdrachten en 
dat het stappen zal zetten ter rechtzetting van een geval van onterechte 
subsidiëring van recupereerbare btw. Het niet respecteren van de re-
glementaire bepalingen over de uitvoeringstermijn van restauratiewer-
ken is volgens het agentschap slechts uitzonderlijk aan zijn diensten toe 
te schrijven en de subsidiebegunstigden van restauratiepremies worden 

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 156

4.2.11 Leefmilieu, Natuur en Energie 

4.2.12 Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed 



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 159 

altijd aangespoord een beroep te doen op mededinging. Wat betreft de 
foutieve aanrekening op basisallocatie 51.05 (die alleen bestemd is voor 
subsidies voor de private sector) van programma 62.10, stelde het 
agentschap voor deze basisallocatie ook voor de openbare sector te 
blijven gebruiken, gelet op het geringe aantal dossiers. Verwijzend naar 
het specialiteitsbeginsel van de begroting en de ESR-codering, acht het 
Rekenhof dat voorstel ontoereikend. 
 
Het Rekenhof heeft het verslag op 22 juni 2007 bezorgd aan de Vlaam-
se minister van Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse minister van Wo-
nen, die geen gebruik hebben gemaakt van de tegensprekelijke proce-
dure. 
 
 

4.3 Aanbevelingen 

In het algemeen dient de administratie: 
• de controle op de subsidiebesteding verder uit te bouwen en in de 

dossiers een spoor van die controle achter te laten; 
• bij overheidsopdrachten oog te hebben voor de borgstelling en het 

beroep op de mededinging; 
• meer zorg te besteden aan de volledigheid van de verantwoordings-

bundels. 
Een meer doorgedreven interne controle kan het aantal tekortkomingen 
beperken. 
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5 Kleine gereglementeerde subsidies 
 

5.1 Subsidies aan levensbeschouwelijke en sociaal-
economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en 
televisieprogramma’s bij de VRT 

 
Buiten zijn visumcontrole voert het Rekenhof ook een a-
posterioricontrole uit op de betalings- en vastleggingsdossiers voor klei-
ne gereglementeerde subsidies. Voor deze controle heeft het recent een 
nieuwe controlemethodiek ontwikkeld. Het onderzoek behelst niet alleen 
de controle van de wettelijkheid, de werkelijkheid en de regelmatigheid 
van de uitgaven, maar ook de kwaliteit van de regelgeving en de contro-
le door de administratie. Een eerste resultaat van deze methodiek betrof 
het onderzoek van de subsidies aan levensbeschouwelijke en socio-
economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisie-
programma's bij de VRT. Om een duidelijk beeld te krijgen van het dos-
sierbeheer, heeft het Rekenhof zowel de subsidies 2005 als 2006 on-
derzocht. Het heeft zijn controleverslag op 2 april 2008 voor commen-
taar voorgelegd aan de secretaris-generaal van het departement Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Media, die haar antwoord op 25 april 2008 heeft 
bezorgd. Dit antwoord is verwerkt in het controleverslag dat het Reken-
hof op 9 juli 2008 heeft bezorgd aan de Vlaamse minister van Media. De 
onderstaande tekst steunt op dit verslag en het antwoord van de minis-
ter van 20 augustus 2008. 
 

5.2 Situering van de subsidiëring 

De Vlaamse Regering kende in 2005 en 2006 op grond van de gecoör-
dineerde decreten van 4 maart 2005 en het besluit van de Vlaamse Re-
gering van 15 oktober 1999(161) subsidies toe aan erkende verenigingen 
om radio- of televisieprogramma’s te verzorgen die rechtstreeks zijn 
afgestemd op het verschaffen van opiniëring vanuit representatieve le-
vensbeschouwelijke stromingen of sociale, economische, culturele en 
maatschappelijke stromingen. De kredieten stonden onder basisallocatie 
33.03 van programma 72.30 Mediabeleid en media-innovatie. Voor 
2005, 2006 en 2007 bedroegen de kredieten respectievelijk 
1.563.000 EUR, 1.583.000 EUR en 1.604.000 EUR. De uitgavenbegro-
ting 2008 bevat 1.622.000 EUR kredieten onder basisallocatie 33.03 van 

 
 
                                                 
161  De decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd 

op 4 maart 2005, meer bepaald hoofdstuk XI (artikel 28 tot en met 30), en 
besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 1999 houdende de voor-
waarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke, 
politieke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van ra-
dio- en/of televisieprogramma’s op de Vlaamse Radio- en Televisieom-
roep. 
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programma H Media van het beleidsdomein H Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media. 
 
De Vlaamse Regering heeft alle verenigingen die een aanvraag tot er-
kenning hadden ingediend, erkend en ook effectief gesubsidieerd. Vijf 
levensbeschouwelijke verenigingen ontvingen voor de onderzochte peri-
ode subsidies om televisieprogramma’s te verzorgen. Elf levensbe-
schouwelijke en sociaal-economische verenigingen, alsook één gezins-
organisatie werden financieel ondersteund om radioprogramma’s te ver-
zorgen. De subsidies worden berekend op grond van de toegekende 
zendtijd. 
 

5.3 Erkenning 

Het bovengenoemde besluit beperkt het aantal erkenningen. Voor het 
verzorgen van televisie- of radioprogramma’s kan, onder meer, per wet-
telijk erkende eredienst maar één representatieve levensbeschouwelijke 
vereniging worden erkend(162). Het besluit bevat geen regels om te be-
palen of een vereniging representatief is. De vraag rijst dan ook hoe de 
keuze voor een vereniging kan worden gemotiveerd als verschillende 
verenigingen een erkenningsaanvraag indienen om voor eenzelfde ere-
dienst programma’s te verzorgen.  
 
De decreetgever vermeldt bovendien maar twee categorieën verenigin-
gen die kunnen worden erkend: levensbeschouwelijke en sociaal-
economische. Het uitvoeringsbesluit voegt daar echter een gezinsorga-
nisatie aan toe, die radioprogramma’s kan verzorgen(163).  
 
Ten slotte zijn de getroffen erkenningsbesluiten ministeriële besluiten, 
terwijl het besluit besluiten van de Vlaamse Regering vereist. 
 

5.4 Subsidiëring 

 
5.4.1 Regelgeving 
 
Zowel voor radio- als voor televisieprogramma’s ontvangen de erkende 
verenigingen een vast bedrag per uur toegekende zendtijd. Voor de te-
levisieprogramma’s ontvangen zij bovendien een basistoelage, die vari-
eert naargelang de erkenning van de vereniging(164). Uit het onderzoek 
van de regelgeving en de overgelegde documenten blijkt niet dat de 
zendtijd en de eraan gekoppelde subsidies worden bepaald op grond 
van objectieve criteria, nochtans een noodzakelijke voorwaarde voor 
een transparant subsidiebeleid. 

 
 
                                                 
162  Artikel 1, § 2, en artikel 2, 4°. 
163  Artikel 2, 5°. 
164  Overeenkomstig § 1, 1°, van artikel 1 van het besluit of § 2 ervan. 
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De gecoördineerde decreten bepalen voorts dat de gedelegeerd be-
stuurder van de VRT bij de bepaling van het uitzendschema van de ra-
dio- en televisieprogramma’s, rekening moet houden met de zendtijd die 
de Vlaamse Regering jaarlijks elke erkende vereniging toekent(165). 
Aangezien de Vlaamse Regering de zendtijd voor het betrokken jaar 
echter niet voorafgaandelijk vaststelt, kan de gedelegeerd bestuurder 
het uitzendschema daar niet op afstemmen. De besluiten over de radio- 
en televisiezendtijd 2006 dateren bijvoorbeeld van 5 april 2006. 
 
De toekenningsbesluiten radio en televisie 2005 en 2006 vereisten een 
financiële verantwoording tegen 30 april van hetzelfde jaar. Die eis was 
onterecht  aangezien de besluiten de subsidies en de zendtijd toeken-
nen voor een kalenderjaar en de uitzendingen normaliter worden ge-
spreid over dat kalenderjaar. De verantwoording kan dan ook maar wor-
den geëist na het verstrijken van het betrokken kalenderjaar(166).  
 
Hoewel de subsidieberekening steunt op de toegekende zendtijd, wordt 
van de subsidietrekker geen verslag over de effectief gebruikte zendtijd 
gevraagd. Een vereniging zou nochtans slechts gedeeltelijk gebruik 
kunnen maken van de toegekende zendtijd, bv. als de subsidie ontoe-
reikend is en zij niet over andere inkomsten beschikt. 
 
 
5.4.2 Subsidiedossiers 
 
Bij laattijdige indiening van de verantwoording vervalt het recht op de 
toegekende subsidie niet. Dat is echter wel het geval als geen verant-
woording wordt ingediend(167). In augustus 2007 hadden vier verenigin-
gen nog geen financiële verantwoording ingediend voor de subsidie 
2005 en waren zes verantwoordingen laattijdig (ingediend na 30 april 
2006). Voor 2006 hadden vijf verenigingen op die datum nog geen ver-
antwoording ingediend en hadden twee ze te laat ingediend (na 30 april 
2007).  
 
Omdat een vereniging voor het verzorgen van radioprogramma's en 
televisieprogramma’s afzonderlijk wordt erkend en gesubsidieerd, dient 
zij die subsidies ook afzonderlijk te verantwoorden. Als zij slechts één 
afrekening voor beide subsidies indient, moet daaruit blijken voor welke 
activiteit zij kosten inbrengt en moet zij de gemeenschappelijke kosten 
splitsen. Voor de subsidies 2005 en 2006 weken twee verenigingen af 
van die vereisten. 
 

 
 
                                                 
165  De artikelen 28, § 7, en 30, § 4, van de gecoördineerde decreten. 
166  Voor de subsidie 2007 is de uiterste datum van indiening van de verant-

woording pas 30 april 2008. 
167  Met toepassing van artikel 57 van de gecoördineerde wetten op de rijks-

comptabiliteit. 
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De toekenningsbesluiten radio en televisie bevatten geen nadere bepa-
lingen over de financiële verantwoording, maar stellen dat de effectieve 
subsidieaanwending uit de verantwoording moet blijken. Uit de controle 
van de subsidiedossiers blijkt dat de ingediende verantwoordingen di-
vers van aard zijn. De subsidietrekkers gebruiken de volgende vier vor-
men van verantwoording: een jaarrekening, een overzicht van uitgaven 
(en inkomsten), een overzicht van de uitgaven samen met de onderlig-
gende uitgavenbewijzen of een bundel facturen of kostennota’s. 
 
In principe moet de erkende en gesubsidieerde vereniging de financiële 
verantwoording indienen. Eén dossier toonde echter een getrapte subsi-
diëring. Overeenkomstig de statuten van de erkende vereniging verzor-
gen twee afzonderlijke verenigingen met rechtspersoonlijkheid de radio- 
en televisieprogramma’s. De erkende vzw diende alleen een resultaten-
rekening in die de doorstorting van de subsidies aan de afzonderlijke 
verenigingen weergaf. Zij legden op hun beurt een financiële verant-
woording van de doorgestorte subsidies voor. Het Rekenhof merkte op 
dat één van de verenigingen de doorgestorte subsidies niet correct 
boekte, dat de afrekeningen van beide omroepverenigingen gemeen-
schappelijke kosten vermeldden, dat één van de omroepverenigingen de 
doorgestorte subsidies 2005 niet volledig heeft aangewend en dat het 
totaal van de uitgaven 2005 van beide verenigingen lager was dan de 
som van de subsidies die de erkende vereniging ontving. Het Rekenhof 
concludeerde dat het getrapte systeem meebrengt dat twee niet-
erkende verenigingen subsidies ontvangen terwijl de regelgeving slechts 
toestaat voor de betrokken erkende godsdienst één vereniging te erken-
nen. 
 
In strijd met de gecoördineerde decreten(168) werden ten slotte subsidies 
voor het verzorgen van radioprogramma’s in twee gevallen niet recht-
streeks aan de erkende vereniging betaald wegens gebrek aan over-
eenstemming tussen het erkenningsbesluit en de toekenningsbesluiten.  
 

5.5 Controle door de administratie 

Uit de controle van de overgelegde dossiers blijkt niet dat de administra-
tie bepaalde kosten heeft geschrapt naar aanleiding van de controle van 
de financiële verantwoording. Blijkbaar aanvaardt zij alle kosten die de 
subsidietrekkers in rekening brengen als subsidiabele kosten. Hoewel 
de regelgeving niet nader toelicht welke kosten als inherent aan het ver-
zorgen van programma’s kunnen worden beschouwd, kunnen bv. ver-
huiskosten of kosten voor huisvesting of tuinonderhoud bezwaarlijk in 
aanmerking komen voor subsidiëring. Bovendien aanvaardde de admi-
nistratie kosten die normaliter betrekking hadden op voorgaande subsi-
dies(169). 
 
 
                                                 
168  Artikel 28, § 5. 
169 Zo is een eindejaarspremie 2005 geen kost 2006 en betreft ze geen pro-

gramma’s van 2006 als dat ook niet geldt voor lonen 2005. Een andere 
vereniging bracht in haar afrekening voor 2005 facturen in die weliswaar 
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5.6 Conclusies 

Wat de erkenning betreft, concludeert het Rekenhof dat zowel het uit-
voeringsbesluit als de individuele erkenningsbesluiten tekortkomingen 
vertonen. Enerzijds ontbreken in het uitvoeringsbesluit bepalingen over 
de keuze van te erkennen verenigingen. Anderzijds vult dit besluit de 
decretaal voorziene categorieën subsidiebegunstigden aan met een 
nieuwe categorie (gezinsorganisatie). De erkenningsbesluiten worden 
dan weer op een te laag niveau getroffen (minister in plaats van Vlaam-
se Regering). 
 
Wat de subsidiëring betreft ontbreken in de regelgeving objectieve crite-
ria voor de zendtijd- en subsidiebepaling en wordt geen verslag ge-
vraagd over de daadwerkelijk gebruikte zendtijd. Dat de gedelegeerd 
bestuurder het uitzendschema moet richten op de toegekende derden-
zendtijd, werd in de praktijk niet toegepast omdat de besluiten met de 
zendtijdbepaling laattijdig werden getroffen.  
 
De subsidiepraktijk kampte vooral met gebrekkige verantwoordingen: zij 
waren vaak laattijdig of onbestaand. Bij gebrek aan nadere precisering 
waaruit de financiële verantwoording moet bestaan, waren ze bovendien 
divers van aard. De verantwoording was soms ook niet uitgesplitst naar 
radio- of televisieprogramma’s en in één geval omzeilde een vereniging 
de erkenningsreglementering door haar subsidie door te storten aan 
twee niet erkende verenigingen. 
 
De afrekeningsdossiers 2005 en 2006 ten slotte bevatten geen sporen 
van door de administratie uitgevoerde controle. 
 

5.7 Aanbevelingen 

• Het uitvoeringsbesluit dient erkenningsvoorwaarden te bevatten die 
een eventuele selectie van te erkennen verenigingen toelaten.  

• De Vlaamse Regering moet de erkenningsbesluiten treffen en de 
toekenningsbesluiten moeten daarmee in overeenstemming zijn. 

• De Vlaamse Regering dient de uren zendtijd te bepalen vóór de op-
stelling van het uitzendschema. 

• Er zijn objectieve criteria nodig om de uren zendtijd en de eraan 
verbonden subsidie te bepalen. 

• De administratie moet haar controle aanscherpen en documenteren. 
Zij moet onder meer ontbrekende verantwoordingen tijdig opvragen 

 
 
                                                 

dateren van 2005, maar betrekking hadden op diensten die in maart en 
mei 2004 werden geleverd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij een pro-
gramma van 2005 betroffen. Een van de facturen verduidelijkt overigens 
dat de uitzending in mei 2004 plaatsvond. 
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en nagaan of ingebrachte kosten betrekking hebben op de gesubsi-
dieerde activiteiten.  

• De aard en de omvang van de vereiste verantwoording dienen 
nauwkeurig te worden bepaald. 

• Behalve een financiële verantwoording, zou ook een inhoudelijke 
verantwoording kunnen worden geëist. 

 

5.8 Antwoorden van administratie en minister 

 De administratie en de Vlaamse minister van Media stelden in hun ant-
woord dat de bemerkingen van het Rekenhof nuttige informatie bevatten 
voor de verbetering van de procedure en de werkwijze in de toekomst. 
Zij zouden dan ook worden opgenomen in besprekingen van de aan-
passing van de mediaregelgeving enerzijds en de voorbereiding van de 
nieuwe erkenningsronde anderzijds. 
 
Administratie en minister beklemtoonden dat de uitbetaling sinds 2007 
van de subsidie in twee schijven, waarbij de laatste schijf van 10% pas 
wordt uitbetaald na indiening, nazicht en goedkeuring van de afrekening, 
een verbetering vormt ten opzichte van de vorige wijze van uitbetaling in 
twee schijven van 50% met verantwoording achteraf. 
 
De antwoorden bevatten geen nieuwe elementen die het standpunt van 
het Rekenhof wijzigen. De minister stelde onder meer een aanpassing 
van het mediadecreet en het uitvoeringsbesluit in het vooruitzicht, die 
het aantal levensbeschouwelijke verenigingen die kunnen worden er-
kend, niet meer zou beperken. Het Rekenhof onderstreept dat dit geen 
oplossing biedt voor het ontbreken van erkenningsvoorwaarden die een 
eventuele selectie van te erkennen verenigingen moeten toelaten. Voor 
het ontbreken van objectieve criteria voor de zendtijdbepaling, argumen-
teerden administratie en minister dat de verdeling dezelfde was als bij 
de vorige erkenningsronde. Het Rekenhof meent dat dit bezwaarlijk als 
reden kan worden ingeroepen om geen criteria te bepalen. Ten slotte is 
de minister van mening dat het niet aangewezen is uniformiteit in de 
financiële verantwoording te eisen omdat dit voor sommige verenigingen 
de administratieve lasten zou verhogen.  
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6 Controle van rekenplichtigenreke-
ningen 

6.1 Inleiding 

De controle op de voorgelegde rekeningen van de rekenplichtigen ge-
beurt grondig of summier op basis van een op voorhand uitgevoerde 
selectie. Het Rekenhof selecteert periodiek, op grond van risico-inschat-
ting, een aantal rekeningen voor grondige controle. Het is de bedoeling 
zo gedurende een meerjarige controlecyclus het totale controleveld van 
de rekeningen af te dekken. Voor het verschillende beleidsdomeinen 
heeft het Rekenhof de verrichtingen die in de periode van 1 januari 2006 
tot 31 december 2006 werden aangerekend op de ontvangsten- of wa-
renrekeningen van een selectie van entiteiten, aan een grondige contro-
le onderworpen, die zich richtte op de aspecten boekhouddocumenten, 
budgettaire controle, regelmatigheid en administratieve omkadering.  
 

BD BO betrokken entiteit ontvangsten uitgaven* 
1. DAR - -  - 
2. BZ 109 dienst Algemene Administratieve Diensten – ontvangsten  4,5  
 120 team Financiële Dienstverlening van MOD EWI/WSE 7,9  
3. FB 101 Ontvangsten uit immobiliën en fin. activa, Abafim Dirgen 61,6  
 111 Heffing leegstand woningen 33,3  
 802 Financieel management geschillen,  11,5  
 812 

819 
872 

Centraal dotatieorgaan,  
Beleggingen en ontleningen,  
Transitrekening beleggingen, Abafim Dirgen,  

4.358 
7.817 

14.133 

 

4. IV 120 team Financiële Dienstverlening van MOD EWI/WSE 0,3  
5. EWI 120 team Financiële Dienstverlening van de MOD EWI/WSE  17,2  
 122/888 Agentschap Economie 3,8 13,1 
 145 team Financiële Dienstverlening van MOD EWI-WSE 1,8  
 823 team Financiële Dienstverlening van MOD EWI-WSE 0,0 0,0 
6. OV 136 dienst Studietoelagen 1,8  
 805 dienst Logistiek 1,8 1,8 
 839 dienst Basisonderwijs 23,9 64,9 
 840 dienst Internationale Samenwerking 6,3 4,9 
 852 dienst Secundair Onderwijs 14,5 47,9 
7. WVG 150 dienst Ondersteunende Werking 12,7  
8. CJSM - -  - 
9. WSE 120 team Financiële Dienstverlening van de MOD EWI/WSE 334,2  
10. LV 823 dienst Team Financiële Dienstverlening   2,4 
 896 Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie 1,0 0,4 
11. LNE 120 team Financiële Dienstverlening van de MOD EWI/WSE  17,3  
 129 Agentschap Natuur en Bos (ANB)  4,0  
 195 Mestbank (Vlaamse Landmaatschappij)  10,2  
12. MOW 124/152 hulprekeningen Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - DAB Loods-

wezen (zones Antwerpen en Kust (LW)) 
66,8  

 170/155 hulprekeningen DAB Vlaams Infrastructuurfonds, afdeling Maritieme Toegang (MT), 
locaties Antwerpen/Sint-Niklaas 

4,13  

 waren warenrekeningen van de afdelingen Vloot (magazijn Antwerpen), Wegen en Ver-
keer (magazijnen Hasselt, Gentbrugge, Vilvoorde, Oostende en Pittem) en Elektrici-
teit en Mechanica (magazijnen Mariakerke, Mechelen en Wevelgem) 

- - 

13. ROW/OE 127 afdeling Wonen-Vlaanderen, premies Huisvestingssector 0,5  
BD = Beleidsdomein  * het gaat om effectieve ontvangsten en uitgaven 2006 in miljoen EUR 
BO = Beheersorganisatie ** ontvangsten/uitgaven 
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Het Rekenhof heeft de resultaten van deze controles aan de diverse 
administraties voorgelegd in de loop van maart 2008. Hun reacties zijn 
verwerkt in het verslag dat het aan de Vlaamse Minister voor Financiën 
en Begroting heeft voorgelegd op 9 juli 2008, met afschriften aan de 
inhoudelijk bevoegde ministers. De Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting heeft op 9 september 2008 geantwoord. 
 

6.2 Resultaten van de rekeningencontroles 

 
6.2.1 Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 
 
Het Rekenhof heeft voor dit beleidsdomein geen rekeningen 2006 voor 
grondige controle geselecteerd. 
 
 
6.2.2 Bestuurszaken: Ontvangstenrekening BO 109 van de AAD 
 
De rekening BO 109 voor de ontvangsten van de dienst Algemene Ad-
ministratieve Diensten (AAD) bevat een breed spectrum aan ontvang-
sten, waarvan de budgettair belangrijkste die uit de vervreemding en 
beheer van administratieve gebouwen (Fonds onroerende goederen) en 
de terugbetaling van GEKO- en Sociale Maribelpremies zijn. De grondi-
ge controle van deze rekening leidde o.m. tot de volgende vaststellin-
gen: 
• De rekenplichtige ontvangt te weinig informatie van de dienst Ge-

bouwen, bv. over verzekeringsontvangsten uit schadegevallen, 
huuropzeggingen of invorderingen van opleidingskosten. Dat noopt 
tot tijdrovende correctieboekingen en opzoekingen en houdt het risi-
co in dat te innen gelden niet worden geboekt en opgevolgd. Zo be-
schikt zij niet tijdig over informatie inzake vast te stellen rechten. De 
administratie beloofde met de betrokken entiteiten afspraken te ma-
ken over de aanlevering van de noodzakelijke informatie over te 
verwachten ontvangsten. 

• De rekening bevatte ten tijde van de controle een onaanvaardbaar 
groot bedrag wachtgelden (samen met de overdracht van 2005 ruim 
2,5 miljoen EUR). De interne controle betreft alleen de boekhoud-
kundige verwerking van dossiers en heeft de aangroei van wacht-
gelden niet aangepakt. Volgens de secretaris-generaal zijn deze 
gelden eind 2007 doorgestort naar Financiën en Begroting. Bij ge-
brek aan een directe communicatielijn met bestuurszaken kan dit 
departement de wachtgelden echter vooralsnog niet toewijzen. De 
service level agreements van de boekhoudcel en de klanten die bin-
nenkort in werking zullen treden, kunnen volgens de secretaris-
generaal de wachtgelden reduceren en tot meer communicatie aan-
zetten.  

• Het aanstellingsbesluit van de rekenplichtige is niet ondertekend 
door de secretaris-generaal. De administratie beloofde dit recht te 
zetten. 
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• De rekenplichtige kreeg maar een beperkte opleiding en heeft bv. 
geen kennis van de verjaringsproblematiek. 

• De rekenplichtige houdt zelf een Excel-format van haar boekhouding 
bij terwijl die langs Cognos opvraagbaar is. Dit is vermijdbaar dubbel 
werk.  

 
Deze vaststellingen hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:  
• Ook na de invoering van de nieuwe werkwijze met één centrale re-

kening, zal deze materie opvolging vereisen. 
• Een procedure dient de overdracht van de inningsbevoegdheid van 

een deel van de vastgestelde rechten te regelen. 
• De wachtgelden moeten regelmatig worden uitgezuiverd.  
• De rekenplichtige dient langs IWR (Impromptu Web Reporting) we-

kelijks een eenvoudig Excel-boekbestand te ontvangen. 
De secretaris-generaal van het beleidsdomein heeft er in zijn antwoord 
op gewezen dat een nieuw project van service level agreements over de 
rechten en verplichtingen van de boekhoudcel en de klanten wordt gefi-
naliseerd. 
 
Het Rekenhof verwijst voor dit beleidsdomein ook naar het onderzoek 
van de beheersorganisatie 120 van het team Financiële Dienstverlening 
van de MOD EWI/WSE - tewerkstelling (punt 6.2.5.3). 
 
 
6.2.3 Financiën en Begroting 
 
 
6.2.3.1 Ontvangstenrekening BO 802 - Geschillen wedden 
 
De rekening geschillen betreft beslag op loon en loonafstand. De gron-
dige controle heeft onder meer geleid tot de volgende vaststellingen: 
• Er vond geen officiële aanstelling van de boekhoudkundige ordonna-

teur plaats. 
• De informatisering van het systeem was de enige aanleiding tot vor-

ming van de rekenplichtige.  
• De interne controle betreft niet de inhoud van de dossiers, maar de 

boekhoudkundige verwerking ervan in rapporten. 
 
Het Rekenhof heeft de rekenplichtige aanbevolen de registratie van de 
details in de Excel-files te bewaren als onderdeel van de boekhouddo-
cumenten. De secretaris-generaal bevestigde dat dit zal geschieden.  
 
 
6.2.3.2 Centrale wachtrekening CFO (BO 812), Beleggingsrekening 

MVG (BO 819) en Beleggingsrekening CFO (BO 872) 
 
De onderhavige drie thesaurierekeningen worden beheerd door eenzelf-
de rekenplichtige. Zij staat in voor de werking van het Centraal Financie-
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ringsorgaan (CFO) dat in essentie bestaat in de doorstorting van de do-
taties aan de Vlaamse openbare rechtspersonen en voor de korte-
termijnbeleggingen van de Vlaamse Gemeenschap bij vijf verschillende 
banken. De grondige controle heeft dezelfde vaststellingen opgeleverd 
als voor de vorige rekening. 
 
 
6.2.3.3 Ontvangstenrekening BO 101 - Immobiliën, financiële activa 
 
De ontvangsten op deze rekening betreffen zowel immobiliën (opbreng-
sten uit verkopen, erfpachten, huurgelden en waarborgen) als financiële 
activa (terugstortingen van geldvoorschotten, dividenden en terugstor-
tingen van verzekeringen). De belangrijkste betrokken begrotingsartike-
len waren in 2006 de opbrengst uit de verkoop van waterbekkens en uit 
erfpachten. De grondige controle heeft, behalve tot de vaststelling die 
ook voor de andere rekeningen van Financiën en Begroting golden, ge-
leid tot de volgende bijkomende vaststellingen: 
• Op de rekening vonden twee correcties plaats na de indiening ervan 

bij het Rekenhof. Deze boekingen wijzen erop dat zowel de reken-
plichtige als de interne controle onnauwkeurig functioneerden. 

• De doorstorting naar de centrale ontvangstenrekening vond niet re-
gelmatig plaats. Meer dan 33 miljoen EUR wachtte ruim een kwar-
taal op doorstorting.  

• De rekenplichtige ontvangt te weinig informatie van de inhoudelijke 
ordonnateur en werkt daarom met afgeleide informatie. 

• De boekhoudkundige ordonnateur beschikt niet over een procedure 
om van de inhoudelijke ordonnateur tijdig informatie over de vastge-
stelde rechten te krijgen. Dat noopt tot tijdrovende correctieboekin-
gen en opzoekingen en houdt het risico in dat te innen gelden niet 
worden geboekt en opgevolgd. 

 
Deze vaststellingen hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:  
• Ook na de invoering van de nieuwe werkwijze met één centrale re-

kening, zal deze materie opvolging vereisen. 
• Er dient over te worden gewaakt dat de doorstortingen aan de cen-

trale rekeningen tijdig en efficiënt plaatsvinden.  
• De inhoudelijke ordonnateurs dienen bij elke verrichting waaruit een 

ontvangst volgt de rekenplichtige te informeren. 
• De vorming, de procedures en de interne communicatie moeten 

worden verfijnd. 
 
Volgens de secretaris-generaal zal de nieuwe werking, met automati-
sche dagelijkse saldering naar de hoofdrekening, de doorstortingspro-
blemen oplossen. Hij beloofde ook de informatieplicht van de inhoudelij-
ke ordonnateurs en de interne communicatieprocedures te zullen forma-
liseren in standaardformulieren. 
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6.2.3.4 Ontvangstenrekening BO 111 - Heffing leegstand woningen 
 
De inningen op deze rekening voeren het programmadecreet van 22 
december 1995 uit wat betreft de heffing ter bestrijding van leegstand en 
verkrotting van gebouwen of woningen. De grondige controle gaf aanlei-
ding tot de volgende vaststellingen: 
• De rekenplichtige beschikt niet over onderliggende stukken en steunt 

op de beslissingen van de inhoudelijke ordonnateur.  
• Bij de dienst heffing leegstand zijn alleen de inhoudelijke ordonna-

teurs officieel aangesteld. 
• De informatisering van het systeem was de aanleiding voor en de 

enige vorm van opleiding.  
• Volgens de inhoudelijke ordonnateurs is het adressenbestand van 

de belastingplichtigen een zwak punt. Er gaat veel tijd verloren in 
opzoekingen naar pandeigenaars en hun adres.  

• De interne controle betreft niet de inhoud van de dossiers, maar de 
boekhoudkundige verwerking ervan in rapporten.  

 
Deze vaststellingen hebben geleid tot de aanbeveling dat een goed in-
formatiebeheer (information governance) impliceert dat kadasterdata en 
eigenaarsadressen in samenwerking met diverse overheden vlot worden 
geactualiseerd. 
 
 
6.2.4 Internationaal Vlaanderen 
 
Het Rekenhof verwijst naar het onderzoek van de beheersorganisatie 
120 van het team Financiële Dienstverlening van de MOD EWI/WSE - 
tewerkstelling (punt 6.2.5.3). 
 
 
6.2.5 Economie, Wetenschap en Innovatie 
 
6.2.5.1 Ontvangstenrekening BO 145 - Wetenschapsbeleid 
 
De onderzochte rekening bevat een waaier van ontvangsten, met als 
budgettair belangrijkste de ontvangsten van het wetenschapsbeleid 
(Fonds programmatie wetenschapsbeleid). De rekenplichtige stort de 
ontvangsten elk kwartaal op de rekening van de centrale ontvangstenre-
kenplichtige. De grondige controle gaf onder meer aanleiding tot de vol-
gende vaststellingen: 
• De rekenplichtige heeft een aantal rechten als contante rechten ge-

boekt die uit hun aard vastgestelde rechten zijn, omdat hij maar weet 
kreeg van deze ontvangsten op het ogenblik van inning. Deze dos-
siers vertegenwoordigen ongeveer 80% van alle ontvangsten 2006, 
derdengelden uitgezonderd. In augustus 2007 waren de dossiers 
van een aantal van deze ontvangsten nog altijd onvolledig. Wanneer 
het Rekenhof ze ter plaatse opvroeg, kon de rekenplichtige ze 
slechts na enkele weken voorleggen. 
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• Ondanks het beperkt aantal openstaande schuldvorderingen was de 
boekhouding van de vastgestelde rechten niet helemaal correct. 

• Soms brengen de afdelingen de rekenplichtige niet op de hoogte van 
komende ontvangsten. Soms leggen zij de rekenplichtige geen dos-
sier over.  

 
Deze vaststellingen hebben geleid tot de aanbeveling werk te maken 
van een betere informatiedoorstroming tussen de boekhouding en de 
operationele afdelingen.  
 
 
6.2.5.2 Gemengde rekening BO 823 - Intracommunautaire BTW en 

premies vrijwillige veestapelafbouw 
 
Tot begin 2007 stortte het vroegere departement EWBL de op buiten-
landse facturen verschuldigde intracommunautaire BTW op deze reke-
ning. De rekenplichtige stortte die BTW per kwartaal door aan de federa-
le BTW-administratie. De belangrijkste uitgaven langs BO 823 betroffen 
echter de financiële vergoedingen aan landbouwers die vrijwillig hun 
veestapel afbouwden. De daarvoor vereiste middelen werden vanuit de 
begroting van de DAB Minafonds ter beschikking gesteld. De financiële 
rekening werd op 27 november 2007 definitief gesloten. De grondige 
controle heeft geleid tot de volgende vaststellingen: 
• De boekhoudcellen en de rekenplichtigen van de Vlaamse Overheid 

beschikken niet over een handleiding voor de toepassing van de 
complexe BTW-regelgeving. Naar aanleiding van de centralisatie 
van de intracommunautaire BTW-ontvangsten heeft het IVA Centrale 
Accounting daarvoor wel een aanspreekpunt geïnstalleerd. 

• Het departement ging niet op systematische wijze na of de vereffe-
naars of rekenplichtigen de verschuldigde intracommunautaire BTW 
effectief hebben gestort op BO 823.  

• Enkele premieschijven voor de vrijwillige veestapelafbouw bleken 
tweemaal te zijn betaald. De landbouwadministratie heeft ze intus-
sen teruggevorderd. De betalingsopvolging verliep manueel. 

• Eind 2007 had de landbouwadministratie nog geen beslissing geno-
men over de bestemming van de 7,6 miljoen EUR resterende midde-
len voor de vrijwillige veestapelafbouw. 

• De voorbije jaren heeft de landbouwadministratie de bovengenoem-
de vergoedingen soms teruggevorderd wegens niet-naleving van de 
toekenningvoorwaarden. Zij gebruikte voor deze terugvordering ten 
onrechte de algemene ontvangstenrekening van het departement 
(BO 120) en niet de onderhavige rekening.  

• Wat de interne controle betreft, stelde het Rekenhof vast dat een 
ander lid van het team Financiële Dienstverlening de controletaken 
van de boekhoudkundig ordonnateur uitvoerde. De controle van de 
kwartaalrekeningen was overigens routinematig en periodieke gron-
dige controles vonden niet plaats. Opmerkingen werden informeel 
meegedeeld aan de rekenplichtige en een schriftelijk controlespoor 
was nauwelijks aanwezig. 
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Deze vaststellingen hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:  
• De landbouwadministratie moet de resterende middelen voor vrijwil-

lige veestapelafbouw (inclusief nog terug te vorderen vergoedingen) 
een bestemming geven overeenkomstig de ministeriële toeken-
ningsbesluiten.  

• De opvolging van de uitbetaling van gelijkaardige vergoedingen dient 
bij voorkeur te worden geïnformatiseerd. 

 
 
6.2.5.3 Ontvangstenrekening BO 120 - Tewerkstelling 
 
BO 120 was bestemd voor de algemene ontvangsten van het vroegere 
departement EWBL, vooral die vanwege de federale overheid voor te-
werkstellingsprogramma’s. De rekenplichtige heeft in 2006 in totaal 
373,0 miljoen EUR geïnd voor de Vlaamse Schatkist. Ingevolge Beter 
Bestuurlijk Beleid is het bovengenoemde departement op 1 april 2006 
gesplitst over verschillende beleidsdomeinen (EWI, WSE, BZ, LNE, IV). 
Bij wijze van overgangsmaatregel inde BO 120 in 2006 nog verder voor 
rekening van de betrokken beleidsdomeinen. In het kader van de reor-
ganisatie van de boekhouding van de Vlaamse Overheid is de rekening 
op 31 december 2007 opgeheven. De grondige controle heeft aanleiding 
gegeven tot de volgende vaststellingen: 
• De personeelsdienst van de MOD EWI/WSE heeft de terugbetaling 

van salarissen en toelagen niet altijd consequent op het juiste begro-
tingsartikel aangerekend. 

• Voor bepaalde ontvangsten vermeldde de middelenbegroting 2006 
het betrokken artikel alleen pro memorie. Zij vloeiden nochtans voort 
uit lopende afbetalings- of verkoopovereenkomsten en waren bij de 
opmaak van de middelenbegroting in principe gekend. 

• De rekenplichtige heeft de maandelijkse doorstorting op de centrale 
ontvangstenrekening niet altijd reglementair berekend of uitgevoerd.  

• De rekenplichtige boekte soms ontvangsten met alle kenmerken van 
vastgestelde rechten, als contante rechten doordat zij niet vooraf in 
kennis was gesteld van het bestaan van de vorderingen. Dat is een 
gevolg van het feit dat niet alle dossierbehandelaars de in mei 2006 
ter zake ingestelde procedure nauwgezet naleven. 

• De rekenplichtige boekte vorderingen die het voorwerp waren van 
een gerechtelijke procedure als een vastgesteld recht, in plaats van 
een potentieel recht.  

• Bij uitblijven van betaling na ingebrekestelling moeten de dossierbe-
handelaars van de functionele diensten voor de Centrale Invorde-
ringscel van de Vlaamse Overheid (CIC) een gedocumenteerd in-
vorderingsverzoek opstellen en dat aan de boekhouding van de 
MOD bezorgen. Zij doen dat echter niet altijd, of niet altijd tijdig. 

• Ondanks het principe van functiescheiding droeg niet de inhoudelijke 
ordonnateur, maar de boekhoudkundig ordonnateur, die een contro-
lefunctie heeft, de rekenplichtige uitgaven op. 

• Na de afschaffing van het Fonds Vlaanderen-Azië hebben twee be-
drijven die middelen van dat fonds hadden geleend, om economi-
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sche redenen schuldherschikking gevraagd en hun terugbetalingen 
gestaakt. De rekenplichtige heeft de invorderings- en aanmanings-
procedure in 2005 op vraag van de inhoudelijke ordonnateur opge-
schort. Het programmadecreet 2006 machtigde de Vlaamse Rege-
ring deze bedrijven schuldherschikking toe te staan. Het Agentschap 
Economie heeft echter het uitvoeringsbesluit ter zake van 15 sep-
tember 2006 nog niet in werking gesteld. De rekenplichtige heeft alle 
terugbetalingschijven als vastgestelde rechten geboekt, hoewel hij 
dat reglementair alleen mag voor de jaarlijks opeisbare betalingen 
(artikel 32 GWR).  

• Overeenkomstig de bijzondere financieringswet heeft de federale 
overheid in 2006 in het totaal een bedrag van 261,6 miljoen EUR 
voorschotten voor tewerkstellingsprogramma’s van uitkeringsgerech-
tigde werklozen (trekkingsrechten) betaald aan het Vlaams Ge-
west(170). Op grond van de ingediende verantwoordingsstukken heeft 
het Gewest reglementair nog recht op een saldo van 16,6 miljoen 
EUR. Het is niet duidelijk waarom het Gewest dit saldo niet effectief 
van de federale overheid vordert. Dat deed het overigens de voor-
gaande jaren evenmin. 

• In plaats van 28,6 miljoen EUR betaalde de Limburgse Reconver-
siemaatschappij NV (LRM) in 2006 het Vlaams Gewest slechts 13,9 
miljoen EUR terug van vroegere leningen van de Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappij en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
Limburg. Met het akkoord van de Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting werd van dit bedrag immers de prefinanciering door de 
LRM in mindering gebracht van de Vlaamse cofinanciering voor pro-
jecten met EFRO-steun betreffende 2000-2002 (13,7 miljoen EUR, 
0,8 miljoen EUR intrestvergoeding en 0,2 miljoen EUR beheersver-
goedingen). Een dergelijke schuldvergelijking is echter een inbreuk 
op het universaliteitsprincipe en vereist een decretale machtiging. 
Aan deze debudgettering van de Vlaamse begroting zijn 1,0 miljoen 
EUR kosten verbonden. Bovendien ontving de rekenplichtige geen 
informatie over de minderontvangsten en bezorgde de LRM geen 
verantwoordingsstukken.  

• De Vlaamse Regering liet de oprichting van een digitaal kenniscen-
trum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen de 
toenmalige administratie Werkgelegenheid meefinancieren door het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF-Agentschap stortte op 
1 september 2006 een eerste terugbetaling van haar geprefinancier-
de inbreng aan BO 120, zonder de rekenplichtige informatie te ver-
strekken over de berekeningswijze. De MOD EWI/WSE noch het 
Rekenhof kan dan ook de regelmatigheid van deze ontvangst na-
gaan. 

• De vroegere afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, in 2006 
nog verantwoordelijk voor de opvolging van de erfpachtovereenkom-
sten voor het Researchpark te Zellik, heeft pas begin 2006 een glo-

 
 
                                                 
170  Artikel 6, §1, IX, 2°, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming van de instellingen.  
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baal financieel ontvangstendossier opgemaakt voor alle dat jaar op-
eisbare sommen, ook zij die al op 1 januari opeisbaar waren. Deze 
werkwijze strookte niet volledig met de contractuele betalingsmodali-
teiten. Bovendien werden bij laattijdige cijnsbetaling geen wettelijke 
nalatigheidintresten aangerekend. 

• Sinds 1 juli 2002 betaalt het Vlaams Gewest de gewestelijke ontvan-
gers die optreden als ontvanger in kleinere besturen (gemeenten, 
OCMW’s en eventueel ook meergemeentelijke politiezones). Omdat 
een ontwerp van samenwerkingsakkoord voor deze politiezones op 
legistiek vlak niet gefinaliseerd raakte, is het beleidsdomein Be-
stuurszaken pas in 2006 begonnen met de terugvordering van de 
kosten van de gewestelijke ontvangers van deze besturen (vanaf het 
tweede semester 2002). Eind 2007 was de achterstand nog niet vol-
ledig verwerkt. Vanaf 1 januari 2006 zette de Vlaamse Regering 
geen gewestelijke ontvangers in meergemeentelijke politiezones 
meer in. 

• Een ander personeelslid van het team Financiële Dienstverlening 
van de MOD EWI/WSE voerde de controletaken van de boekhoud-
kundig ordonnateur uit. Bovendien was de interne controle op de 
kwartaalrekeningen routineus en vonden geen periodieke grondige 
controles van de boekhouding plaats. Opmerkingen werden door-
gaans informeel meegedeeld aan de rekenplichtige en er zijn nau-
welijks schriftelijke controlesporen. 

 
Deze vaststellingen hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:  

• De vorderingen die zeker en vaststaand zijn, moeten worden ge-
boekt als vastgestelde rechten. De diensten dienen de boekhouding 
daarover tijdig in te lichten en de nodige informatie te verstrekken.  

• Alleen de jaarlijks opeisbare sommen van schuldaflossingen van 
leningen dienen als vastgesteld recht te worden geboekt. 

• De middelenbegroting moet alle verwachte en gekende ontvangsten 
van het begrotingsjaar bevatten. 

• De diensten moeten verzoeken tot invordering door de centrale in-
vorderingscel tijdig opstellen en overleggen aan de boekhouding. 

• De boekhouding moet de invorderingsprocedure voor bedrijven die 
hun afbetalingen voor de achtergestelde leningen van het Fonds 
Vlaanderen-Azië staakten, weer activeren. 

• Het Vlaams Gewest moet overwegen haar rechten bij de vordering 
van het restsaldo van de trekkingsrechten voor tewerkstelling effec-
tief te gebruiken. 

• Alle schuldherschikkingen vergen een decretale grond. 
• Het beleidsdomein Bestuurszaken moet de achterstand in de terug-

vordering van de kosten van gewestelijke ontvangers wegwerken. 
• De interne controle dient ook periodieke grondige controles van de 

boekhouding in te houden, met schriftelijke verslagen. 
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6.2.5.4 Gemengde rekeningen BO 122 en BO 888 - Agentschap Eco-
nomie 

 
De betalingsautoriteit voor de Vlaamse EFRO-programma’s voor de 
programmaperiode 2000-2006 beheerde de BO’s 122 en 888(171). Deze 
autoriteit viel rechtstreeks onder de bevoegdheid van de administrateur-
generaal van het Agentschap Economie. Zij stelde betalingsaanvragen 
op en stuurde die naar de Europese Commissie, zij ontving de betalin-
gen van de Commissie en betaalde de steun in opdracht van de be-
heersautoriteit (de afdeling Europa Economie) aan de eindbegunstigden 
uit. Bij de boekhoudkundige reorganisatie bij de Vlaamse Overheid zijn 
de zicht- en beleggingsrekeningen van de betalingsautoriteit op 31 de-
cember 2007 opgeheven. De grondige controle heeft onder meer aan-
leiding gegeven tot de volgende vaststellingen: 

• De betalingsautoriteit boekt terug te vorderen bedragen van al be-
taalde communautaire bijstand en het aandeel van de provincies in 
de technische bijstand niet als vastgestelde rechten. Volgens de 
administrateur-generaal was deze handelwijze opgelegd door het 
vroegere departement Financiën en Begroting. 

• De niet-aangewende Europese middelen werden maandelijks belegd 
op een beleggingsrekening zonder decretale machtiging.  

• De betalingsautoriteit prefinanciert eerst het aandeel van de provin-
cies in de technische bijstand van de MOD EWI/WSE met de Euro-
pese gelden en vordert pas achteraf deze bijdrage terug. Dit komt 
neer op tijdelijk oneigenlijk gebruik van Europese middelen. Volgens 
de administrateur-generaal is rechtstreekse terugvordering door de 
MOD echter te omslachtig. 

• De projectpromotoren dienen niet altijd om de drie maand een aan-
vraag tot steunuitbetaling in bij de beheersautoriteit, die deze aan-
vraagindiening niet opvolgt in het EFRO-beheersysteem. Volgens de 
administrateur-generaal bezorgt het agentschap maandelijks lijsten 
aan de programmasecretariaten, die voor deze opvolging moeten in-
staan. 

• Tot begin 2007 oefende de beheersautoriteit nauwelijks controle uit 
op de naleving van de regelgeving op overheidsopdrachten voor 
diensten en leveringen door de projectpromotoren. De dossierbe-
handelaars beschikten ten tijde van het onderzoek evenmin over ge-
detailleerde richtlijnen daarvoor. Als gevolg van twee audits van de 
Europese Commissie in 2007 controleert de beheersautoriteit 
voortaan de gunningprocedure en de realisatie van de overheidsop-
drachten met een checklist. Gedetailleerde richtlijnen voor de promo-

 
 
                                                 
171  BO 888 werd gebruikt voor betalingen in het kader van het enkelvoudig 

programmeringsdocument (EPD) voor de structurele bijstandsverlening 
van de Europese Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende gebie-
den van de provincie Limburg. BO 122 bevatte de intresten uit korte-
termijnbeleggingen van Europese gelden uit vorige, afgesloten program-
ma’s. De betalingsautoriteit wendde deze intresten aan voor de financie-
ring van projecten in het kader van de verschillende provinciale EPD’s. 
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toren en dossierbehandelaars zijn in opmaak. Sinds eind 2007 heeft 
ook de Commissie richtlijnen voor financiële correcties bij niet nale-
ving van de bovengenoemde regelgeving ter beschikking gesteld. 

• Zoals contractueel overeengekomen, beperkt de beheersautoriteit 
zich voor projecten waarin het IWT cofinanciert, tot een controle van 
de debetnota’s die het IWT indient en vraagt zij geen verantwoor-
dingsstukken op. De afdeling Inspectie Economie onderwerpt alleen 
de geselecteerde dossiers aan een grondige controle ter plaatse. 
Het is niet duidelijk of deze handelwijze wel conform is met de door 
de Europese Unie aan de beheersautoriteit opgelegde taken. 

• In 2005 gunde de beheersautoriteit een dienstenopdracht(172) zonder 
het verplichte advies van de Inspectie van Financiën te vragen. Voor 
de betalingen ervan sloot de Vlaamse minister van Economie met de 
opdrachtnemer een overeenkomst die subsidiemodaliteiten bevatte, 
wat niet strookt met de regelgeving op overheidsopdrachten. 

• Het EFRO-beheersysteem staat los van het betalingsysteem van de 
Vlaamse Overheid, wat een dubbele gegevensinbreng vereist en 
dus het risico op fouten meebrengt. De IAVA heeft aanbevolen beide 
systemen te koppelen. 

• Een ander personeelslid van het team Financiële Dienstverlening 
van de MOD EWI/WSE voerde de controletaken van de boekhoud-
kundig ordonnateur uit. Bovendien was de controle van de kwartaal-
rekeningen beperkt en was er geen periodieke grondige controle van 
de boekhouding. Controlesporen waren er tot 2007 nauwelijks. 

• De betalingsautoriteit beschikte ten tijde van het onderzoek niet over 
geschreven richtlijnen voor de acties en controles in het kader van 
de certificering van de uitgavenstaten. Volgens de secretaris-
generaal zouden die inmiddels uitgeschreven zijn. 

• Op het Hermesfonds na, informeert het Agentschap Economie geen 
Vlaamse cofinanciers over de controlebevindingen van de beheers-
autoriteit of de afdeling Inspectie Economie. Volgens de secretaris-
generaal kan dat, indien gewenst, worden geregeld in bilaterale 
overeenkomsten(173). 

• De brieven die projectpromotoren meedelen welke EFRO-steun zij 
zullen ontvangen, geven niet altijd aan welke uitgaven werden ver-
worpen en wat daarvoor de reden was. De secretaris-generaal be-
loofde beterschap. 

 
Deze vaststellingen hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:  
• Vorderingen die zeker en vaststaand zijn (bv. door projectpromoto-

ren terug te betalen EFRO-steun) moeten als vastgestelde rechten 
worden geboekt in de boekhouding van de Vlaamse Overheid. 

 
 
                                                 
172  Voor de update van de tussentijdse evaluatie van de doelstelling 2-

programma’s en het communautair initiatief programma Urban II in Vlaan-
deren. 

173  Dergelijke overeenkomsten zijn al gesloten met het IWT, het ESF en de 
Vlaamse minister van Financiën en Begroting. 
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• De beheersautoriteit moet maatregelen nemen opdat de regelgeving 
op de overheidsopdrachten wordt gerespecteerd voor de Vlaamse 
EFRO-programma’s, de dossierbehandelaars gedetailleerde contro-
lerichtlijnen en vorming bezorgen, een kwaliteitscontrole instellen op 
hun interpretatie en toepassing van deze regelgeving en een aan-
spreekpunt creëren voor dossierbehandelaars en controleurs. 

• De beheersautoriteit dient de projectpromotoren in richtlijnen duide-
lijk aan te geven welke documenten zij voor de gunning en uitvoering 
van overheidsopdrachten (ongeacht hun aard) moeten voorleggen.  

• De beheersautoriteit dient ervoor te zorgen dat de projectpromotoren 
effectief hun verplichtingen bij de indiening van betalingsaanvragen 
en projectrapportering nakomen. 

• Het is aangewezen dat de betalingsautoriteit voor de nieuwe pro-
grammaperiode geschreven richtlijnen opstelt over de certificering 
van de uitgavenstaten volgens de Europese regelgeving. 

• De beheers- en de betalingsautoriteiten moeten hun controleresulta-
ten periodiek rapporteren aan het management, opdat het de contro-
leprocessen kan bewaken en eventueel bijsturen. 

• Een koppeling van het EFRO-beheersysteem aan het betalingssys-
teem van de Vlaamse Overheid zou een dubbele gegevensinvoer 
vermijden. 

 
 
6.2.6 Onderwijs en Vorming 
 
6.2.6.1 Ontvangstenrekening BO 136 - Dienst Studietoelagen 
 
In 2006 boekte de rekenplichtige op deze ontvangstenrekening voor de 
terugvordering van studietoelagen. De grondige controle leidde tot de 
volgende vaststellingen: 
• Buiten de procedurehandleiding rekenplichtigheid op het intranet 

bestaan geen aanvullende specifieke richtlijnen in het beleidsdomein 
Onderwijs en Vorming(174).  

• Voor de vastgestelde rechten is de terugvordering die Orafin gene-
reert wel gedateerd, maar niet ondertekend door de ordonnateur. 

• De ontvangsten worden aangerekend op twee begrotingsartikelen uit 
de middelenbegroting (waarvan één uitdovend). Daarbuiten komen 
ook artikelen voor die slaan op thesaurie- en orderekeningen. 

• De ordonnateur beschikt niet over een aanstellingsbesluit en de in-
houdelijke ordonnateur is bij delegatiebesluit aangeduid.  

• De rekenplichtige kon de volledigheid van de ontvangsten niet ga-
randeren: zij boekte alleen de stukken in die zij van de dossierbe-
handelaars ontving. 

 
 
 
                                                 
174  Zie ook de andere rekeningen van Onderwijs en Vorming (de punten 

6.2.6.2, 6.2.6.3 en 6.2.6.4). 
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Deze vaststellingen hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:  
• Behalve de inhoudelijke ordonnateur, dient ook de boekhoudkundi-

ge ordonnateur de vastgestelde rechten te ondertekenen. 
• De rekenplichtige dient mede met de inhoudelijke ordonnateurs te 

waken over de volledigheid van de ontvangsten. 
 
De secretaris-generaal is het met de laatste aanbeveling niet eens: de 
rekenplichtigen zijn alleen verantwoordelijk voor de ontvangen invorde-
ringen. Het is aan de inhoudelijke diensten te beslissen tot terugvorde-
ring. Zich beroepend op het principe van de functiescheiding stelde hij 
dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de inhoudelijke ordonna-
teurs is, toe te zien op de opvolging van de dossiers, het inzetten van de 
invorderingsprocedure en de volledigheid van de verworven rechten. 
 
 
6.2.6.2 Rekening BO 840 - Dienst Internationale Samenwerking 
 
Op deze rekening int de dienst Internationale Samenwerking de Europe-
se inbreng en Vlaamse cofinanciering in onderwijsprojecten (Comenius, 
Erasmus, Grundvig, E-twining, Eurydice en Arion) en boekt zij de door-
stortingen aan de projectdeelnemers. Het gaat om een gemengde reke-
ning, waarbij alle verrichtingen plaatsvinden langs thesaurierekeningen, 
en niet langs de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting. 
De rekening bestaat uit twee financiële rekeningen: een lopende reke-
ning en een beleggingsrekening. De intresten op de beleggingsrekening 
komen Europa ten goede. Zij worden periodiek doorgestort. De grondige 
controle leidde tot de volgende vaststellingen: 
• De ordonnateur ondertekent de opdrachten tot boeking van vastge-

stelde rechten, maar dagtekent ze niet.  
• De rekenplichtige kon de volledigheid van de ontvangsten van vast-

gestelde rechten niet garanderen: zij boekte alleen de stukken in die 
de dossierbehandelaars haar bezorgden.  

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbeveling:  
• De ordonnateur dient de opdrachten tot boeking van vastgestelde 

rechten te dagtekenen. 
• De rekenplichtige dient mede te waken over de volledige registratie 

van de vastgestelde rechten.  
 
De secretaris-generaal is het met deze laatste aanbeveling oneens (zie 
punt 6.2.6.1). 
 
 
6.2.6.3 Rekeningen BO 839 en 852 - Basisonderwijs en Secundair 

Onderwijs 
 
Deze gelijkaardige rekeningen van de dienst Basisonderwijs en van de 
dienst Secundair onderwijs dienen voor de uitbetaling van de lonen van 
het onderwijzend personeel. Het zijn gemengde rekeningen, waarop de 
rekenplichtigen aan de inkomstenzijde vooral terugbetalingen van sala-
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rissen en salaristoelagen boeken en aan de uitgavenzijde vooral salaris-
sen. De grondige controle heeft geleid tot de volgende vaststellingen: 
• De werkwijze voor de vastgestelde rechten houdt geen apart docu-

ment met een boekingsopdracht in.  
• Er is geen aanstellingsbesluit voor de boekhoudkundig ordonnateur. 
• De rekenplichtigen kunnen de volledigheid van de ontvangsten van 

vastgestelde rechten niet garanderen: zij boeken alleen de stukken 
in die zij van de inhoudelijke ordonnateurs ontvangen.  

• De deels geautomatiseerde opvolging van openstaande vorderingen 
is een sterk punt in de interne controle, maar de rekenplichtigen vol-
gen niet systematisch de dossiers op die zij overleggen aan Regi-
stratie en Domeinen. 

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
• De rekenplichtige moet mede waken over de volledige registratie van 

de terugvorderingen. Hij dient daarvoor regelmatig met de inhoude-
lijke ordonnateur te overleggen. 

• Het hoge bedrag openstaande vorderingen vereist een systemati-
sche opvolging en uitzuivering.  

• Er is behoefte aan een sluitende procedure voor de opvolging van 
de dossiers die worden overgelegd aan de dienst Registratie en 
Domeinen. 

 
De secretaris-generaal is het met de eerste aanbeveling niet eens (zie 
punt 6.2.6.1). Op de derde aanbeveling antwoordde hij dat het probleem 
zich bij Registratie en Domeinen situeert. 
 
 
6.2.6.4 Rekening BO 805 - Dienst Logistiek 
 
De onderhavige rekening is een gemengde rekening voor de doorstor-
ting van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen. Budgettair geschieden 
alle verrichtingen langs een thesaurierekening. De grondige controle 
heeft geleid tot de volgende vaststellingen: 
• Er is geen reserve-boekhoudkundig-ordonnateur. Bovendien be-

schikt de ordonnateur niet over een aanstellingsbesluit en worden de 
inhoudelijke ordonnateurs aangeduid bij delegatiebesluit.  

• Problemen met het informaticasysteem kunnen de tijdige storting 
van bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen in gevaar brengen. 

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbeveling:  
• De mogelijke problemen met het informaticasysteem vergen een 

oplossing. 
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6.2.7 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Rekening BO 150 - 
Dienst Ondersteunende Werking 

 
De aard van de ontvangsten op deze ontvangstenrekening was zeer 
divers. De belangrijkste ontvangsten waren die uit onderzoek en analyse 
inzake gezondheid voor derden en uit het protocolakkoord over de pre-
ventie van en in het bijzonder de vaccinatie tegen infecties. De grondige 
controle heeft tot de volgende vaststellingen geleid: 
• Het is volgens de rekenplichtige niet mogelijk uit Orafin een lijst te 

genereren van de vastgestelde rechten per begrotingsartikel. Dat de 
rekenplichtige een aantal eigen procedures volgt en niet altijd ge-
bruik maakt van de mogelijkheden die Orafin biedt, doet veronder-
stellen dat hij het systeem niet voldoende kent. Het betrokken afde-
lingshoofd heeft de nood aan meer kwalitatieve opleidingen over de 
mogelijkheden van Orafin onderschreven. 

• De rekenplichtige moet soms het begrotingsartikel vermeld op de 
boekingsopdracht, corrigeren. Die opdracht is weliswaar onderte-
kend door de ordonnateur, maar niet gedagtekend. 

• De rekenplichtige kan de volledigheid van de ontvangsten niet ga-
randeren: hij boekt alleen de stukken in die de dossierbehandelaars 
hem bezorgen. Het betrokken afdelingshoofd verwees naar het prin-
cipe van de functiescheiding en stelde dat de rekenplichtige niet kan 
tussenkomen in de werkwijze van de inhoudelijke afdeling. Bij vast-
gestelde rechten die voortvloeien uit teveel betaalde subsidies, ver-
strijkt bovendien soms veel tijd tussen de jaarafsluiting en de terug-
vordering van de subsidie. Het afdelingshoofd heeft geantwoord dat 
de rekenplichtige geen zicht heeft op de omvang van de eventuele 
terugvorderingen. 

• De rekenplichtige maakt zelf aangetekende terugvorderingsbrieven 
op, hoewel Orafin die automatisch kan genereren. De rekenplichtige 
maakt ook zelf een aangetekende aanmaningsbrief op, volgens het 
afdelingshoofd omdat de Orafin-documenten onvoldoende informatie 
bevatten (bv. niet de reden van invordering) en weinig klantvriende-
lijk zijn. 

• Het document waarmee de ordonnateur de annulatie van rechten 
doorgeeft (Vlimfinmodel), bevat geen vermelding over het ontbreken 
van de aansprakelijkheid van de rekenplichtige. 

• De controle door de IVA Centrale Accounting is vrij vormtechnisch 
en minder inhoudelijk dan vroeger. De rekenplichtige noch de or-
donnateur ontvangt een verslag van deze controle. 

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
• De rekenplichtige dient mede te waken over de volledigheid van de 

ontvangsten en over de tijdige terugvordering van de subsidies. 
• De rekenplichtige heeft nood aan bijscholing in alle mogelijkheden 

van Orafin en aan meer administratieve ondersteuning 
Het afdelingshoofd verwees in het kader van de tweede aanbeveling 
naar het IVA Accounting. 
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6.2.8 Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
 
Het Rekenhof heeft voor dit beleidsdomein geen rekeningen 2006 voor 
grondige controle geselecteerd. 
 
 
6.2.9 Werk en Sociale Economie 
 
Het Rekenhof verwijst naar het onderzoek van de beheersorganisatie 
120 van het team Financiële Dienstverlening van de MOD EWI/WSE - 
tewerkstelling (punt 6.2.5.3). 
 
 
6.2.10 Landbouw en Visserij: Gemengde rekening BO 896 - Fonds 

voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie 
 
Eind 2002 is het Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie 
(FKL) opgericht(175). Dit fonds ontvangt vooral retributies uit de plantaar-
dige en dierlijke sector. De ontvangsten worden aangewend voor uitga-
ven in de betrokken sector. De grondige controle leidde onder meer tot 
de volgende opmerkingen: 
• Het fonds hanteert een afzonderlijk boekhoudsysteem, dat losstaat 

van Orafin. De overgang naar dit nieuwe afzonderlijke systeem werd 
ontoereikend voorbereid, waardoor zeven maand geen debetnota’s 
werden aangemaakt. In 2006 en 2007 haalde het FKL de facturatie-
achterstand geleidelijk in. Het boekhoudsysteem vertoont echter nog 
altijd technische onvolkomenheden met een weerslag op de efficiën-
tie van de invorderings- en aanmaningsprocedure. De dienstverle-
ning van de outsourcer wordt als gebrekkig ervaren. 

• Sinds 2007 staat het FLV in het begrotingsprogramma van het de-
partement Landbouw en Visserij (DLV). Alleen de leidend ambtenaar 
van het DLV heeft sindsdien nog beslissingsbevoegdheid over het 
fonds. Het Rekenhof stelde vast dat de leidend ambtenaar van het 
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV), ook na de operationa-
lisering van het FLV, de gunningbeslissingen en betalingsopdrachten 
voor de plantaardige sector bleef ondertekenen. De opname van 
specifieke artikels voor de ontvangsten en uitgaven voor de plant-
aardige sector in het begrotingsprogramma van het ALV kan deze 
toestand regulariseren  

• Het invorderingsproces van de ontvangsten van het FLV is vrijwel 
volledig geïnformatiseerd en vereist geen tussenkomst van de in-
houdelijke ordonnateur. Deze handelwijze strookt echter niet met het 
principe van functiescheiding tussen rekenplichtige en ordonnateur. 
De secretaris-generaal van het DLV beloofde te onderzoeken hoe de 

 
 
                                                 
175  Op 1 januari 2007 is dit fonds vervangen door het Fonds voor Landbouw 

en Visserij (FLV). 
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tussenkomst van de inhoudelijke ordonnateur kan worden georgani-
seerd. 

• De gehele of gedeeltelijke annulatie van vastgestelde rechten ge-
schiedt niet op grond van een geschreven opdracht van de inhoude-
lijke ordonnateur. De rekenplichtige trad daarbij zelf op in de hoeda-
nigheid van ordonnateur. De secretaris-generaal beloofde beter-
schap. 

• In de aanmaningsbrieven verwijst het fonds nog naar een oud 
schorsings- of uitsluitingsysteem, dat al is vervangen door een sys-
teem van administratieve geldboeten.  

• Het fonds laat soms na maatregelen te treffen tegen debiteurs die de 
modaliteiten van hun afbetalingsplan niet naleven. De secretaris-
generaal beloofde juridische stappen. Het is overigens niet duidelijk 
of de ambtenaren in de provinciale buitendiensten die deze plannen 
goedkeuren, daartoe gemachtigd zijn. 

• Het fonds haalde geen inkomsten uit administratieve geldboeten bij 
gebrek aan de nodige uitvoeringsbesluiten. De secretaris-generaal 
kondigde initiatieven aan voor de creatie van een decretaal kader. 

• Het Rekenhof heeft enkele kanttekeningen geplaatst bij de toepas-
sing van de reglementering op de overheidsopdrachten: zo maken 
de overeenkomsten niet altijd de reglementering op de overheidsop-
drachten expliciet van toepassing. Soms zijn geen overeenkomsten 
of bestekken opgemaakt, sommige overeenkomsten bevatten moda-
liteiten die typisch zijn voor subsidies, opdrachten werden wel eens 
voor een langere periode jaarlijks stilzwijgend verlengd en borgtoch-
ten werden niet altijd tijdig vrijgegeven. De uitgavendossiers bevat-
ten niet altijd alle gunnings- en uitvoeringsdocumenten. De secreta-
ris-generaal kondigde een gezamenlijke richtlijn aan voor de dos-
siersamenstelling. 

• Subsidiedossiers vermeldden niet altijd het BTW-statuut van de sub-
sidietrekker, wat de subsidiabiliteit van de BTW onduidelijk maakte. 
De secretaris-generaal beloofde beterschap. 

• De taken van de rekenplichtige werd tijdens haar afwezigheid niet 
overgenomen door de reserve-rekenplichtige. 

• Een ander personeelslid van de dienst Boekhouding en Begroting 
van het DLV voerde de controletaken van de boekhoudkundig or-
donnateur uit. De boekhoudkundig ordonnateur beschikte overigens 
niet over een aanstellingsbesluit. 

• De controle van de kwartaalrekeningen was vrij beperkt en periodie-
ke grondige controles van de boekhouding van het fonds vonden 
niet plaats. Controlesporen ontbraken. De secretaris-generaal be-
loofde de internecontroleprocedure te formaliseren. 

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
• Het hoofd van het DLV moet zijn beslissingsbevoegdheden over het 

fonds volgens de vigerende delegatieregelgeving uitoefenen. De be-
voegdheid tot vaststelling van de vorderingen kan het best worden 
gedelegeerd naar het meest functionele niveau. 
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• Het FLV moet de functionaliteiten van zijn boekhoudsysteem verder 
optimaliseren voor een zo efficiënt mogelijk invorderings- en in-
ningsproces. Een koppeling van de boekhoudmodule ervan aan Ora-
fin zou een dubbele gegevensinvoer vermijden en een efficiënter 
personeelsinzet meebrengen.  

• De annulatie van vastgestelde rechten moet plaatsvinden op grond 
van een geschreven opdracht van de inhoudelijke ordonnateur. 

• De Vlaamse Regering dient een uitvoeringsbesluit uit te vaardigen 
voor de toepassing van het systeem van administratieve geldboeten. 

• De interne controle van de boekhouding en het beheer van het fonds 
dient te worden geoptimaliseerd, o.m. door periodieke grondige con-
troles. Daarvan moet altijd een schriftelijk controlespoor zijn. 

• Er dient een volwaardige back-up voor de boekhouder van het fonds 
te zijn om de beheerscontinuïteit te kunnen waarborgen. 

 
Het Rekenhof verwijst voor dit beleidsdomein ook naar het onderzoek 
van de beheersorganisatie 120 van het team Financiële Dienstverlening 
van de MOD EWI/WSE - tewerkstelling (punt 6.2.5.3). 
 
 
6.2.11 Leefmilieu,Natuur en Energie 
 
 
6.2.11.1 Ontvangstenrekening BO 129 - Agentschap Natuur en 

Bos 
 
De voornaamste ontvangsten die de rekenplichtige van BO 129 in 2006 
heeft gerealiseerd hadden betrekking op het Bossencompensatiefonds, 
het Fonds Waterhuishouding, het Fonds Landbeheer- en inrichting en 
de verkoop van publicaties. De implementatie van BBB in 2006 heeft de 
inning van deze ontvangsten sterk gewijzigd(176). De grondige controle 
heeft geleid tot de volgende vaststellingen: 
• De rekenplichtige houdt geen afzonderlijke boekhouding bij voor de 

rechten waarvan de oninbaarheid is vastgesteld(177), wat een even-
tuele reactivering onder gunstige omstandigheden bemoeilijkt.  

• De rekenplichtige rekende ontvangsten op verkeerde artikelen aan.  
• De rekenplichtige stortte de beschikbare gelden maar per kwartaal 

door naar de centrale ontvangstenrekening, in plaats van per 
maand. Volgens de administrateur-generaal van het ANB kadert de-
ze werkwijze in de koppeling aan de kwartaalrapportering in Orafin, 

 
 
                                                 
176  Het departement LNE heeft het beheer van het Fonds Landbeheer en -

inrichting overgenomen, een nieuw Fonds voor de Waterhuishouding is op-
gericht bij de Vlaamse Milieumaatschappij en de inkomsten uit de verkoop 
van publicaties zijn toegewezen aan het Ondersteunend Centrum van het 
Agentschap Natuur en Bos (OC-ANB) 

177  Rechten geboekt als voor onbepaalde tijd uitgesteld (art. 32, 1° lid, GWR). 
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die intern in het departement werd afgesproken van bij de opstart 
van Orafin. 

• De rekenplichtige registreerde vorderingen op derden die zeker en 
vaststaand zijn, niet als vastgestelde rechten (bv. bosbehoudsbijdra-
gen). Zij werd niet tijdig en voldoende geïnformeerd over deze vorde-
ringen. 

• Vorderingen die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure 
werden niet geboekt als een potentieel recht. De juridische dienst in-
formeerde de boekhouding daarover niet. 

• De rekenplichtige beschikt nauwelijks over informatie of verantwoor-
dingsstukken over te ontvangen schadevergoedingen of de verkoop 
van materiaal en materieel. Zij moet voor een correcte budgettaire 
aanrekening ervan de bevoegde dienst vaak om uitleg vragen. Zij 
vraagt daarbij geen stavingsdocumenten op. Volgens de administra-
teur-generaal verloopt de communicatie inmiddels beter. Zij beloofde 
bovendien de provinciale directies nog afzonderlijke instructies te 
bezorgen. 

• Niet de inhoudelijke ordonnateur, maar de boekhoudkundig ordonna-
teur, die eigenlijk een controlefunctie heeft, draagt de rekenplichtige 
de reglementair toegestane uitgaven van meer dan 500 EUR op. Dat 
houdt een inbreuk op het principe van de functiescheiding in. Voor 
kleinere uitgaven regulariseert de boekhoudkundige ordonnateur 
achteraf. De rekenplichtige treedt dus tijdelijk in het ambt van ordon-
nateur. Inmiddels zou de rekenplichtige volgens de administrateur-
generaal de opdracht gekregen hebben alle stortingen voorafgaan-
delijk te laten viseren door de inhoudelijke ordonnateur. 

• De opvolging van de invordering en inning van bosbehoudsbijdragen 
verloopt langs de databank ontbossing-compensatie van de cel Be-
leidsintegratie van het ANB. Deze databank is niet gekoppeld aan 
Orafin en de rekenplichtige heeft er geen toegang toe. Volgens de 
administrateur-generaal wordt de mogelijkheid van een koppeling 
onderzocht. Wegens het grote aantal dossiers, boekt de rekenplich-
tige de ontvangen vergoedingen als contante rechten in plaats van 
als vastgestelde rechten(178). De administrateur-generaal stelde dat 
de rekenplichtige die in de toekomst als vastgestelde rechten zal 
boeken. De databank werd in 2006 grondig herwerkt, maar vertoont 
nog altijd hiaten door ontbrekende of onjuiste gegevens. Bovendien 
bleek eind 2007 nog een groot bedrag bosbehoudsbijdragen open te 
staan. De administrateur-generaal antwoordde dat een actieplan 
voorziet in voorstellen voor een systematische, uniforme opvolging 
van de betaling en invordering van bosbehoudsbijdragen, met bij-
zondere aandacht voor openstaande dossiers. 

• Het ANB heeft niet altijd strikt de aanmaningsprocedure toegepast. 
Zij viel in een aantal dossiers zelfs volledig stil. Bovendien werd in 
sommige dossiers nagelaten na de ingebrekestelling het dossier 

 
 
                                                 
178  De dossiers waarvoor de invordering is overgedragen aan Registratie en 

Domeinen boekt de rekenplichtige wel als vastgesteld recht, zij het zonder 
een geschreven opdracht van de inhoudelijke ordonnateur. 
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voor gedwongen invordering over te dragen aan Registratie en Do-
meinen.  

• De vergunningverlenende overheden laten geregeld na de provincia-
le afdelingen van het ANB in kennis te stellen van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunningen voor ontbossing en de dossierbe-
handelaars in de provinciale afdelingen informeren te weinig fre-
quent naar de afhandeling van de aangevraagde vergunningen. De 
vergunningverlenende overheden laten soms ook na het overschrij-
vingsformulier bij de afgeleverde vergunning te voegen. De admini-
strateur-generaal kondigde een drietal maatregelen aan: een nieuwe 
brochure over de ontbossingsreglementering, een brief aan de over-
heden en een nieuwe versie van de interne ANB-richtlijn. 

• Het ANB heeft geen interne richtlijn voor het voorraadbeheer van de 
publicaties of het gratis uitdelen ervan. De rekenplichtige maakt in 
haar inventaris geen onderscheid tussen verkochte en uitgedeelde 
publicaties. De inventariscontrole vond niet op onafhankelijke wijze 
plaats. De rekenplichtige heeft oudere bestelbrieven met betalings-
bewijs niet bewaard. 

• De boekhoudkundige ordonnateur beperkt de jaarlijkse controle op 
de boekhouding van de rekenplichtige tot een controle van de reke-
ninguittreksels en de dossiers voor vastgestelde rechten. Zij beschik-
te niet over een specifiek aanstellingsbesluit. 

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen: 
• Het ANB moet waken over de precieze boeking van vorderingen in 

Orafin: zekere en vaststaande vorderingen, zoals de verschuldigde 
bosbehoudsbijdragen, moet zij als vastgestelde rechten registreren. 

• Openstaande vorderingen in de databank ontbossingcompensatie 
vergen een systematische en periodieke opvolging en uitzuivering, 
een nauwgezette toepassing van de aanmaningsprocedure en een 
tijdige dossieroverdracht aan Registratie en Domeinen. Het agent-
schap moet ook een boekhouding bijhouden van de voor onbepaal-
de tijd uitgestelde rechten. 

• Het ANB moet structurele communicatie en informatieverstrekking 
tussen de operationele diensten en de boekhouding uitbouwen, met 
vastgelegde verantwoordelijkheden en informatieplichten in het in-
vorderingsproces. 

• Het agentschap moet zijn boekhouding van vorderingen en ontvang-
sten periodiek grondig controleren. Zijn interne controle moet waken 
over de correcte budgettaire aanrekening van de ontvangsten. Ook 
het voorraadbeheer moet onafhankelijk gecontroleerd worden. Het 
voorraadbeheer zou eventueel verder geïnformatiseerd kunnen wor-
den. 

• Het ANB moet voorzien in een volwaardige back-up voor de verant-
woordelijke voor de invordering en inning van de ontvangsten. Het 
moet een eigen personeelslid back-up maken voor de boekhoud-
kundig ordonnateur. 

• Een koppeling van de databank ontbossing-compensatie aan Orafin 
zou een dubbele gegevensinvoer vermijden. 
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De administrateur-generaal beloofde deze aanbevelingen uit te voeren, 
maar wees op de verantwoordelijkheid van het IVA Centrale Accounting 
voor de koppeling van databanken. 
 
 
6.2.11.2 Ontvangstenrekening BO 195 - Mestbank (Vlaamse Land-

maatschappij) 
 
De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) moet 
de heffingen en administratieve boetes uit het mestdecreet invorderen 
en innen voor rekening van de DAB Minafonds(179). De Interne Audit van 
de Vlaamse Administratie (IAVA) heeft het ontvangstenproces voor de 
meststoffenheffingen in 2003-2004 grondig doorgelicht. In 2006 heeft de 
IAVA een vervolgaudit uitgevoerd. De grondige controle van het Reken-
hof, die hiermee rekening hield, heeft geleid tot de volgende vaststellin-
gen: 
• De trimestriële terugbetalingen van de deurwaarderskosten aan de 

VLM vinden plaats zonder enig verantwoordingsstuk dat informatie 
verschaft over de samenstelling ervan. De gedelegeerd bestuurder 
van de VLM beloofde de informatie daarover in de toekomst in Ex-
cel-bestanden te zullen bijhouden. 

• Voor BO 195 was er geen strikte scheiding tussen de functies van 
inhoudelijk en boekhoudkundig ordonnateur. De aanstelling van een 
boekhoudkundig ordonnateur zou inmiddels zijn voorgesteld. 

• Op aangeven van de IAVA onderzocht de rekenplichtige in 2005 en 
2006 voor de openstaande vorderingen van de aanslagjaren 1991 
tot 1997 de invorderbaarheid. Tal van vorderingen bleken oninbaar. 
Eind 2007 bleken ze echter nog niet te zijn geannuleerd op grond 
van een beslissing van de raad van bestuur of de gemandateerde 
leidend ambtenaar. De openstaande vorderingen van het aanslag-
jaar 1998 en volgende dienen nog te worden uitgezuiverd. Volgens 
het antwoord resulteerde een onderzoek inmiddels in een voorberei-
dende nota die in het eerste semester van 2008 aan de raad van 
bestuur zal worden voorgelegd. Voor nog inbare vorderingen werd 
de invorderingsprocedure gereactiveerd. De rekenplichtige voegde 
bij de kwartaalrekeningen niet de beslissingen tot afstand van 
rechtsvordering en de onderliggende nota’s. Zodoende ontbreekt de 
informatie die toelaat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de reken-
plichtige te beoordelen. Het antwoord beloofde dat de verantwoor-
dingsstukken in de toekomst zouden worden bijgevoegd. De reken-
plichtige houdt geen boekhouding van in onbepaald uitstel geboekte 
rechten bij met het oog op een eventuele reactivering van het invor-
deringsproces. 

 
 
                                                 
179  Een decreet van 22 december 2006 heeft de meststoffenheffingen inte-

graal vervangen door een systeem van administratieve boetes. Het bedrag 
openstaande vorderingen is de laatste jaren sterk toegenomen (tot 20,0 
miljoen EUR eind 2007) door de invoering van de superheffing nutriënten-
halte en betalingsopschortingen. 
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• Op aandringen van de IAVA zou de afdeling Mestbank criteria uit-
werken voor de afboeking van vorderingen, maar tijdens het onder-
zoek van het Rekenhof bestond alleen nog maar een ontwerpnota. 
Die zal volgens de gedelegeerd bestuurder in het eerste semester 
van 2008 worden goedgekeurd. 

• Het huidige boekhoudsysteem kan de staat van de vastgestelde 
rechten bij de kwartaalrekening niet rechtstreeks genereren. 

• De IVA Centrale Accounting besliste dat de vastgestelde rechten 
inzake de meststoffenheffingen vanaf 2008 niet meer zouden wor-
den opgenomen in de boekhouding en uitvoeringsrekening van de 
DAB Minafonds, aangezien de boekhouding en de bedrijfseconomi-
sche jaarrekening van de VLM die al boeken. Het Rekenhof gaat 
daarmee echter niet akkoord. De gedelegeerd bestuurder van de 
VLM kon nog geen definitief standpunt innemen en moest nog over-
leggen met de bedrijfsrevisor. De secretaris-generaal van het depar-
tement LNE onderschrijft echter het standpunt van het Rekenhof en 
vroeg de VLM deze vorderingen buiten haar balans te houden. 

• De rekenplichtige registreert de vorderingen voor de superheffing 
mestverwerking waarvoor de afdeling Mestbank uitstel van betaling 
verleende als vastgestelde rechten, hoewel dit uitstel kan overgaan 
in een definitief afstel. De gedelegeerd bestuurder beloofde ze 
voortaan als potentiële rechten te zullen boeken. 

• De afdeling Mestbank heeft in 2007 de achterstand weggewerkt in 
de oplegging van de superheffing nutriëntengehalte, maakt kampt 
voor de superheffing mestverwerking nog met een achterstand.  

• Op aangeven van de IAVA heeft de afdeling Mestbank alle informati-
catoepassingen geïntegreerd in één centraal dossierafhandelings-
systeem (DAS), waarvan echter nog niet alle functionaliteiten eind 
2007 operationeel waren. Voor de oude vorderingen geeft DAS al-
leen het huidige openstaande saldo weer. De registratie van de 
daarvoor ondernomen stappen in de invorderings- en aanmanings-
procedure is volgens de VLM weinig zinvol wegens teveel admini-
stratief werk. 

• Op grond van een uitvoerbaar verklaard dwangbevel heeft het 
Vlaams Gewest een algemeen voorrecht op de roerende goederen 
van de heffingsplichtige door het nemen van een wettelijke hypo-
theek, maar de Mestbank heeft daar tot op heden nog geen gebruik 
van gemaakt. De VLM wijst erop dat criteria voor het al of niet ne-
men van een hypotheek zullen worden vastgesteld en voorgelegd 
aan de raad van bestuur. 

• Het IVA Centrale Accounting en de DAB Minafonds informeerden de 
rekenplichtige onvoldoende over aanpassingen aan de richtlijnen 
voor ontvangstenrekenplichtigen. De rekenplichtige beschikte alleen 
over een verouderde versie van deze richtlijnen. Hij zou ondertussen 
toegang hebben gekregen tot de Vlimfinsite van de Vlaamse Over-
heid. 

• De VLM oefende sinds de invoering van BBB nog geen interne con-
trole uit op de verrichtingen die zijn opgenomen in de kwartaalteke-
ningen van de rekenplichtige. De gedelegeerde bestuurder beloofde 
dat zijn interne controller in 2008 een steekproefsgewijze controle op 
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het ontvangstenproces en de verrichtingen van de rekenplichtige zal 
uitvoeren. De DAB Minafonds doet geen controles meer op de boek-
houding van BO 195, omdat krachtens het kaderdecreet bestuurlijk 
beleid de agentschappen verantwoordelijk zijn voor de interne con-
trole van hun bedrijfsprocessen en activiteiten. De VLM heeft nog 
geen inventariscontrole van de documentenvoorraad in de provincia-
le diensten gedaan. De gedelegeerd bestuurder stelt een dergelijke 
controle in 2008 in het vooruitzicht. 

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
• De VLM moet openstaande vorderingen systematisch en periodiek 

opvolgen en uitzuiveren en daarover rapporteren. Zij moet ook de in-
vorderbaarheid onderzoeken van nog openstaande vorderingen 
vanaf het aanslagjaar 1997.  

• De VLM moet beslissen over niet meer inbare vorderingen voor de 
jaren 1991-1997 en een beoordelingskader voor de afboeking van 
openstaande vorderingen vaststellen. Annuleringen van rechten we-
gens verjaring vergen een motiveringsnota van de inhoudelijke or-
donnateur. De rekenplichtige dient een afzonderlijke boekhouding 
van in onbepaald uitstel geboekte rechten te voeren. 

• De VLM moet het dossierafhandelingssysteem verder operationali-
seren en daarin ook de gerechtelijke stappen voor meststoffenhef-
fingen en administratieve boetes registreren. 

• De vorderingen voor meststoffenheffingen en boetes moeten in de 
boekhouding van het Minafonds staan. De VLM moet ze in haar 
boekhouding op economische orderekeningen boeken.  

• De rekenplichtige moet vorderingen van superheffingen mestverwer-
king met uitstel van betaling als potentiële rechten boeken. 

• Er is een strikte functiescheiding nodig tussen inhoudelijk en boek-
houdkundig ordonnateur voor het ontvangstenproces van meststof-
fenheffingen en administratieve boetes.  

• De VLM én het departement LNE moeten een adequate interne con-
trole op dit ontvangstenproces organiseren. De VLM moet ook in de 
provinciale afdelingen de voorraadbeheersystemen controleren. 

 
Het Rekenhof verwijst voor dit beleidsdomein ook naar het onderzoek 
van de beheersorganisatie 120 van het team Financiële Dienstverlening 
van de MOD EWI/WSE - tewerkstelling (punt 6.2.5.3). 
 
 
6.2.12 Mobiliteit en Openbare Werken 
 
 
6.2.12.1 Warenrekeningen 
 
De grondige controle van de warenrekeningen heeft geleid tot de vol-
gende vaststellingen: 
• De afdeling Wegen en Verkeer gebruikt voor het magazijn te Vil-

voorde niet de standaardformulieren voor buitengebruikstellingen. 
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• Voor het magazijn te Gentbrugge heeft dezelfde afdeling in verschil-
lende processen-verbaal artikelhoeveelheden gewijzigd. 

• De magazijnboeken van de afdeling Elektriciteit en Mechanica zijn 
door een informaticaprobleem al enkele jaren incorrect. Volgens het 
antwoord van de secretaris-generaal zouden aanpassingen aan de 
gang zijn en hoopt het agentschap een correct magazijnboek voor te 
leggen in de jaarrekening 2008. 

• Ondanks de interne controle werden voor een beperkt aantal artike-
len verkeerde hoeveelheden ingeboekt. 

• De interne controle op de warenrekeningen beperkt zich tot de 
boekhoudkundige juistheid van in- en uitgaande hoeveelheden in de 
magazijnen. Zij staakte de controles ter plaatse in de magazijnen, 
die nochtans regelmatig fouten aantoonden, na 2003. De juistheid 
van de hoeveelheden die de inventarissen vermelden is dan ook 
twijfelachtig. 

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
• De warenrekeningen moeten binnen een redelijke termijn naar het 

Rekenhof worden verzonden. 
• De interne controle dient te worden opgedreven. Controles ter plaat-

se en telling van de magazijnhoeveelheden zijn aangewezen.  
• De afdeling Elektriciteit en Mechanica dient de magazijnboeken cor-

rect op te maken.  
• De magazijnen moeten de juiste formulieren gebruiken. 
 
 
6.2.12.2 Ontvangstenrekeningen BO 124 en 152 - Loodswezen 
 
Loodswezen staat onder meer in voor de ontvangsten uit loodsgelden, 
loodsen op afstand en derdengelden voor de afdeling Scheepvaartbege-
leiding. Het werkt met aparte boekhoud- en facturatiesystemen. De 
grondige controle van de rekening heeft onder meer tot de volgende 
vaststellingen geleid: 
• De dienst heeft de gewoonte facturen telefonisch op te volgen, 

waardoor hij soms het versturen van herinneringen, aanmaningen of 
ingebrekestellingen een tijdlang uitstelt. Hij springt met een zekere 
soepelheid om met rederijen waarmee hij een jarenlange vertrou-
wensrelatie heeft opgebouwd.  

• Doorgaans functioneert de opvolging van onbetaalde facturen goed, 
op een paar gevallen na. Zo hadden een aantal bedrijven die hun 
activiteiten al hadden stopgezet eind 2007 nog facturen voor 2006 
en vorige jaren uitstaan, onder meer omdat volgens de secretaris-
generaal een aantal dossiers zoekraakten. Het totaal van de dubi-
euze vorderingen van VBS-gelden in de rekening zone Kust be-
droeg 638.406,19 EUR. Wellicht zal het grootste gedeelte van deze 
vorderingen nooit geïnd worden omdat de betrokken rederijen hun 
activiteiten stopgezet hebben.  
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• Veel rederijen protesteren systematisch tegen de rechtsgeldigheid 
van de VBS-vergoeding. Het gecontesteerde VBS-bedrag groeit da-
gelijks aan en is gedeeltelijk dubieus. De dienst Loodswezen heeft 
het probleem overgelegd aan de afdeling Juridische Dienstverlening 
van het departement. De Raad van State heeft zich nog niet uitge-
sproken over de beroepen tot nietigverklaring van de rederijen tegen 
het VBS-besluit. 

• De facturen vertoonden een aantal fouten die de dienst achteraf 
heeft gecorrigeerd. Tegen veel van deze facturen hebben de rede-
rijen geprotesteerd.  

• De interne controle controleerde de kwartaalrekeningen in Orafin 
regelmatig, maar verrichtte de laatste jaren geen andere controles.  

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
• In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de VBS-

vorderingen, dient de minister het scheepvaartbegeleidingsdecreet 
uit te voeren. De juridische dienst moet waken over de stuiting van 
de verjaringstermijnen. 

• De dienst Loodswezen moet trachten de dubieuze facturen, die 
meestal VBS-gelden betreffen, nog in te vorderen. 

• Het is aangewezen vorderingen die voortvloeien uit interne fouten 
en dus oninbaar zijn, alsook de dubieuze vorderingen die na onder-
zoek oninbaar blijken te zijn, te annuleren. 

• De dienst Loodswezen moet nagaan hoe hij het aantal fouten in de 
facturen kan reduceren en de factuuropvolging kan verbeteren.  

• De interne controle dient controles ter plaatse te overwegen. 
 
Volgens de secretaris-generaal is inmiddels een advocaat ingeschakeld 
om verjaring te stuiten en dubieuze facturen te innen. Op het niveau van 
het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zou bovendien een 
project lopen om de interne communicatie te optimaliseren. 
 
 
6.2.12.3 Ontvangstenrekeningen BO 170 en 155 - Maritieme Toe-

gang 
 
De afdeling Maritieme Toegang staat onder meer in voor de ontvangsten 
uit verhuringen, cijnzen en retributies ingevolge vergunningen voor het 
gebruik van het openbaar domein, de ontvangsten uit strandconcessies, 
de jaarlijkse cijns van het windturbinepark Zeebrugge en de concessie-
gelden van de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen en 
de ontvangsten uit inkomsten van watervangen en ontvangsten vanwe-
ge de havenbedrijven. De afdeling beheert daarvoor twee hulprekenin-
gen, met locatie te Sint-Niklaas (BO 155) en te Antwerpen (BO 170). Zij 
stort de ontvangsten ieder kwartaal op de rekening van de DAB VIF. De 
grondige controle van deze rekeningen heeft onder meer tot de volgen-
de vaststellingen geleid: 
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• Het document voor de kwartaalstortingen naar de DAB VIF ver-
meldde in 2006 verkeerdelijk dat het om ten onrechte gestorte ont-
vangsten ging.  

• De rekenplichtige boekt alle rechten die ontvangsten genereerden 
als vastgestelde rechten, ook zij die uit hun aard contant waren. 

• De rekenplichtige boekte een ontvangst van 127.334,14 EUR van-
wege het Nederlandse Loodswezen ten onrechte als een fondsen-
beweging in plaats van als een derdengeld.  

• Er is geen reserverekenplichtige aangesteld.  
• De dienst MT volgt de vastgestelde rechten onvoldoende op: hij 

verstuurde herinneringen laattijdig en weinig frequent, hij stelde an-
nulaties of overboekingen soms lang uit en liet na bijkomende rech-
ten op te maken als een vorderingsbedrag steeg.  

• Een aantal ontvangsten van een nutsmaatschappij uit 2005 en 2006 
boekte de rekenplichtige tijdelijk op een wachtrekening en vervol-
gens als cijns bij gebrek aan onderliggend dossier.  

• Sinds 2001 wil de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 
niet meer het volledige bedrag (40 miljoen BEF per jaar) betalen van 
de concessie van terreinen in het nieuwe havengebied te Zeebrug-
ge. Zij stelt dat een gedeelte van de concessiegronden immers niet 
mag of kan worden gebruikt. Dat heeft tot een zeer groot bedrag 
openstaande vorderingen geleid. Het departement wil de MBZ de 
schuld doen erkennen en zou volgens de secretaris-generaal daar-
voor de MBZ hebben aangeschreven. Op grond van het antwoord 
van de MBZ zou het bestuur vervolgens een houding bepalen.  

• De rekenplichtige maakt geen gebruik van een aantal Orafinmoge-
lijkheden: zij boekt contante rechten als vastgestelde rechten en ge-
bruikt niet het opvolgingssysteem van de vastgestelde rechten met 
ingebouwde rappeltermijnen.  

• De interne controle is noch op niveau van de dienst, noch op depar-
tementsniveau, toereikend. In mei 2007 heeft de interne-controlecel 
van de afdeling Begroting en Financiën van het departement MOW 
een controle ter plaatse uitgevoerd om de openstaande vastgestel-
de rechten in de rekening uit te zuiveren. De jaren voordien vonden 
dergelijke controles niet plaats.  

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
• Het vorderingsdossier op de MBZ vereist een oplossing.  
• Maatregelen voor een betere opvolging van de vastgestelde rechten 

zijn nodig. 
• De rekenplichtige moet beter ondersteund worden.  
 
Het bestuur beloofde met deze aanbevelingen rekening te houden. 
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Ontvangstenrekening BO 127 - Huisvestingspremies 
 
De ontvangsten uit de terugbetaling van huisvestingspremies door parti-
culieren op deze rekening bedroegen in 2006 meer dan 500.000 EUR. 
De grondige controle van de rekening leidde onder meer tot de volgende 
vaststellingen: 
• Eind 2006 stonden ongeveer 400 vastgestelde rechten voor terug-

vorderingen van huisvestingspremies open. De cel boekhouding en 
de inspectiedienst namen de meer recente vorderingsdossiers in 
2007 weer in behandeling. De oudere vorderingsdossiers, uit de pe-
riode 1985-2000, zijn nog niet in behandeling genomen (eind 2007 
ongeveer 800.000 EUR).  

 
Deze vaststellingen leidden tot de volgende aanbevelingen:  
 
• De cel Boekhouding en de inspectiedienst moeten de inspanningen 

voor een correcte invordering van vastgestelde rechten voortzetten. 
• De oudere vorderingsdossiers uit de periode 1985-2000 zouden bij 

voorkeur ook worden behandeld zoals de meer recente dossiers.  
 

6.3 Conclusies 

De resultaten van de diverse grondige rekeningencontroles lieten het 
Rekenhof toe te concluderen dat het rekenplichtig beheer vrij degelijk 
wordt uitgevoerd. Behalve een aantal meer rekeningspecifieke proble-
men, kon het in het algemeen een aantal gemeenschappelijke proble-
men in dit beheer constateren: 
• De rekenplichtigen ontvangen vaak te weinig of te laattijdige informa-

tie van de betrokken operationele afdelingen om hun taak naar be-
horen te kunnen uitvoeren. Dikwijls ontbreekt informatie over de 
dossierinhoud (onderliggende stukken worden niet voorgelegd) of 
over de vastgestelde rechten. Dat noopt tot tijdrovende correctie-
boekingen en opzoekingen. De rekenplichtige moet immers in elk 
geval mede waken over de volledigheid en juistheid van de inningen. 

• Dit informatiegebrek wordt deels in de hand gewerkt door ontbre-
kende koppelingen van de databanken, waar de rekenplichtigen mee 
werken, aan het boekhoudsysteem van de Vlaamse Overheid (Ora-
fin). Vaak ook maken de rekenplichtigen geen gebruik van de moge-
lijkheden van Orafin, wellicht bij gebrek aan voldoende kennis ervan. 

• De rekenplichtigen ontvangen in sommige beleidsdomeinen inder-
daad maar een beperkte opleiding, doorgaans uitsluitend in het ka-
der van informatisering. Richtlijnen over specifieke procedures zijn 
niet altijd voorhanden, bv. inzake verjaring. 

• De interne controle is in bijna alle gevallen ontoereikend. Zij beperkt 
zich over het algemeen tot de boekhoudkundige verwerking van de 
dossiers. Inhoudelijke of meer grondige controles vinden zelden 
plaats. Zo zij er wel zijn, laten zij nauwelijks controlesporen na.  
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• Vaak laten de rekenplichtigen na de openstaande rechten regelmatig 
op te volgen en uit te zuiveren. Het Rekenhof vond een groot aantal 
oninbare rechten, die een vertekenend beeld opleveren. Ook laten 
herinneringen, aanmaningen of ingebrekestellingen soms lang op 
zich wachten, wat eveneens kan wijzen op een ontoereikende op-
volging van de dossiers door de rekenplichtige. 

• Officiële aanstellingen of aanstellingsdocumenten voor de reken-
plichtigen of de boekhoudkundig ordonnateurs ontbreken vaak, wat 
de (interne en) externe controle bemoeilijkt. 

 

6.4 Aanbevelingen 

• De informatiedoorstroming van operationele afdelingen of ordonna-
teurs naar de rekenplichtigen dient op structurele wijze (procedureel) 
te worden gegarandeerd. 

• De rekenplichtigen dienen toegang te hebben tot Orafin en hun da-
tabanken dienen in de mate van het mogelijke aan Orafin te worden 
gekoppeld als dat nuttig is. 

• De rekenplichtigen moeten een degelijke opleiding krijgen in het 
werken met Orafin en in specifieke materies zoals verjaring en inge-
brekestellingen. 

• De interne controle dient zich uit te strekken tot het inhoudelijke van 
de dossiers. Alle controles moeten navolgbare controlesporen en -
rapporteringen nalaten. 

• De rekenplichtigen dienen de openstaande rechten regelmatig op te 
volgen en uit te zuiveren. Zij moeten ook de procedure die een ge-
dwongen invordering voorafgaat, nauwgezet uitvoeren. 

• Voor rekenplichtigen en boekhoudkundige ordonnateurs dienen 
aanstellingsbewijzen voorhanden te zijn. 

 

6.5 Antwoord van de Vlaamse minister van Financiën en Begro-
ting 

 
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 9 september 
2008 geantwoord dat zijn administratie de algemene conclusies en aan-
bevelingen met de grootste zorg heeft bekeken en dat zij verder zullen 
worden opgevolgd. 
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7 Algemene conclusies van het  
rekeningenboek 

 
Met de tijdige voorlegging van de algemene rekening over 2006 is de 
inhaalbeweging na de problematische voorlegging van de algemene 
rekening 2001 voltooid. De controle van het Rekenhof op deze rekening 
kende wel nog vertraging door de sterk vertraagde voorlegging van de 
rekeningen van de Vlaamse openbare rechtspersonen. Bovendien 
stemden de gegevens in de algemene rekening onvoldoende overeen 
met de onderliggende staten, van onder meer DAB en VOR's, zodat het 
Rekenhof een verbeterde algemene rekening en een aangepast reken-
decreet diende te vragen.  
 
De Vlaamse Gemeenschap boekte volgens de voorgelegde algemene 
rekening ook in 2006 de positieve begrotings- en kasresultaten, die de 
Vlaamse Regering toelieten de schuld ongeveer te halveren tegenover 
eind 2005. Zij bedraagt inmiddels nog 428 miljoen EUR. Daartegenover 
staat dat de Vlaamse Gemeenschap elk jaar meer schulden van Vlaam-
se openbare en andere instellingen waarborgt, wat potentiële risico’s 
inhoudt. Zo steeg de gewaarborgde schuld van 6.979 miljoen EUR eind 
2005 tot 7.044 miljoen EUR eind 2006. Na een tijdelijke inkrimping in 
2005, steeg in 2006 bovendien weer het uitstaande bedrag van de vast-
leggingen (impliciete schuld), wat een bijkomende druk plaatst op de 
toekomstige ordonnanceringskredieten.  
 
Het Rekenhof kan zich ten slotte nog altijd niet uitspreken over de deug-
delijkheid van de begrotingsuitvoering. Immers, ook in 2006 ontbraken 
daarvoor nog objectieve beoordelingscriteria.   
 
De inning benaderde in 2006 de begrote ontvangsten (99,2%) en de 
aanwending op de beleidskredieten bedroeg 89,9%.  
 
In tegenstelling tot in 2005, verliep de rekeningaflegging van de DAB’s in 
2006 nagenoeg probleemloos. Het Rekenhof had daarbij weinig opmer-
kingen. Anders was het gesteld met de rekeningaflegging door de 
Vlaamse openbare rechtspersonen: zij kende in 2006 een nog grotere 
vertraging dan in 2005. Bij zijn controles merkte het Rekenhof onder 
meer interne-beheersingsproblemen op bij het Hermesfonds en de afde-
ling buitenschoolse opvang van Kind en Gezin. 
 
Buiten de controles op de begrotingsuitvoering 2004-2005, leidden spe-
cifieke onderzoeken met financiële inslag tot de volgende belangrijke 
conclusies: 
• De budgettaire en boekhoudkundige verwerking van de BBB-

rechtsopvolging werd gekenmerkt door een verregaand pragmatisme, 
een ad-hocaanpak, een gebrek aan coherentie en een complicerende 
timing. De Vlaamse Overheid nam bij deze reorganisatie geenszins 
de zorgvuldigheid in acht die de vennootschapswet voorschrijft voor 
de reorganisatie van ondernemingen.  
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• De CFO-werking verliep in 2006 regelmatig en lijkt voor de Vlaamse 
Gemeenschap voordelig te zijn, al ontbreekt soms transparantie. De 
BBB-overgang had in 2006 tijdelijk een negatieve invloed op deze 
werking.  

• Bij de Vlaamse universiteiten verloopt de verantwoording van uitga-
ven met voorschotten of kredietkaarten weinig uniform en vaak ge-
brekkig, vooral wat restaurantkosten betreft. De controle is te weinig 
strikt en de motivering soms zwak of onbestaand. 

• Een gebrek aan eenvormigheid tonen ook de scholenreglementen in 
het Gemeenschapsonderwijs voor het gebruik door derden van hun 
infrastructuur. Ook de toepassing van de reglementen verloopt niet 
overal even strikt. Overeenkomsten of verzekeringen ontbreken 
soms. 

• De VRT heeft zijn kostennotasysteem voor restaurant-, representatie- 
en hotelkosten te beperkt geregeld. 

 
Ten slotte trok het Rekenhof ook enkele conclusies uit zijn visumcontro-
le, zijn controle van kleine gereglementeerde toelagen en zijn controle 
op de rekenplichtigenrekeningen:  
• De interne controle van de Vlaamse administratie volstaat nog niet 

om een aantal tekortkomingen in te perken op het vlak van subsi-
diedossieropvolging, overheidsopdrachten en de samenstelling van 
verantwoordingsbundels. 

• Het systeem van subsidies voor levensbeschouwelijke en socio-
economische verenigingen die radio- en televisieprogramma's bij de 
VRT organiseren, kampt met tekortkomingen in de erkenningsrege-
ling, de erkenningsbesluiten en de subsidiëringsreglementering. De 
uitvoering toont vooral een gebrekkige verantwoording en een wei-
nig kritische houding van de administratie.  

• Het beheer van de rekeningen door de rekenplichtigen verloopt vrij 
degelijk. Een aantal gemeenschappelijk voorkomende problemen 
kunnen vaak teruggevoerd worden op een gebrekkige informatie-
doorstroming tussen de betrokken actoren en een ondermaatse in-
terne controle. 
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Bijlage 1 Ontvangsten 2006  
 
 

 (in duizenden EUR) 
  ONTVANGSTEN 2006

ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast Herverdeeld  

 TITEL I - II 
ALGEMENE ONTVANGSTEN 

 

 DEPARTEMENT 0 - HOGERE ENTITEITEN DAN 
DEPARTEMENTEN 

 

 Organisatieafdeling 01 - Vlaamse regering  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

12.01 Terugstorting van geldvoorschotten (pro  memorie) 0 0 0 185

 DEPARTEMENT 1 - COORDINATIE  

 Organisatieafdeling 10 - Departement Coördinatie (al-
gemeen) 

 

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.01 Diverse andere ontvangsten 0 0 0 327

06.71 Diverse andere ontvangsten DAR 0 0 0 5

12.01 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen 

75 75 0 2.754

12.71 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen DAR 

0 0 37 445

12.72 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen IV 

0 0 38 338

16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. 174 174 5 5

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. DAR 0 0 169 0

46.01 Overgedragen saldo van de DAB Publiek Private Samen-
werking 

167 622 622 623

77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren  

2 2 0 0

77.71 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren DAR 

0 0 2 0

 Organisatieafdeling 11 – Administratie Kanselarij en 
Voorlichting 

 

 Programma 10 – Hoofdstedelijke Aangelegenheden  

46.01 Terugstorting door de VOI Brusselfonds 360 360 360 0

 DEPARTEMENT 2 - ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIEN  

 Organisatieafdeling 20 - Departement AZF (algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.01 Diverse andere ontvangsten 125 125 75 71

06.71 Diverse andere ontvangsten BZ 0 0 25 0

06.72 Diverse andere ontvangsten FB 0 0 25 212

12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen 

75 75 0 22
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12.71 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen BZ 

0 0 35 37

12.72 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen FB 

0 0 40 328

16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. 6 6 6 55

77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren 

2 2 0 0

77.71 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren BZ 

0 0 1 0

77.72 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren FB 

0 0 1 0

 Organisatieafdeling 24 - Administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel Management 

 

 Programma 10 - Algemene financiële logistiek  

06.01 Allerhande terugvorderingen (pro memorie) 0 0 0 3

16.02 Terugstorting door de VOI’s van verzekeringspremies en 
van de vergoeding van de makelaars die de Vlaamse 
Gemeenschap in het kader van de pooling voor hen betaalt 

0 0 0 17

36.01 Heffingen leegstand en verkrotting (decreet 28.12.1995) 3.973 3.973 3.973 1.974

46.01 Overgedragen saldo van de DAB Autonome Fiscale Inning 0 134 134 142

76.01 Opbrengst uit de verkoop of erfpacht van onroerende goe-
deren en andere patrimoniumgoederen 

1.500 16.439 16.439 16.439

76.05 Opbrengst uit de verkoop van waterbekkens 0 0 0 40.000

76.06 Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen  (art. 
93 decreet van 22.12.1993) (50 %) 

9.712 9.712 9.712 4

89.02 Opbrengst uit de verkoop van de participatie in de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 

0 0 0 562

 Programma 30 - Waarborg  

38.02 Bijdragen in verband met de verleende waarborg (art. 13, 
decreet 15.12.1993) 

2.912 2.912 2.912 4.027

 Programma 40 - Rechtstreekse schuld  

26.03 Renten in het kader van een autonoom kas- en schuldbe-
heer 

9.742 9.742 9.742 23.556

46.01 Terugname van in het verleden gestorte provisies 1 1 1 0

 Programma 80 - Indirecte schuld  

26.09 Door de VHM verschuldigd aandeel in de rentelasten van 
leningen aangegaan door de VHM 

14.652 14.652 14.652 14.609

57.09 Door de VHM verschuldigd aandeel in de aflossingslasten 
van leningen aangegaan door de VHM 

9.010 9.010 9.010 9.010

 DEPARTEMENT 3 - ONDERWIJS  

 Organisatieafdeling 30 - Departement Onderwijs (alge-
meen) 

 

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.01 Diverse andere ontvangsten 450 450 450 355

12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen 

500 500 500 352
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 Organisatieafdeling 33 - Administratie Hoger Onderwijs 
en Wetenschappelijk Onderzoek  

 

 Programma 20 - Universitair onderwijs  

46.01 Gebruiksvergoeding te betalen door U.Z. Gent 15.204 15.204 15.204 0

 Organisatieafdeling 35 - Administratie Ondersteuning  

 Programma 10 - Studietoelagen en -financiering  

38.01 Terugbetaling van toelagen 0 0 0 548

 Programma 40 - Algemeen onderwijs en vorming  

16.01 Verkoop publicaties 41 41 41 47

16.04 Entreegelden, inschrijvingsgelden en schoolgelden - diver-
se opbrengsten der instellingen en diensten 

2.000 2.000 2.000 2.003

46.01 Terugstorting door de VOI VLOR 12 12 12 0

 Organisatieafdeling 39 – Diensten van de Secretaris-
Generaal 

 

 Programma 20 – Coördinatie beleids- en gegevensbeheer  

16.92 Ontvangsten Europese projecten 0 0 0 5

38.01 Terugstortingen – vzw EPON 0 3.234 3.234 3.235

 DEPARTEMENT 4 - WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN 
CULTUUR  

 

 Organisatieafdeling 40 - Departement WVC (algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.01 Diverse andere ontvangsten 25 25 15 24

06.03 Diverse ontvangst WVG, Inspectie 0 0 4 0

06.72 Diverse andere ontvangsten WVG 0 0 0 0

06.73 Diverse andere ontvangsten CJSM 0  0 10 4

12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen 

375 375 0 0

12.72 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen WVG 

0 0 175 560

12.73 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen CJSM 

0 0 200 471

38.01 Terugbetaling van toelagen 620 620 620 2.489

38.72 Terugbetaling van toelagen WVG 0 0 0 12

38.73 Terugbetaling van toelagen CJSM 0 0 0 9

77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren 

2 2 0 0

77.72 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren WVG 

0 0 1 0

77.73 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren CJSM 

0 0 1 0
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 DEPARTEMENT 5 – ECONOMIE, WERKGELEGENHEID, 
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN EN 
LANDBOUW 

 

 Organisatieafdeling 50 - Departement EWBL (algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.01 Diverse andere ontvangsten 38 38 38 348

06.72 Diverse andere ontvangsten EWI 0 0 0 5

06.73 Diverse andere ontvangsten WSE 0 0 0 263

06.74 Diverse andere ontvangsten LV 0 0 0 7

06.75 Diverse andere ontvangsten LNE 0 0 0 0

12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen 

75 75 75 667

12.71 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen IV 

0 0 0 40

12.72 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen EWI 

0 0 0 45

12.73 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen WSE 

0 0 0 151

12.74 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen LV 

0 0 0 36

12.75 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen LNE 

0 0 0 50

16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. 15 15 3 5

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz IV 0 0 3 0

16.72 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz EWI 0 0 3 0

16.73 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz WSE 0 0 3 0

16.74 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz LNE 0 0 3 2

77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren 

2 2 2 0

 Organisatieafdeling 51 - Administratie Economie  

 Programma 10 - Algemeen economisch beleid  

27.03 Dividenden openbare investeringsmaatschappijen 35.296 35.296 35.296 0

86.04 Terugstorting van renteloze voorschotten toegestaan in het 
kader van het economisch overheidsinitiatief 

0 0 0 125

86.05 Terugbetaling door de Limburgse Reconversiemaatschap-
pij NV 

22.036 22.036 22.036 13.899

 Programma 40 - Buitenlandse handel en exportbevordering  

38.01 Terugbetaling van de financiële tegemoetkomingen voor 
exportgerichte initiatieven van ondernemingen alsmede 
financiële tussenkomsten bij jaarlijkse exportpromotiecam-
pagnes. Andere leningen van het Fonds voor Buitenlandse 
Handel 

15 15 15 0

46.02 Terugstorting door het Vlaams Agentschap voor Internatio-
naal Ondernemen (EVA) 

60 60 60 0
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 Programma 90 - Extern economisch beleid  

86.10 Terugbetaling van leningen toegekend door het Fonds 
Vlaanderen-Azië (opgeheven bij artikel 38 van het decreet 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2002) 

0 873 873 373

 Organisatieafdeling 52 - Administratie Werkgelegen-
heid 

 

 Programma 40 - Werkgelegenheid  

38.01 Ontvangsten in het kader van het toezicht en de controle 
op de naleving van de reglementering betreffende het 
tewerkstellingsbeleid 

0 0 0 3

49.43 Ontvangsten van federale middelen in het kader van het 
samenwerkingsakkoord 2005-2008 tussen de Federale 
Staat, het Vlaams, het Waals en het Brusssels Hoofdstede-
lijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de 
meerwaardeneconomie 

8.547 8.547 8.547 7.205

59.01 Ontvangsten van ESF cofinancieringsgelden voor de ex-
ploitatie van een Digitaal Kenniscentrum Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 

75 2.168 2.168 44

 Organisatieafdeling 53 – Administratie Binnenlandse 
Aangelegenheden 

 

 Programma 10 – Lokale en regionale besturen  

48.01 Terugvordering van de lokale besturen van de kosten van 
de gewestelijke ontvangers 

5.000 8.700 8.700 7.916

 DEPARTEMENT 6 - LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR  

 Organisatieafdeling 60 - Departement LIN (Algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.01 Diverse andere ontvangsten 500 500 284 102

06.71 Diverse andere ontvangsten LNE 0 0 180 0

06.72 Diverse andere ontvangsten MOW 0 0 36 0

06.73 Diverse andere ontvangsten RWO Departement 0 0 0 0

06.76 Diverse andere ontvangsten RWO Wonen Vlaanderen 0 0 0 0

06.50 Ontvangsten uit roerend vermogen 125 125 125 0

12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen 

500 500 0 1.293

12.72 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen MOW 

0 0 500 0

16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. 125 125 16 51

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. LNE 0 0 9 0

16.72 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. MOW 0 0 100 0

16.73 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. RWO Departe-
ment 

0 0 0 1

77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren 

2 2 1 1

77.72 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoede-
ren MOW 

0 0 1 0
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 Organisatieafdeling 64 - Administratie Waterwegen en 
Zeewezen 

 

 Programma 10 - Waterwegen en binnenvaart  

18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor 
het herstel van schade veroorzaakt door derden aan wa-
terwegen 

0 0 0 11

 Programma 20 - Havens  

18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor 
het herstel van schade aan havens veroorzaakt door der-
den (pro memorie) 

0 0 0 51

 Programma 50 - Zeewezen  

06.01 Diverse ontvangsten 1 1 1 0

16.10 VBS (Verkeers Begeleiding Systeem Tarief) 4.000 4.000 4.000 3.965

18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor 
het herstel van schade veroorzaakt door derden aan va-
rende eenheden, markeringen en infrastructuur 

0 0 0 1

59.02 Participatie door Nederland in de kostprijs voor de studie 
en de bouw van de voorzieningen inzake de inrichting van 
een uitgebreide walradarketen langs de Westerschelde en 
haar mondingen 

1.300 1.300 1.300 2.061

 DEPARTEMENT 7 - WETENSCHAP, INNOVATIE EN 
MEDIA 

 

 Organisatieafdeling 70 - Departement WIM (algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.01 Diverse andere ontvangsten 450 450 297 317

06.72 Diverse andere ontvangsten CJSM 0 0 153 1

12.01 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen 

25 25 1 41

12.71 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen EWI 

0 0 12 0

12.72 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op be-
staansmiddelen CJSM 

0 0 12 0

16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. 15 15 0 0

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. EWI 0 0 7 0

16.72 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. CJSM 0 0 8 0

 INTERDEPARTEMENTALE ONTVANGSTEN  

 Organisatieafdeling 81 – Gemeenschappelijke aangele-
genheden 

 

 Programma 20 - Algemene ontvangsten van de federale 
overheid afkomstig, voor  gemeenschappelijke aangele-
genheden 

 

49.01 Dotatie ter bevordering van het rationeel energiegebruik 
(REG) 

0 5.900 5.900 5.926
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 Organisatieafdeling 82 - Gemeenschapsaangelegenhe-
den 

 

 Programma 20 - Algemene ontvangsten van de federale 
overheid afkomstig, voor  gemeenschapsaangelegenheden 

 

45.21 Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld (artikel 
47bis bijzondere financieringswet) 

501.021 499.838 499.838 499.838

49.19 Financiering van het universitair onderwijs voor buitenland-
se studenten (art. 62 bijzondere financieringswet) 

31.365 31.267 31.267 33.930

49.21 Gedeelde belastingen 10.143.458 10.147.800 10.147.800 10.144.130

49.22 Aandeel in de winst van de Nationale Loterij (artikel 62bis 
bijzondere financieringswet) 

34.137 34.137 34.137 36.067

 Organisatieafdeling 83 - Gewestaangelegenheden  

 Programma 10 - Algemene ontvangsten uit eigen inning  

07.01 Kijk- en luistergeld 0 0 0 75

37.01 Onroerende voorheffing 76.523 76.523 76.523 78.629

 Programma 30 - Algemene ontvangsten van de federale 
overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden 

 

36.03 Belasting op de spelen en weddenschappen 17.287 20.949 20.949 19.031

36.04 Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 29.247 35.559 35.559 30.896

36.05 Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken 
(pro memorie) 

0 0 0 212

36.06 Registratierechten 1.319.765 1.542.487 1.542.487 1.561.236

36.07 Hypotheekrechten 142.994 174.222 174.222 148.202

36.08 Verkeersbelasting op de autovoertuigen 805.525 798.700 798.700 769.431

36.09 Belasting op de inverkeerstelling 189.679 180.826 180.826 191.256

36.10 Eurovignet 80.425 81.083 81.083 71.643

49.18 Ontvangsten voortvloeiend uit art. 35 van de bijzondere wet 
van 16 januari 1989 (tewerkstellingsprogramma's) 

261.560 261.560 261.560 326.949

49.22 Samengevoegde belastingen 5.010.795 4.970.730 4.970.730 4.969.623

56.50 Schenkingsrechten 242.331 241.356 241.356 207.909

56.51 Successierechten en recht van overgang bij overlijden 763.624 850.643 850.643 870.073

 COLLEGE VAN SECRETARISSEN-GENERAAL  

 Organisatieafdeling 90-91 – College van Secretarissen-
Generaal 

 

 Programma 90.10 – Bestaansmiddelen Diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
DAR 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen DAR 0 0 0 1

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel DAR 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen DAR 

0 0 0 0
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16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen DAR 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen DAR 

0 0 0 0

 Programma 90.20 – Bestaansmiddelen Bestuurszaken  

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
BZ 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen BZ 0 0 0 7

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel BZ 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen BZ 

0 0 0 382

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen BZ 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen BZ 

0 0 0 0

 Programma 90.30 – Bestaansmiddelen Financiën en Be-
groting 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
FB 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen FB 0 0 0 0

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel FB 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen FB 

0 0 0 28

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen FB 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen FB 

0 0 0 0

 Programma 90.40 – Bestaansmiddelen Internationaal 
Vlaanderen 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen IV 0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen IV 0 0 0 0

11.73 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel IV 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen IV 

0 0 0 0

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen IV 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen IV 

0 0 0 0

 Programma 90.50 – Bestaansmiddelen Economie, Weten-
schap en Innovatie 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
EWI 

0 0 0 5
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11.71 Terugbetalingen van salarissen EWI 0 0 0 69

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel EWI 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen EWI 

0 0 0 129

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen EWI 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen EWI 

0 0 0 0

 Programma 90.60 – Bestaansmiddelen Onderwijs en Vor-
ming 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
OV 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen OV 0 0 0 0

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel OV 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen OV 

0 0 0 0

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen OV 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen OV 

0 0 0 0

 Programma 90.70 – Bestaansmiddelen Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
WVG 

0 0 0 17

11.71 Terugbetalingen van salarissen WVG 0 0 0 1

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel WVG 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen WVG 

0 0 0 102

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen WVG 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen WVG 

0 0 0 0

 Programma 90.80 – Bestaansmiddelen Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
CJSM 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen CJSM 0 0 0 15

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel CJSM 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen CJSM 

0 0 0 0
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16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen CJSM 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen CJSM 

0 0 0 0

 Programma 90.90 – Bestaansmiddelen Werk en Sociale 
Economie 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
WSE 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen WSE 0 0 63 182

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel WSE 

0 0 0 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen WSE 

0 0 0 214

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen WSE 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen WSE 

0 0 0 0

 Programma 91.00 – Bestaansmiddelen Landbouw en 
Visserij 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
LV 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen LV 0 0 0 3

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel LV 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen LV 

0 0 0 0

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen LV 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen LV 

0 0 0 0

 Programma 91.10 – Bestaansmiddelen Leefmilieu, Natuur 
en Energie 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
LNE 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen LNE 0 0 0 0

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel LNE 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen LNE 

0 0 0 0

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen LNE 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen LNE 

0 0 0 0
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  ONTVANGSTEN 2006

ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast Herverdeeld  

 Programma 91.20 – Bestaansmiddelen Mobiliteit en Open-
bare Werken 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
MOW 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen MOW 0 0 0 1

11.72 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel MOW 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen MOW 

0 0 0 0

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen MOW 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen MOW 

0 0 0 0

 Programma 91.30 – Bestaansmiddelen Ruimtelijke Orde-
ning, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 

 

06.71 Diverse andere ontvangsten m.b.t. de bestaansmiddelen 
RWO 

0 0 0 0

11.71 Terugbetalingen van salarissen RWO 0 0 0 0

11.75 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel RWO 

0 0 63 53

12.71 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten – Terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen RWO 

0 0 0 0

16.71 Verkoop van publicaties, drukwerken enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen RWO 

0 0 0 0

77.71 Opbrengst verkoop roerende vermogensgoederen aange-
kocht op de bestaansmiddelen RWO 

0 0 0 0

 Organisatieafdeling 99 - College van Secretarissen-
generaal 

 

 Programma 10 - Interdepartementale bestaansmiddelen  

06.01 Diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen 110 54 54 3.369

11.01 Terugbetaling van salarissen  140 96 96 1.121

11.03 Terugbetaling van GEKO-premies en van premies Sociale 
Maribel 

1.601 1.601 782 762

11.04 Terugbetaling salarissen DAB Luchthaven Antwerpen en 
Oostende 

0 0 0 3.332

12.01 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende sommen 
door de rekenplichtigen die hun operaties doen door middel 
van voorschotten - terugstorting van geldvoorschotten op 
bestaansmiddelen 

0 0 0 798

16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. aangekocht op 
bestaansmiddelen 

 79

77.01 Opbrengst van de verkoop van roerende vermogensgoede-
ren aangekocht op de bestaansmiddelen 

0 0 0 81

Subtotaal TITEL I - II ALGEMENE ONTVANGSTEN 19.801.506 20.130.678 20.130.682 20.141.382
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  ONTVANGSTEN 2006

ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast Herverdeeld  

 TITEL I - II TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN  

 DEPARTEMENT 1 - COORDINATIE  

 Organisatieafdeling 10 - Departement Coördinatie (al-
gemeen) 

 

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.02 Inkomsten uit opzetten van PPS-opleidingen en verkoop 
van publicaties (Fonds PPS, art. 12 decreet 13.12.2005) 

5 9 9 0

 DEPARTEMENT 2 - ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIEN  

 Organisatieafdeling 20 - Departement AZF (algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer van onroerende goederen (Fonds vervreemding on-
roerende goederen, art. 28 decreet 22.11.1995) 

32 92 92 130

 Organisatieafdeling 24 - Administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel Management 

 

 Programma 10 - Algemene financiële logistiek  

76.03 Opbrengst uit beheer en vervreemding van het cargovilpro-
ject ( Fonds onroerende goederen, art. 29 decreet 
22.11.1995) 

0 0 0 0

86.01 Liquidatie van deelnemingen (pro memorie) (Fonds eco-
nomische impulsprogramma's, art. 74 decreet 20.12.1996) 

0 125 125 125

86.05 Opbrengst uit de verkoop van de GIMV-participatie (Fonds 
ter valorisatie van de GIMV-participatie) 

0 0 0 0

 Programma 30 - Waarborg  

06.17 Ontvangsten in het kader van de waarborgstelling met 
betrekking tot de huisvesting  (Fonds waarborgstelling 
huisvesting, art. 28 decreet 21.12.1990) 

335 335 335 334

 Programma 50 - Intendancediensten  

16.09 Ontvangsten intendancediensten (Fonds intendancedien-
sten, art. 30 decreet 21.12.1990) 

260 260 260 162

 Organisatieafdeling 26 - Administratie Overheidsop-
drachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur 

 

 Programma 10 - Gebouwen  

76.04 Ontvangsten uit vervreemding en beheer van administra-
tieve gebouwen en aanhorigheden (Fonds onroerende 
goederen, decreet 21.12.1990; art. 105 decreet 
25.06.1992; art. 3 decreet 07.07.1998) 

1.500 1.532 1.532 2.349

 DEPARTEMENT 3 - ONDERWIJS      

 Organisatieafdeling 33 - Administratie Hoger Onderwijs 
en Wetenschappelijk Onderzoek 

 

 Programma 10 - Hogescholenonderwijs  

11.90 Terugvorderingen hogescholenonderwijs (Recuperatie-
fonds, art. 3 decreet 19.12.1997) 

2.206 2.206 2.206 557

11.91 Terugvordering personeel optie Kine (art. 195ter van het 
decreet van 23.07.1994, ingevoegd bij art. 6 van het de-
creet van 23.06.1998) 

0 0 0 466
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  ONTVANGSTEN 2006

ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast Herverdeeld  

 Organisatieafdeling 34 - Administratie Permanente 
Vorming 

 

 Programma 10 - Deeltijds kunstonderwijs  

16.90 Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs - Fonds 12.505 12.670 12.670 12.521

 Programma 30 - Begeleid Individueel Studeren  

16.90 Inschrijvingsgelden B.I.S. (art. 94, §2 decreet 02.03.1999 ) 777 777 777 514

 Organisatieafdeling 35 - Administratie Ondersteuning  

 Programma 10 – Studietoelagen en financiering  

38.02 Terugvorderingen van studietoelagen (Recuperatiefonds 
studietoelagen, art. 21 decreet 23.12.2005) 

500 500 500 1.202

 Programma 30 - Leerlingenvervoer  

16.05 Ontvangsten voortvloeiend uit het vervoer van leerlingen 
(pro memorie) (Fonds leerlingenvervoer, art. 20 decreet 
21.12.1990) 

0 0 0 0

 Programma 50 - Aanwending van teruggevorderde wedden 
en weddetoelagen 

 

11.02 Terugbetaling van salarissen en salaristoelagen (Fonds 
aanwending van terugbetalingen van salarissen en salaris-
toelagen, art. 21 decreet 21.12.1990) 

44.901 48.372 48.372 44.726

 Organisatieafdeling 39 - Diensten van de Secretaris-
generaal 

 

 Programma 20 – Diverse ontvangsten  

16.90 Ontvangsten Tijdschrift "Klasse" (Fonds Klasse, art. 47 
decreet 21.12.1994) 

275 275 275 397

 DEPARTEMENT 4 - WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN 
CULTUUR  

 

 Organisatieafdeling 40 - Departement WVC (algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds ver-
vreemding onroerende goederen-art. 28 decreet 22.11.95) 

0 0 0 0

 Organisatieafdeling 41 - Administratie Gezin en maat-
schappelijk welzijn 

 

 Programma 10 - Algemeen Welzijnsbeleid  

16.72 Diverse inkomsten Centrum voor Bevolkings- en Gezins-
studie (Fonds voor onderzoek bevolkings- en gezinsstudie, 
art. 59 decreet 22.12.1995) 

0 0 76 56

16.90 Diverse inkomsten Centrum voor Bevolkings- en Gezins-
studie (Fonds voor onderzoek bevolkings- en gezinsstudie, 
art. 59 decreet 22.12.1995) 

76 76 0 23

 Programma 30 - Bejaardenzorg  

47.01 Federale middelen tot subsidiëring van zorgvernieuwings-
projecten in het kader van protocol nr. 2 van 1 januari 2003 

665 1.994 1.994 1.994

207 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 210 

  ONTVANGSTEN 2006

ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast Herverdeeld  

 Organisatieafdeling 42 - Administratie Gezondheids-
zorg 

 

 Programma 20 - Medisch-sociaal beleid  

16.02 Inkomsten in het kader van onderzoek en analyse inzake 
gezondheid voor derden (Fonds voor verwerking en analy-
se inzake gezondheid, art. 2 decreet 07.07.1998) 

7.420 7.420 7.420 7.281

49.90 Inkomsten in het kader van de uitvoering van het samen-
werkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Ge-
meenschapscommissie en het Waalse Gewest over de 
bestrijding van het tabaksgebruik 

0 0 0 0

 Organisatieafdeling 45 - Administratie Cultuur   

 Programma 50 - Algemeen cultuurbeleid  

06.12 Diverse opbrengsten (Fonds voor de Kunsten, art. 22 
decreet 21.12.1990) 

40 40 40 6

 DEPARTEMENT 5 – ECONOMIE, WERKGELEGENHEID, 
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN EN 
LANDBOUW 

     

 Organisatieafdeling 50 - Departement EWBL (algemeen)  

 Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvangsten  

06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer onroerende goederen (pro memorie) (Fonds ver-
vreemding onroerende goederen, art. 28 decreet 22.11.95) 

0 262 262 258

 Organisatieafdeling 51 – Administratie Economie  

 Programma10 – Algemeen economisch beleid  

16.03 Inkomsten t.g.v. opdrachten van de P.M.V. uitgevoerd in 
naam en voor rekening van het Vlaams Gewest (pro me-
morie) (Fonds aanwending courante ontvangsten, art. 73 
decreet 22.12.1995) 

0 0 0 200

 Programma 50 – Natuurlijke rijkdommen en energie  

36.90 Ontvangsten fonds hernieuwbare energiebronnen (decreet 
17.07.2000) 

0 3.000 3.000 0

36.91 Energiefonds  (decreet 17.07.2000) 0 12.000 12.000 13.338

 Organisatieafdeling 54 - Administratie Landbouw  

 Programma 10 - Landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid  

16.01 Inkomsten van het Informatienetwerk Landbouwboekhou-
dingen (ILB) in het kader van de uitvoering van het Lam-
bermontakkoord 

50 50 50 88

39.90 EOGFL-tegemoetkomingen (Fonds voor de landbouwvor-
ming, art. 2 decreet 06.07.1994) 

0 0 0 0

 Programma 70 – Bestuur, ontwikkeling en kwaliteit  

16.01 Acties van het Fonds voor de kwaliteit van de landbouw-
productie 

0 0 0 0
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ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast Herverdeeld  

 Programma 90 – Beheer en kwaliteit van de landbouwpro-
ductie en voorlichting 

 

16.01 Acties van het Fonds voor de kwaliteit van de landbouw-
productie – Fonds voor Landbouw en Visserij (decreet 
19.05.2006) 

890 890 890 1.006

 DEPARTEMENT 6 - LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR      

 Organisatieafdeling 61 - Administratie Leefmilieu-, 
Natuur-, Land-, en Waterbeheer 

 

 Programma 10 - Leefmilieu  

36.01 Ontvangsten met betrekking tot het Fonds voor de controle 
op de uitvoerende taken van de brander- en stookolietech-
nici 

180 180 180 0

 Programma 30 - Bos en groen  

36.01 Bossencompensatiefonds-bosbehoudsbijdrage (art. 90 bis 
decreet 13.06.1990) 

2.750 2.750 2.750 3.661

36.03 Visserijverloven (Visserijfonds, art. 17 en 18 decreet 
21.12.1990) 

850 850 850 840

 Programma 40 - Landbeheer  

36.09 Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten 
en decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting 
(Fonds landinrichting, art. 1 decreet 07.07.1998) 

1.316 1.316 1.316 14

 Programma 50 - Waterbeheer  

38.08 Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de pol-
ders en de wateringen (Fonds voor de waterhuishouding, 
art. 17 decreet 22.11.1995) 

120 550 2 70

39.07 EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de water-
huishouding (Fonds voor de waterhuishouding, art. 17 
decreet 22.11.1995) 

150 310 0 6

 Organisatieafdeling 62 - Administratie Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen 

 

 Programma 10 - Ruimtelijke ordening, stedenbouw en 
grondbeleid 

 

36.90 Inkomsten van het Vernieuwingsfonds (Vernieuwingsfonds, 
decreet 19.04.1995) 

7.000 7.000 7.000 6.117

 Programma 20 - Monumenten en Landschappen  

16.12 Diverse opbrengsten in de sector Monumenten en Land-
schappen (Fonds Monumenten en Landschappen, art. 25 
decreet 21.12.1990) 

172 172 172 161

 Programma 40 - Huisvesting  

58.01 Terugbetaling van premies uit de de huisvestingssector  
(Fonds voor de Huisvesting, art. 26 decreet 21.12.1990) 

500 440 440 677

 Organisatieafdeling 64 - Administratie Waterwegen en 
Zeewezen 

 

 Programma 40 - Algemeen infrastructuur- en scheepvaart-
beleid 

 

16.06 Verkoop van studies door het waterbouwkundig laboratori-
um te Borgerhout (Fonds waterbouwkundig laboratorium, 
art. 31 decreet 21.12.1990) 

0 0 0 0
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  ONTVANGSTEN 2006

ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast Herverdeeld  

 DEPARTEMENT 7 - WETENSCHAP, INNOVATIE EN 
MEDIA 

     

 Organisatieafdeling 71 - Administratie Wetenschap en 
innovatie 

 

 Programma 10 - Algemeen wetenschapsbeleid  

06.90 Allerhande inkomsten m.b.t. het wetenschapsbeleid (Fonds 
programmatie wetenschapsbeleid, art. 5 decreet 
28.11.1995) 

137 137 137 1.181

 INTERDEPARTEMENTAAL      

 Organisatieafdeling 99 - College van Secretarissen-
generaal 

 

 Programma 10 - Interdepartementale bestaansmiddelen  

11.90 Salarissen en toelagen van personeelsleden van de dien-
sten van de Vlaamse regering met verlof voor opdracht 
en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door 
andere overheden of vakorganisaties 

2.000 2.000 2.000 1.721

Subtotaal TITEL I - II TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN 87.612 108.590 107.732 102.183

Subtotaal TITEL I - II ALGEMENE EN TOEGEWEZEN 
ONTVANGSTEN 

19.889.118 20.239.268 20.238.414 20.243.565

 TITEL III OPBRENGST VAN LENINGEN  

 DEPARTEMENT 2 - ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIEN  

 Organisatieafdeling 24 - Administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel Management 

 

 Programma 90 - Leningen  

96.01 Opbrengst van leningen 141.023 158.498 158.498 0

Subtotaal TITEL III OPBRENGST VAN LENINGEN 141.023 158.498 158.498 0

TOTAAL ONTVANGSTEN TITEL I-II-III 20.030.141 20.397.766 20.396.912 20.243.565
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Bijlage 2 Kredietvorming 2006 
 
 
Legende bij de onderstaande tabel: 
 
• ngk-vl: niet-gesplitste vastleggingskredieten; 
• ngk-or: niet-gesplitste ordonnanceringskredieten; 
• gvk: gesplitste vastleggingskredieten; 
• gok: gesplitste ordonnanceringskredieten; 
• bvj: bijkredieten vorige jaren; 
• vrk: variabele kredieten (begrotingsfondsen), deze zijn de som van de werkelijk 

gerealiseerde toegewezen ontvangsten, de overdrachten van het vorig begrotingsjaar en 
eventuele desaffectaties; 

• begroting: bedrag van de initiële begrotingskredieten; 
• aanpassing: aanpassingen als gevolg van de aanpassingen van de begroting; 
• overdracht: overdracht van kredieten van het vorig jaar, in afwijking van de bepalingen 

van de artikelen 34 en 35 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit; de 
gegevens van deze overdrachten komen van het MVG en werden niet gecontroleerd;  

• herverdeling: kredietherverdelingen, zowel deze met decretale grondslag als de 
herverdelingen gebaseerd op artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de 
rijkscomptabiliteit; 

• fin. fonds: herverdelingen als gevolg van de uitvoering van het Financieringsfonds; 
• totaal: uiteindelijk krediet.  

 
 (in duizenden EUR) 

Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

00 Vlaams Parlement ngk-vl 76.125 0 0 0 0 76.125

 

10 Dotatie aan het 
Vlaams Parlement 

ngk-or 76.125 0 0 0 0 76.125

 Totaal OAFD 00 ngk-vl 76.125 0 0 0 0 76.125

  ngk-or 76.125 0 0 0 0 76.125

01 Vlaamse Regering ngk-vl 2.259 410 0 5 -558 2.116

 

10 Algemene werkings-
kosten 

ngk-or 2.259 410 0 5 -558 2.116

  bvj 0 153 0 0 0 153

 Totaal OAFD 01 ngk-vl 2.259 410 0 5 -558 2.116

  ngk-or 2.259 410 0 5 -558 2.116

  bvj 0 153 0 0 0 153

02 Kabinetten ngk-vl 4.910 0 0 12 0 4.922

 

00 Algemene werkings-
kosten kabinet Minis-
ter-President en 
Vlaams Minister van 
Institutionele Hervor-
mingen, Landbouw, 
Zeevisserij en Platte-
landsbeleid 

ngk-or 4.910 0 0 12 0 4.922

ngk-vl 2.941 0 0 6 -133 2.814 10 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Mobiliteit, 
Sociale Economie en 
Gelijke Kansen 

ngk-or 2.941 0 0 6 -133 2.814
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

ngk-vl 3.482 0 0 8 -13 3.477 20 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Financiën 
en Begroting en Ruim-
telijke Ordening 

ngk-or 3.482 0 0 8 -13 3.477

ngk-vl 5.044 0 0 11 -51 5.004 30 Algemene werkings-
kosten kabinet vice-
minister-president en 
Vlaams Minister van 
Economie, Onderne-
men, Wetenschap, In-
novatie en Buitenland-
se Handel 

ngk-or 5.044 0 0 11 -51 5.004

ngk-vl 3.414 0 0 8 -47 3.375 40 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Openbare 
Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur 

ngk-or 3.414 0 0 8 -47 3.375

ngk-vl 3.144 0 0 7 -85 3.066 50 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Binnen-
lands Bestuur, Ste-
denbeleid, Wonen en 
Inburgering 

ngk-or 3.144 0 0 7 -85 3.066

ngk-vl 3.753 0 0 9 -221 3.541 60 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Bestuurs-
zaken, Buitenlands 
Beleid, Media en Toe-
risme 

ngk-or 3.753 0 0 9 -221 3.541

ngk-vl 3.144 0 0 7 0 3.151 70 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Gezin 

ngk-or 3.144 0 0 7 0 3.151

ngk-vl 3.348 0 0 7 0 3.355 80 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brus-
sel 

ngk-or 3.348 0 0 7 0 3.355

ngk-vl 5.044 0 0 12 0 5.056 90 Algemene werkings-
kosten kabinet vice-
minister-president en 
Vlaams Minister van 
Werk, Onderwijs en 
Vorming 

ngk-or 5.044 0 0 12 0 5.056

 Totaal OAFD 02 ngk-vl 38.224 0 0 87 -550 37.761

  ngk-or 38.224 0 0 87 -550 37.761

 ngk-vl 116.608 410 0 92 -1.108 116.002Totaal Hogere entitei-
ten 

 ngk-or 116.608 410 0 92 -1.108 116.002

  bvj 0 153 0 0 0 153

gvk 343 0 0 0 -224 11910 Departement COO 
(algemeen) gok 343 0 0 0 0 343

 

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen 

vrk 0 0 0 0 0 0

 Totaal OAFD 10 gvk 343 0 0 0 -224 119

  gok 343 0 0 0 0 343

  vrk 0 0 0 0 0 0
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 
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ngk-vl 35.170 -76 0 53 0 35.14710 Hoofdstedelijke aan-
gelegenheden ngk-or 35.170 -76 0 53 0 35.147

11 Administratie Kan-
selarij en Voorlich-
ting 

 gvk 1.606 101 0 0 0 1.707

  gok 1.310 100 0 0 0 1.410

 ngk-vl 2.779 650 0 -127 -168 3.134

 

20 Communicatie en 
Ontvangst 

ngk-or 2.779 650 0 -127 -168 3.134

  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 400 800 0 0 0 1.200

 ngk-vl 600 0 0 218 -181 637

 

30 Kanselarij 

ngk-or 600 0 0 218 -181 637

 40 Gelijke Kansenbeleid ngk-vl 4.345 76 0 301 -127 4.595

  ngk-or 4.345 76 0 301 -127 4.595

  gvk 124 0 0 0 -9 115

  gok 315 0 0 0 0 315

 ngk-vl 950 0 0 0 -151 799

 

50 Permanente vorming 
en innovatie 

ngk-or 950 0 0 0 -151 799

 ngk-vl 3.018 2 0 722 -253 3.489

 

60 Vlaamse Rand 

ngk-or 3.018 2 0 722 -253 3.489

 ngk-vl 500 0 0 0 0 500

 

80 Reguleringsmanage-
ment 

ngk-or 500 0 0 0 0 500

 ngk-vl 6.776 12 0 0 -1.495 5.293

 

90 Contactpunt Vlaande-
ren 

ngk-or 6.776 12 0 0 -1.495 5.293

  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 336 6 0 0 0 342

 Totaal OAFD 11 ngk-vl 54.138 664 0 1.166 -2.375 53.594

  ngk-or 54.138 664 0 1.166 -2.375 53.594

  gvk 1.730 101 0 0 -9 1.822

  gok 2.361 906 0 0 0 3.267

ngk-vl 7.652 -40 0 -91 -1.141 6.38012 Administratie Bui-
tenlands Beleid 

10 Algemeen Buitenlands 
Beleid ngk-or 7.652 -40 0 -91 -1.141 6.380

  gvk 5.555 -145 0 0 -108 5.302

  gok 7.100 -145 0 0 0 6.955

 ngk-vl 3.094 435 0 6 -242 3.293

 

20 Ontwikkelingssamen-
werking 

ngk-or 3.094 435 0 6 -242 3.293

  gvk 13.507 442 0 0 -6 13.943

  gok 12.900 442 0 0 0 13.342

 Totaal OAFD 12 ngk-vl 10.746 395 0 -85 -1.383 9.673

  ngk-or 10.746 395 0 -85 -1.383 9.673

  gvk 19.062 297 0 0 -114 19.245

  gok 20.000 297 0 0 0 20.297
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 ngk-vl 64.884 1.059 0 1.081 -3.757 63.267Totaal Departement 
Coördinatie 

 ngk-or 64.884 1.059 0 1.081 -3.757 63.267

  gvk 21.135 398 0 0 -348 21.185

  gok 22.704 1.203 0 0 0 23.907

  vrk 0 0 0 0 0 0

20 Departement AZF 
(algemeen) 

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen 

vrk -513 0 521 0 0 8

 20 E-Government ngk-vl 3.860 0 0 794 -8 4.646

  ngk-or 3.860 0 0 794 -8 4.646

 Totaal OAFD 20 ngk-vl 3.860 0 0 794 -8 4.646

  ngk-or 3.860 0 0 794 -8 4.646

  vrk -513 0 521 0 0 8

10 Planning en Statistiek ngk-vl 25 0 0 0 0 2521 Administratie Plan-
ning en Statistiek 

 ngk-or 25 0 0 0 0 25

  gvk 847 1 0 0 -46 802

  gok 634 1 0 0 0 635

 Totaal OAFD 21 ngk-vl 25 0 0 0 0 25

  ngk-or 25 0 0 0 0 25

  gvk 847 1 0 0 -46 802

  gok 634 1 0 0 0 635

ngk-vl 28.516 1.250 2.565 0 -1.036 31.29510 Algemene financiële 
logistiek ngk-or 28.516 1.250 2.565 0 -1.036 31.295

24 Administratie Bud-
gettering, Accoun-
ting en Financieel 
Management  vrk 125 0 217.672 0 0 217.797

 ngk-vl 98.155 0 215.022 -10.000 102.762 405.939

 

20 Reservevorming voor 
toekomstige lasten 

ngk-or 98.155 0 617.314 -10.000 102.762 808.231

 30 Waarborg gvk 2.000 0 0 0 -2.000 0

  gok 2.000 0 0 0 0 2.000

  vrk 334 0 2.815 0 0 3.149

 40 Rechtstreekse schuld ngk-vl 226.762 -1.722 0 0 -3.135 221.905

  ngk-or 226.762 -1.722 0 0 -3.135 221.905

 50 Intendancediensten vrk 162 0 280 0 0 443

 60 Provisionele kredieten ngk-vl 211.993 -78.021 54.910 -151.274 -13.776 23.832

  ngk-or 211.993 -78.021 54.910 -151.274 -13.776 23.832

  gvk 157.048 0 0 -6.219 0 150.829

  gok 6.148 0 0 -3.492 0 2.656

 70 Achterstallen ngk-vl 31.302 75.000 0 0 -433 105.869

  ngk-or 31.302 75.000 5.400 0 -433 111.269

  bvj 0 145 0 0 0 145
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 80 Indirecte schuld ngk-vl 4.079 25 0 0 -2 4.102

  ngk-or 4.079 25 0 0 -2 4.102

 Totaal OAFD 24 ngk-vl 600.807 -3.468 272.497 -161.274 84.380 792.942

  ngk-or 600.807 -3.468 680.188 -161.274 84.380 1.200.633

  gvk 159.048 0 0 -6.219 -2.000 150.829

  gok 8.148 0 0 -3.492 0 4.656

  bvj 0 145 0 0 0 145

  vrk 622 0 220.767 0 0 221.389

10 Gebouwen ngk-vl 55.853 2.918 121 0 -143 58.749

 ngk-or 55.853 2.918 1.213 0 -143 59.842

 gvk 21.461 35 0 1.163 -682 21.977

26 Administratie Over-
heidsopdrachten, 
Gebouwen en 
Gesubsidieerde 
Infrastructuur 

 gok 21.459 1.338 0 1.163 0 23.960

  bvj 0 12 0 0 0 12

  vrk 4.698 0 11.423 0 0 16.121

 Totaal OAFD 26 ngk-vl 55.853 2.918 121 0 -143 58.749

  ngk-or 55.853 2.918 1.213 0 -143 59.842

  gvk 21.461 35 0 1.163 -682 21.977

  gok 21.459 1.338 0 1.163 0 23.960

  bvj 0 12 0 0 0 12

  vrk 4.698 0 11.423 0 0 16.121

 ngk-vl 660.545 -550 272.617 -160.480 84.229 856.362

 ngk-or 660.545 -550 681.401 -160.480 84.229 1.265.146

Totaal Departement 
Algemene Zaken en 
Financiën 

 gvk 181.356 36 0 -5.056 -2.728 173.608

  gok 30.241 1.339 0 -2.329 0 29.251

  bvj 0 157 0 0 0 157

  vrk 4.807 0 232.711 0 0 237.518

30 Departement 
Onderwijs  
(algemeen) 

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen 

vrk -1 0 1 0 0 0

 Totaal OAFD 30 vrk -1 0 1 0 0 0

ngk-vl 2.219.821 8.056 0 23.867 -20 2.251.72431 Administratie Basis-
onderwijs 

10 Gewoon basisonder-
wijs ngk-or 2.219.821 8.056 0 23.867 -20 2.251.724

 ngk-vl 321.481 8.787 0 4.847 -31 335.084

 

20 Buitengewoon basis-
onderwijs 

ngk-or 321.481 8.787 0 4.847 -31 335.084

 Totaal OAFD 31 ngk-vl 2.541.302 16.843 0 28.714 -51 2.586.807

  ngk-or 2.541.302 16.843 0 28.714 -51 2.586.807

ngk-vl 3.055.519 -19.716 0 36.952 -938 3.071.81732 Administratie Se-
cundair onderwijs 

10 Gewoon secundair 
onderwijs ngk-or 3.055.519 -19.716 0 36.952 -938 3.071.817

 ngk-vl 258.574 -574 0 3.066 0 261.066

 

20 Buitengewoon secun-
dair onderwijs 

ngk-or 258.574 -574 0 3.066 0 261.066

 Totaal OAFD 32 ngk-vl 3.314.093 -20.290 0 40.018 -938 3.332.883

  ngk-or 3.314.093 -20.290 0 40.018 -938 3.332.883
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ngk-vl 605.937 9.235 0 2.265 -96 617.34110 Hogescholenonderwijs
ngk-or 605.937 9.235 0 2.265 -96 617.341

33 Administratie Hoger 
Onderwijs en  
Wetenschappelijk 
Onderzoek  gvk 0 0 0 2.250 0 2.250

  gok 0 0 0 325 0 325

  bvj 0 3.373 0 0 0 3.373

  vrk 1.024 0 1.988 0 0 3.011

 20 Universitair Onderwijs ngk-vl 677.679 995 0 442 -16.455 662.661

  ngk-or 677.679 995 0 442 -16.455 662.661

  gvk 98.857 176 0 0 0 99.033

  gok 102.507 176 0 0 0 102.683

  bvj 0 456 0 0 0 456

 ngk-vl 4.969 3 0 -199 0 4.773

 

30 Coördinatie Hoger 
Onderwijsbeleid 

ngk-or 4.969 3 0 -199 0 4.773

 Totaal OAFD 33 ngk-vl 1.288.585 10.233 0 2.508 -16.551 1.284.775

  ngk-or 1.288.585 10.233 0 2.508 -16.551 1.284.775

  gvk 98.857 176 0 2.250 0 101.283

  gok 102.507 176 0 325 0 103.008

  bvj 0 3.829 0 0 0 3.829

  vrk 1.024 0 1.988 0 0 3.011

ngk-vl 152.872 11.872 0 3.126 -5 167.86534 Administratie Per-
manente Vorming 

10 Deeltijds Kunstonder-
wijs ngk-or 152.872 11.872 0 3.126 -5 167.865

  bvj 0 15 0 0 0 15

  vrk 12.521 0 2.634 0 0 15.155

 ngk-vl 216.455 9.305 0 6.178 -93 231.845

 

20 Onderwijs sociale  
promotie 

ngk-or 216.455 9.305 0 6.178 -93 231.845

  bvj 0 418 0 0 0 418

 ngk-vl 2.705 -92 0 0 -698 1.915

 

30 Begeleid Individueel 
Studeren 

ngk-or 2.705 -92 0 0 -698 1.915

  bvj 0 50 0 0 0 50

  vrk 514 0 472 0 0 986

 40 Basiseducatie ngk-vl 19.000 170 0 923 -297 19.796

  ngk-or 19.000 170 0 923 -297 19.796

 ngk-vl 9.613 3.470 0 -14 -348 12.721

 

50 Coördinatie perma-
nente vorming 

ngk-or 9.613 3.470 0 -14 -348 12.721

 Totaal OAFD 34 ngk-vl 400.645 24.725 0 10.213 -1.440 434.142

  ngk-or 400.645 24.725 0 10.213 -1.440 434.142

  bvj 0 483 0 0 0 483

  vrk 13.035 0 3.106 0 0 16.141
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ngk-vl 99.917 -6.195 0 -232 -3.410 90.08035 Administratie  
Ondersteuning 

10 Studietoelagen en 
-financiering ngk-or 99.917 -6.195 0 -232 -3.410 90.080

  vrk 1.202 0 0 0 0 1.202

 20 CLB-centra ngk-vl 134.604 -163 0 1.651 -1 136.091

  ngk-or 134.604 -163 0 1.651 -1 136.091

 30 Leerlingenvervoer ngk-vl 19.493 547 0 1.087 -1 21.126

  ngk-or 19.493 547 0 1.087 -1 21.126

  bvj 0 210 0 0 0 210

  vrk 0 0 0 0 0 0

 ngk-vl 302.588 2.840 200 7.299 -1.413 311.515

 

40 Algemeen Onderwijs 
en Vorming 

ngk-or 302.588 2.840 207 7.299 -1.413 311.522

  gvk 1.647 0 0 0 0 1.647

  gok 549 0 0 0 0 549

  vrk 0 0 0 0 0 0

 50 Aanwending van 
teruggevorderde wed-
den en weddetoelagen

vrk 44.726 0 102.032 0 0 146.758

 Totaal OAFD 35 ngk-vl 556.602 -2.971 200 9.805 -4.824 558.812

  ngk-or 556.602 -2.971 207 9.805 -4.824 558.819

  gvk 1.647 0 0 0 0 1.647

  gok 549 0 0 0 0 549

  bvj 0 210 0 0 0 210

  vrk 45.928 0 102.032 0 0 147.960

10 Provisionele kredieten ngk-vl 42.943 -8.419 0 -34.472 -52 039 Diensten van de 
secretaris-generaal 

 ngk-or 42.943 -8.419 0 -34.472 -52 0

 ngk-vl 22.349 27.396 0 423 -3.274 46.894

 

20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

ngk-or 22.349 27.396 0 423 -3.274 46.894

  gvk 4.655 -101 0 0 -463 4.091

  gok 4.895 -102 0 0 0 4.793

  bvj 0 14 0 0 0 14

  vrk 397 0 863 0 0 1.260

 Totaal OAFD 39 ngk-vl 65.292 18.977 0 -34.049 -3.326 46.894

  ngk-or 65.292 18.977 0 -34.049 -3.326 46.894

  gvk 4.655 -101 0 0 -463 4.091

  gok 4.895 -102 0 0 0 4.793

  bvj 0 14 0 0 0 14

  vrk 397 0 863 0 0 1.260

 ngk-vl 8.166.519 47.517 200 57.208 -27.131 8.244.313

 ngk-or 8.166.519 47.517 207 57.208 -27.131 8.244.320

Totaal Departement 
Onderwijs 

 gvk 105.159 75 0 2.250 -463 107.021

  gok 107.951 74 0 325 0 108.350

  bvj 0 4.536 0 0 0 4.536

  vrk 60.383 0 107.990 0 0 168.373
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ngk-vl 206 1.767 706 -2.432 0 24740 Departement WVC 
(algemeen) ngk-or 206 1.767 715 -2.432 0 255

 

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen 

vrk -13 0 13 0 0 0

ngk-vl 149.000 -20 0 3.000 0 151.980 20 Infrastructuur inzake 
persoonsgebonden 
aangelegenheden ngk-or 149.000 -20 0 3.000 0 151.980

 ngk-vl 460 0 0 2.867 -466 2.861

 

30 Kredieten in het kader 
van het Sociaal  
Akkoord ngk-or 460 0 0 2.867 -466 2.861

 Totaal OAFD 40 ngk-vl 149.666 1.747 706 3.435 -467 155.087

  ngk-or 149.666 1.747 715 3.435 -467 155.096

  vrk -13 0 13 0 0 0

ngk-vl 257.091 -158 0 262 -233 256.96210 Algemeen Welzijnsbe-
leid ngk-or 257.091 -158 0 262 -233 256.962

41 Administratie Gezin 
en Maatschappelijk 
Welzijn 

 gvk 468 0 0 0 -9 459

  gok 468 0 0 0 0 468

  vrk 79 0 120 0 0 199

 ngk-vl 225.531 3.972 0 4.179 0 233.682

 

20 Bijzondere jeugdbij-
stand 

ngk-or 225.531 3.972 0 4.179 0 233.682

 30 Bejaardenzorg ngk-vl 36.933 -903 0 136 -131 36.035

  ngk-or 36.933 -903 0 136 -131 36.035

  gvk 2.893 0 0 0 -1.560 1.333

  gok 857 0 0 0 0 857

  bvj 0 98 0 0 0 98

  vrk 1.994 0 0 0 0 1.994

 ngk-vl 728.664 2.658 0 11.085 -67 742.340

 

40 Gezinsaangelegen-
heden 

ngk-or 728.664 2.658 9.586 11.085 -67 751.927

  bvj 0 79 0 0 0 79

 50 Gehandicaptenzorg ngk-vl 1.182.680 -578 0 -173.641 0 1.008.461

  ngk-or 1.182.680 -578 3.903 -173.641 0 1.012.363

 ngk-vl 7.885 0 0 40 -9 7.916

 

60 Maatschappelijk  
opbouwwerk 

ngk-or 7.885 0 0 40 -9 7.916

 ngk-vl 104.671 46 0 1.322 -1.536 104.503

 

70 Maatschappelijk wel-
zijn 

ngk-or 104.671 46 0 1.322 -1.536 104.503

  gvk 1.009 2 0 0 0 1.011

  gok 1.201 2 0 0 0 1.203

 80 Integratie kansarmen ngk-vl 382 1 0 0 0 383

  ngk-or 382 1 0 0 0 383

  gvk 2.497 0 0 4 -4 2.497

  gok 2.406 0 0 4 0 2.410
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 ngk-vl 1.984 4 0 0 -24 1.964

 

90 Integrale jeugdhulp-
verlening 

ngk-or 1.984 4 0 0 -24 1.964

 Totaal OAFD 41 ngk-vl 2.545.821 5.042 0 -156.618 -2.000 2.392.245

  ngk-or 2.545.821 5.042 13.489 -156.618 -2.000 2.405.734

  gvk 6.867 2 0 4 -1.573 5.300

  gok 4.932 2 0 4 0 4.938

  bvj 0 177 0 0 0 177

  vrk 2.072 0 120 0 0 2.192

10 Volksgezondheid ngk-vl 48.668 809 0 686 -78 50.08542 Administratie  
Gezondheidszorg 

 ngk-or 48.668 809 0 686 -78 50.085

  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 263 0 0 0 0 263

 ngk-vl 16.759 11 0 743 -455 17.058

 

20 Medisch-sociaal  
beleid 

ngk-or 16.759 11 0 743 -455 17.058

  gvk 19.421 31 0 0 -162 19.290

  gok 19.302 33 0 0 0 19.335

  vrk 7.281 0 73 0 0 7.354

 ngk-vl 5.430 31 0 12 0 5.473

 

30 Psychiatrische  
Verpleging 

ngk-or 5.430 31 0 12 0 5.473

 Totaal OAFD 42 ngk-vl 70.857 851 0 1.440 -532 72.616

  ngk-or 70.857 851 0 1.440 -532 72.616

  gvk 19.421 31 0 0 -162 19.290

  gok 19.565 33 0 0 0 19.598

  vrk 7.281 0 73 0 0 7.354

10 Jeugd en Sport ngk-vl 51.035 478 323 252 -53 52.03545 Administratie  
Cultuur 

 ngk-or 51.035 478 466 252 -53 52.178

  gvk 329 0 0 0 0 329

  gok 2.132 101 0 70 0 2.303

  bvj 0 77 0 0 0 77

 ngk-vl 142.951 -120 0 1.047 -72 143.806

 

20 Volksontwikkeling en 
bibliotheken 

ngk-or 142.951 -120 56 1.047 -72 143.862

  gvk 4.686 220 0 12 -1 4.917

  gok 4.594 24 0 12 0 4.630

 ngk-vl 28.842 407 1.118 315 -6 30.676

 

30 Beeldende kunst en 
musea 

ngk-or 28.842 407 1.930 315 -6 31.488

 ngk-vl 133.007 3.539 203 64 -12 136.801

 

40 Muziek, letteren en 
podiumkunsten 

ngk-or 133.007 3.539 4.627 64 -12 141.225

  bvj 0 346 0 0 0 346
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 ngk-vl 65.708 2.644 8.405 2.914 -180 79.492

 

50 Algemeen Cultuurbe-
leid 

ngk-or 65.708 2.644 9.227 2.914 -180 80.313

  gvk 182 0 0 0 0 182

  gok 187 0 0 -70 0 117

  bvj 0 1 0 0 0 1

  vrk 6 0 385 0 0 390

 60 Topsport ngk-vl 2.272 1 0 1 -8 2.266

  ngk-or 2.272 1 0 1 -8 2.266

  gvk 458 1 0 0 -1 458

  gok 101 2 0 0 0 103

 Totaal OAFD 45 ngk-vl 423.815 6.949 10.050 4.593 -330 445.077

  ngk-or 423.815 6.949 16.305 4.593 -330 451.332

  gvk 5.655 221 0 12 -2 5.886

  gok 7.014 127 0 12 0 7.153

  bvj 0 424 0 0 0 424

  vrk 6 0 385 0 0 390

10 Dotatie BLOSO ngk-vl 63.197 6.588 0 806 0 70.59149 Diensten van de 
secretaris-generaal 

 ngk-or 63.197 6.588 4.414 806 0 75.005

 20 Toerisme ngk-vl 53.387 639 0 308 -15 54.318

  ngk-or 53.387 639 3.726 308 -15 58.045

  gvk 4.252 5 0 0 -70 4.187

  gok 3.453 309 0 0 0 3.762

 40 Sport en recreatie gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 0 0 0 0 0 0

 gvk 0 0 0 0 0 0

 

90 Algemene uitgaven 
WVC 

gok 498 0 0 0 0 498

 Totaal OAFD 49 ngk-vl 116.584 7.227 0 1.114 -15 124.909

  ngk-or 116.584 7.227 8.140 1.114 -15 133.050

  gvk 4.252 5 0 0 -70 4.187

  gok 3.951 309 0 0 0 4.260

 ngk-vl 3.306.743 21.816 10.756 -146.037 -3.344 3.189.935

 ngk-or 3.306.743 21.816 38.649 -146.037 -3.344 3.217.828

Totaal Departement 
Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur 

 gvk 36.195 259 0 16 -1.808 34.662

  gok 35.462 471 0 16 0 35.949

  bvj 0 601 0 0 0 601

  vrk 9.346 0 591 0 0 9.937
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10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen 

vrk -1.328 0 1.333 0 0 550 Departement EWBL 
(algemeen) 

Totaal OAFD 50 vrk -1.328 0 1.333 0 0 5

ngk-vl 14.559 96 0 6.388 -968 20.07551 Administratie  
Economie 

10 Algemeen Econo-
misch beleid ngk-or 14.559 96 2.827 6.388 -968 22.901

  gvk 3.947 1 0 0 -752 3.196

  gok 3.506 1 0 0 0 3.507

  vrk 200 0 1.436 0 0 1.636

 ngk-vl 220.100 56.700 12.000 10.000 0 298.800

 

20 Economisch onder-
steuningsbeleid 

ngk-or 220.100 56.700 12.000 10.000 0 298.800

 ngk-vl 35.343 0 0 12.052 -224 47.171

 

40 Buitenlandse Handel 
en Exportbevordering 

ngk-or 35.343 0 0 12.052 -224 47.171

  gvk 10.792 11 0 3.500 0 14.303

  gok 8.187 6 0 3.500 0 11.693

  bvj 0 26 0 0 0 26

 ngk-vl 4.749 -739 0 0 -19 3.991

 

50 Natuurlijke rijkdom-
men en energie 

ngk-or 4.749 -739 0 0 -19 3.991

  gvk 3.781 2 0 0 -758 3.025

  gok 4.485 272 0 0 0 4.757

  vrk 13.338 0 20.355 0 0 33.693

 Totaal OAFD 51 ngk-vl 274.751 56.057 12.000 28.440 -1.211 370.037

  ngk-or 274.751 56.057 14.827 28.440 -1.211 372.864

  gvk 18.520 14 0 3.500 -1.510 20.524

  gok 16.178 279 0 3.500 0 19.957

  bvj 0 26 0 0 0 26

  vrk 13.538 0 21.791 0 0 35.330

10 Beroepsopleiding ngk-vl 138.228 37 0 14.864 -10 153.11952 Administratie  
Werkgelegenheid 

 ngk-or 138.228 37 48.151 14.864 -10 201.270

  bvj 0 31 0 0 0 31

 20 Middenstandsvorming ngk-vl 57.508 98 0 -3.988 -5 53.613

  ngk-or 57.508 98 0 -3.988 -5 53.613

 40 Werkgelegenheid ngk-vl 634.464 50.800 0 164.239 -12.751 836.752

  ngk-or 634.464 50.800 33.424 164.239 -12.751 870.176

  gvk 5.378 0 0 6.024 -152 11.250

  gok 6.605 0 0 4.805 0 11.410

  bvj 0 27 0 0 0 27

 Totaal OAFD 52 ngk-vl 830.200 50.935 0 175.115 -12.765 1.043.484

  ngk-or 830.200 50.935 81.575 75.115 -12.765 1.125.060

  gvk 5.378 0 0 6.024 -152 11.250

  gok 6.605 0 0 4.805 0 11.410

  bvj 0 58 0 0 0 58
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

ngk-vl 8.324 0 37 0 -21 8.34110 Lokale en regionale 
besturen ngk-or 8.324 0 3.554 0 -21 11.857

53 Administratie  
Binnenlandse  
Aangelegenheden 

 gvk 1.790.133 10 0 0 -142 1.790.001

  gok 1.815.079 0 0 0 0 1.815.079

 ngk-vl 1.179 2 0 0 -71 1.110

 

20 Stedenbeleid en 
Sociaal Impulsfonds 

ngk-or 1.179 2 0 0 -71 1.110

  gvk 111.558 0 0 0 -12 111.546

  gok 111.497 0 0 0 0 111.497

  vrk 0 0 54 0 0 54

 Totaal OAFD 53 ngk-vl 9.503 2 37 0 -91 9.451

  ngk-or 9.503 2 3.554 0 -91 12.967

  gvk 1.901.691 10 0 0 -153 1.901.548

  gok 1.926.576 0 0 0 0 1.926.576

  vrk 0 0 54 0 0 54

ngk-vl 64.263 2.753 0 101 -41 67.07654 Administratie Land-
bouw 

10 Landbouw, tuinbouw 
en plattelandsbeleid ngk-or 64.263 2.753 0 101 -41 67.076

  gvk 10.655 -1.191 0 0 -85 9.379

  gok 10.502 -190 0 0 0 10.312

  bvj 0 108 0 0 0 108

  vrk 88 0 2.440 0 0 2.528

 70 Bestuur, ontwikkeling 
en kwaliteit 

vrk 0 0 108 0 0 108

 ngk-vl 13.962 -1.595 0 2.284 -1.625 13.026

 

80 Dotatie aan weten-
schappelijke instellin-
gen CLO en CLE ngk-or 13.962 -1.595 0 2.284 -1.625 13.026

 ngk-vl 5.884 5 0 485 -35 6.339

 ngk-or 5.884 5 0 485 -35 6.339

 

90 Beheer en Kwaliteit 
van de Landbouwpro-
ductie en Voorlichting 

gvk 3.124 4 0 4.526 -49 7.605

  gok 3.311 3 0 4.526 0 7.840

  vrk 1.006 0 2.023 0 0 3.029

 Totaal OAFD 54 ngk-vl 84.109 1.163 0 2.870 -1.701 86.441

  ngk-or 84.109 1.163 0 2.870 -1.701 86.441

  gvk 13.779 -1.187 0 4.526 -135 16.983

  gok 13.813 -187 0 4.526 0 18.152

  bvj 0 108 0 0 0 108

  vrk 1.095 0 4.571 0 0 5.666

 ngk-vl 1.198.563 108.157 12.037 206.425 -15.768 1.509.413

 ngk-or 1.198.563 108.157 99.956 206.425 -15.768 1.597.332

 gvk 1.939.368 -1.163 0 14.050 -1.950 1.950.305

Totaal Departement 
Economie, Werkgele-
genheid, Binnenland-
se Aangelegenheden 
en Landbouw 

 gok 1.963.172 92 0 12.831 0 1.976.095

  bvj 0 192 0 0 0 192

  vrk 13.305 0 27.750 0 0 41.054
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

60 Departement LIN 
(algemeen) 

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen 

vrk -106 0 106 0 0 0

 Totaal OAFD 60 vrk -106 0 106 0 0 0

10 Leefmilieu ngk-vl 364.149 76.992 0 68 -77 441.132

 ngk-or 364.149 76.992 3.691 68 -77 444.823

61 Administratie 
Leefmilieu, Natuur, 
Land- en Waterbe-
heer  gvk 96.011 1.742 0 25.331 -94 122.990

  gok 95.794 2.619 0 11.060 0 109.473

  bvj 0 106 0 0 0 106

  vrk 0 0 0 0 0 0

 20 Natuur ngk-vl 10.054 298 0 -60 -466 9.826

  ngk-or 10.054 298 0 -60 -466 9.826

  gvk 3.832 1 0 0 -320 3.513

  gok 3.812 164 0 15 0 3.991

 30 Bos en groen ngk-vl 6.047 195 0 3 -346 5.899

  ngk-or 6.047 195 0 3 -346 5.899

  gvk 7.990 745 0 21 -230 8.526

  gok 8.005 123 0 713 0 8.841

  bvj 0 22 0 0 0 22

  vrk 4.501 0 11.710 0 0 16.211

 40 Landbeheer ngk-vl 24.859 15 0 35 0 24.909

  ngk-or 24.859 15 736 35 0 25.645

  gvk 8.412 3.224 961 0 -5 12.591

  gok 10.655 890 2.383 0 0 13.928

  vrk 14 0 2.687 0 0 2.701

 50 Waterbeheer ngk-vl 1.444 0 0 -884 -2 558

  ngk-or 1.444 0 0 -884 -2 558

  gvk 25.031 -1 0 -18.215 -1.213 5.602

  gok 37.009 -1.732 0 -4.847 0 30.430

  bvj 0 19 0 0 0 19

  vrk 76 0 2.421 0 0 2.497

 Totaal OAFD 61 ngk-vl 406.553 77.500 0 -838 -892 482.323

  ngk-or 406.553 77.500 4.427 -838 -892 486.750

  gvk 141.276 5.711 961 7.137 -1.862 153.223

  gok 155.275 2.064 2.383 6.941 0 166.663

  bvj 0 147 0 0 0 147

  vrk 4.592 0 16.817 0 0 21.408

ngk-vl 2.078 1 0 0 -551 1.528

ngk-or 2.078 1 0 0 -551 1.528

10 Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw en 
Grondbeleid 

gvk 11.807 107 0 0 -682 11.232

62 Administratie Ruim-
telijke ordening, 
Huisvesting,  
Monumenten en 
Landschappen 

 gok 12.753 109 0 0 0 12.862

  vrk 6.117 0 7.824 0 0 13.941
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

 ngk-vl 15.192 8 0 18 -97 15.121

 

20 Monumenten en 
landschappen 

ngk-or 15.192 8 25 18 -97 15.146

  gvk 46.356 2 0 0 -339 46.019

  gok 46.838 3.551 0 0 0 50.389

  vrk 161 0 501 0 0 661

 40 Huisvesting ngk-vl 117.978 -672 0 10 -2.713 114.603

  ngk-or 117.978 -672 0 10 -2.713 114.603

  gvk 222.739 2.764 0 2.300 -2.436 225.367

  gok 238.884 5.502 0 2.300 -14.000 232.686

  bvj 0 11 0 0 0 11

  vrk 677 0 6.179 0 0 6.855

 ngk-vl 4.048 0 0 0 0 4.048

 

60 Sociaal grond- en 
woningbeleid 

ngk-or 4.048 0 0 0 0 4.048

  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 0 0 0 0 0 0

 Totaal OAFD 62 ngk-vl 139.296 -663 0 28 -3.361 135.300

  ngk-or 139.296 -663 25 28 -3.361 135.325

  gvk 280.902 2.873 0 2.300 -3.457 282.618

  gok 298.475 9.162 0 2.300 -14.000 295.937

  bvj 0 11 0 0 0 11

  vrk 6.954 0 14.503 0 0 21.457

10 Wegen ngk-vl 8.023 6 0 9 0 8.03863 Administratie  
Wegen en Verkeer 

 ngk-or 8.023 6 0 9 0 8.038

  gvk 135.362 -808 0 0 -1.037 133.517

  gok 134.821 -810 0 3.491 -492 137.010

 ngk-vl 632.572 26.014 0 17.002 -3 675.585

 

20 Gemeenschappelijk 
vervoer 

ngk-or 632.572 26.014 1.821 15.181 -3 675.586

  gvk 57.941 14.677 0 0 -1 72.617

  gok 61.900 9.616 0 1.921 0 73.437

 ngk-vl 4.614 908 0 2 0 5.524

 

30 Regionale luchthavens 
en vliegvelden 

ngk-or 4.614 908 0 2 0 5.524

  gvk 4.896 722 0 0 0 5.618

  gok 5.120 1.600 0 0 0 6.720

 ngk-vl 4.164 1.202 1.900 2.126 -446 8.946

 

40 Algemene infrastruc-
tuur en verkeersbeleid

ngk-or 4.164 1.202 1.900 2.126 -446 8.946

  gvk 1.373 0 0 0 -3 1.370

  gok 1.409 0 0 0 0 1.409

  bvj 0 38 0 0 0 38
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

 Totaal OAFD 63 ngk-vl 649.373 28.130 1.900 19.139 -449 698.093

  ngk-or 649.373 28.130 3.721 17.318 -449 698.094

  gvk 199.572 14.591 0 0 -1.041 213.122

  gok 203.250 10.406 0 5.412 -492 218.576

  bvj 0 38 0 0 0 38

ngk-vl 213.509 4.721 0 0 0 218.23010 Waterwegen en  
Binnenvaart ngk-or 213.509 4.721 1.098 0 0 219.328

64 Administratie  
Waterwegen en 
Zeewezen 

 gvk 2.989 12 0 0 -30 2.971

  gok 2.914 11 0 0 0 2.925

 20 Havens ngk-vl 691 0 0 0 -17 674

  ngk-or 691 0 0 0 -17 674

  gvk 195.574 268 42.665 0 0 238.507

  gok 183.565 -8.953 14.610 200 0 189.422

 ngk-vl 25 0 0 0 0 25

 

30 Zee- en rivierwater-
kering en -beheersing 

ngk-or 25 0 0 0 0 25

  gvk 5.125 12 0 0 0 5.137

  gok 5.076 12 0 500 0 5.588

 ngk-vl 2.081 3 0 0 -14 2.070

 

40 Algemeen Infrastruc-
tuur- en Scheepvaart-
beleid ngk-or 2.081 3 0 0 -14 2.070

  vrk 0 0 0 0 0 0

 50 Zeewezen ngk-vl 31.795 21 0 48 -369 31.495

  ngk-or 31.795 21 0 48 -369 31.495

  gvk 9.387 -239 0 0 -20 9.128

  gok 10.397 -238 0 0 0 10.159

 60 Integraal Waterbeheer gvk 0 22 0 0 0 22

  gok 0 422 0 0 0 422

 Totaal OAFD 64 ngk-vl 248.101 4.745 0 48 -401 252.493

  ngk-or 248.101 4.745 1.098 48 -401 253.591

  gvk 213.075 75 42.665 0 -50 255.765

  gok 201.952 -8.746 14.610 700 0 208.516

  vrk 0 0 0 0 0 0

ngk-vl 896 2 0 0 0 89810 Ondersteunende 
opdrachten en studies ngk-or 896 2 0 0 0 898

66 Administratie  
Ondersteunende 
studies en 
opdrachten  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 50 0 0 0 0 50

 Totaal OAFD 66 ngk-vl 896 2 0 0 0 898

  ngk-or 896 2 0 0 0 898

  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 50 0 0 0 0 50
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

90 Algemene uitgaven ngk-vl 273.911 24.370 0 1.475 -31 299.72569 Diensten van de 
secretaris-generaal 

 ngk-or 273.911 24.370 0 1.475 -31 299.725

  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 6.199 -573 0 -5.626 0 0

  vrk 0 0 0 0 0 0

 Totaal OAFD 69 ngk-vl 273.911 24.370 0 1.475 -31 299.725

  ngk-or 273.911 24.370 0 1.475 -31 299.725

  gvk 0 0 0 0 0 0

  gok 6.199 -573 0 -5.626 0 0

  vrk 0 0 0 0 0 0

 ngk-vl 1.718.130 134.084 1.900 19.851 -5.133 1.868.832

 ngk-or 1.718.130 134.084 9.271 18.030 -5.133 1.874.382

Totaal Departement 
Leefmilieu en Infra-
structuur 

 gvk 834.825 23.250 43.626 9.437 -6.411 904.728

  gok 865.201 12.313 16.993 9.727 -14.492 889.742

  bvj 0 196 0 0 0 196

  vrk 11.440 0 31.425 0 0 42.866

70 Departement WIM 
(algemeen) 

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen 

vrk 0 0 0 0 0 0

 Totaal OAFD 70 vrk 0 0 0 0 0 0

ngk-vl 9.137 3.281 0 0 -24 12.39410 Algemeen Weten-
schapsbeleid ngk-or 9.137 3.281 0 0 -24 12.394

71 Administratie  
Wetenschap en  
Innovatie 

 gvk 5.338 6 0 0 -552 4.792

  gok 6.212 4 0 0 0 6.216

  vrk 1.181 0 593 0 0 1.774

 ngk-vl 111.832 23.899 0 0 -187 135.544

 ngk-or 111.832 23.899 0 0 -187 135.544

 

20 Wetenschappelijk 
onderzoek op initiatief 
van de vorser 

gvk 17.219 -11.818 0 0 -180 5.221

  gok 19.006 -11.993 0 0 0 7.013

 ngk-vl 162.302 -24.261 0 18 0 138.059

 

30 Wetenschappelijk 
onderzoek met eco-
nomische finaliteit ngk-or 162.302 -24.261 39 18 0 138.098

 ngk-vl 162.728 1.602 0 1.800 -94 166.036

 

40 Strategisch en be-
leidsgericht onderzoek

ngk-or 162.728 1.602 2.427 1.800 -94 168.463

  gvk 69.330 0 0 0 -25 69.305

  gok 54.222 222 0 0 0 54.444

 Totaal OAFD 71 ngk-vl 445.999 4.521 0 1.818 -305 452.033

  ngk-or 445.999 4.521 2.466 1.818 -305 454.499

  gvk 91.887 -11.812 0 0 -758 79.317

  gok 79.440 -11.767 0 0 0 67.673

  vrk 1.181 0 593 0 0 1.774
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Organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

72 Administratie Media ngk-vl 12.501 -57 0 0 -15 12.429

 

10 Filmbeleid en audiovi-
suele cultuur 

ngk-or 12.501 -57 0 0 -15 12.429

  vrk 0 0 0 0 0 0

 20 Dotatie aan de VRT ngk-vl 277.885 0 0 0 0 277.885

  ngk-or 277.885 0 0 0 0 277.885

 ngk-vl 9.216 5 0 0 -130 9.091

 

30 Mediabeleid en Media-
innovatie 

ngk-or 9.216 5 304 0 -130 9.395

 Totaal OAFD 72 ngk-vl 299.602 -52 0 0 -146 299.404

  ngk-or 299.602 -52 304 0 -146 299.708

  vrk 0 0 0 0 0 0

 ngk-vl 745.601 4.469 0 1.818 -451 751.437

 ngk-or 745.601 4.469 2.770 1.818 -451 754.207

Totaal Departement 
Wetenschap, Innovatie 
en Media 

 gvk 91.887 -11.812 0 0 -758 79.317

  gok 79.440 -11.767 0 0 0 67.673

  vrk 1.181 0 593 0 0 1.774

ngk-vl 564.725 4.916 8.604 1.619 -13.045 566.81999 College van Secre-
tarissen-generaal 

10 Interdepartementale 
bestaansmiddelen ngk-or 564.725 4.916 11.810 1.619 -13.045 570.025

  gvk 85.838 49 0 -327 -28 85.532

  gok 99.386 69 0 -327 0 99.128

  vrk 1.721 0 3.578 0 0 5.299

 Totaal OAFD 99 ngk-vl 564.725 4.916 8.604 1.619 -13.045 566.819

  ngk-or 564.725 4.916 11.810 1.619 -13.045 570.025

  gvk 85.838 49 0 -327 -28 85.532

  gok 99.386 69 0 -327 0 99.128

  vrk 1.721 0 3.578 0 0 5.299

 ngk-vl 564.725 4.916 8.604 1.619 -13.045 566.819Totaal Interdeparte-
mentaal 

 ngk-or 564.725 4.916 11.810 1.619 -13.045 570.025

  gvk 85.838 49 0 -327 -28 85.532

  gok 99.386 69 0 -327 0 99.128

  vrk 1.721 0 3.578 0 0 5.299

Algemeen totaal  ngk-vl 16.542.318 321.878 306.114 -18.422 14.492 17.166.380

  ngk-or 16.542.318 321.878 844.065 -20.243 14.492 17.702.509

  gvk 3.295.763 11.092 43.626 20.370 -14.492 3.356.359

  gok 3.203.557 3.794 16.993 20.243 -14.492 3.230.096

  bvj 0 5.835 0 0 0 5.835

  vrk 102.183 0 404.637 0 0 506.820
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TITEL III - Aflossing schuld - Departement Algemene Zaken en Financiën 
 
   (in duizenden EUR) 

organisatieafdeling programma begroting aanpas-
sing

over-
dracht 

herver-
deling 

fin. fonds totaal

ngk-vl 352.747 0 0 0 0 352.74790 Leningen 
ngk-or 352.747 0 0 0 0 352.747

Totaal OAFD 24 ngk-vl 352.747 0 0 0 0 352.747

24 Administratie Bud-
gettering, Accoun-
ting en Financieel 
Management 

 ngk-or 352.747 0 0 0 0 352.747
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Bijlage 3 Aanwending ordonnanceringskredieten 
lopend jaar 2006 

 
 
 
Legende bij de onderstaande tabel: 
 
• ngk: niet-gesplitste kredieten; 
• gok: gesplitste ordonnanceringskredieten; 
• vrk: variabele kredieten (begrotingsfondsen), overschrijdingen in de tabel zijn meer dan 

waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de kredieten niet de overdrachten en de 
werkelijke toegewezen ontvangsten bevatten maar slechts de ramingen opgenomen in 
de begroting; 

• bvj: bijkredieten vorige jaren. 
 
 

 (in duizenden EUR) 
organisatieafdeling programma  krediet geordon-

nanceerd 
aanwending

(in %)

00 Vlaams Parlement 10 Dotatie aan het Vlaams 
Parlement 

ngk 76.125 76.125 100,0

 Totaal OAFD 00 ngk 76.125 76.125 100,0

01 Vlaamse Regering ngk 2.674 1.966 73,5

 

10 Algemene werkingskos-
ten 

bvj 153 153 99,9

 Totaal OAFD 01 ngk 2.674 1.966 73,5

  bvj 153 153 99,9

02 Kabinetten 00 Algemene werkingskosten 
kabinet Minister-President 
en Vlaams minister van 
Institutionele Hervormin-
gen, Landbouw, Zeevis-
serij en Plattelandsbeleid 

ngk 4.922 4.587 93,2

 10 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Mobiliteit, Sociale 
Economie en Gelijke 
Kansen 

ngk 2.947 2.727 92,6

 20 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Financiën en Begro-
ting en Ruimtelijke Orde-
ning 

ngk 3.490 3.119 89,4

 30 Algemene werkingskosten 
kabinet vice-minister-
president en Vlaams mi-
nister van Economie, On-
dernemen, Wetenschap, 
Innovatie en Buitenlandse 
Handel 

ngk 5.055 4.690 92,8

 40 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en 
Natuur 

ngk 3.422 3.058 89,4
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organisatieafdeling programma  krediet geordon-
nanceerd 

aanwending
(in %)

 50 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering 

ngk 3.151 3.066 97,3

 60 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Bestuurszaken, Bui-
tenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

ngk 3.762 3.466 92,1

 70 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin 

ngk 3.151 2.712 86,1

 80 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Cultuur, Jeugd, Sport 
en Brussel 

ngk 3.355 3.232 96,3

 90 Algemene werkingskosten 
kabinet vice-minister-
president en Vlaams mi-
nister van Werk, Onder-
wijs en Vorming 

ngk 5.056 4.640 91,8

 Totaal OAFD 02 ngk 38.311 35.298 92,1

Totaal Hogere entiteiten  ngk 117.110 113.389 96,8

  bvj 153 153 99,9

gok 343 104 30,310 Departement COO  
(algemeen) 

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

vrk 0 0 0,0

 Totaal OAFD 10 gok 343 104 30,3

  vrk 0 0 0,0

ngk 35.147 30.873 87,810 Hoofdstedelijke aangele-
genheden 

gok 1.410 1.410 100,0

11 Administratie Kanselarij 
en Voorlichting 

ngk 3.302 1.864 56,4

 

20 Communicatie en Ont-
vangst 

gok 1.200 333 27,7

 30 Kanselarij ngk 818 409 50,0

 40 Gelijke Kansenbeleid ngk 4.722 3.101 65,7

  gok 315 241 76,5

 50 Permanente vorming en 
innovatie 

ngk 950 6 0,6

 60 Vlaamse Rand ngk 3.742 2.395 64,0

 80 Reguleringsmanagement ngk 500 249 49,8

 90 Contactpunt Vlaanderen ngk 6.788 3.038 44,8

  gok 342 336 98,3

 Totaal OAFD 11 ngk 55.968 41.934 74,9

  gok 3.267 2.319 71,0
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organisatieafdeling programma  krediet geordon-
nanceerd 

aanwending
(in %)

ngk 7.521 5.050 67,212 Administratie Buitenlands 
Beleid 

10 Algemeen Buitenlands 
Beleid 

gok 6.955 6.445 92,7

 ngk 3.535 1.942 54,9

 

20 Ontwikkelingssamenwer-
king 

gok 13.342 10.325 77,4

 Totaal OAFD 12 ngk 11.056 6.992 63,2

  gok 20.297 16.770 82,6

 ngk 67.024 48.927 73,0Totaal Departement 
Coördinatie  gok 23.907 19.193 80,3

  vrk 0 0 0,0

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

vrk 8 7 84,620 Departement AZF  
(algemeen) 

20 E-Government ngk 4.654 726 15,6

 Totaal OAFD 20 ngk 4.654 726 15,6

  vrk 8 7 84,6

10 Planning en Statistiek ngk 25 0 0,0

 gok 635 382 60,1

21 Administratie Planning en 
Statistiek 

Totaal OAFD 21 ngk 25 0 0,0

  gok 635 382 60,1

ngk 32.331 18.956 58,610 Algemene financiële 
logistiek 

vrk 217.797 6.448 3,0

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management 

20 Reservevorming voor 
toekomstige lasten 

ngk 705.469 155.609 22,1

 30 Waarborg gok 2.000 302 15,1

  vrk 3.149 185 5,9

 40 Rechtstreekse schuld ngk 225.040 221.905 98,6

 50 Intendancediensten vrk 443 163 36,9

 60 Provisionele kredieten ngk 37.608 0 0,0

  gok 2.656 0 0,0

 70 Achterstallen ngk 111.702 111.269 99,6

  bvj 145 13 9,1

 80 Indirecte schuld ngk 4.104 4.102 100,0

 Totaal OAFD 24 ngk 1.116.253 511.841 45,9

  gok 4.656 302 6,5

  bvj 145 13 9,1

  vrk 221.389 6.797 3,1
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organisatieafdeling programma  krediet geordon-
nanceerd 

aanwending
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10 Gebouwen ngk 59.984 56.852 94,8

 gok 23.960 22.127 92,4

 bvj 12 8 70,6

26 Administratie Overheids-
opdrachten, Gebouwen 
en Gesubsidieerde Infra-
structuur 

 vrk 16.121 6.142 38,1

 Totaal OAFD 26 ngk 59.984 56.852 94,8

  gok 23.960 22.127 92,4

  bvj 12 8 70,6

  vrk 16.121 6.142 38,1

 ngk 1.180.917 569.419 48,2Totaal Departement Alge-
mene Zaken en Financiën 

 gok 29.251 22.811 78,0

  bvj 157 22 13,8

  vrk 237.518 12.947 5,5

30 Departement Onderwijs 
(algemeen) 

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

vrk 0 0 -

 Totaal OAFD 30 vrk 0 0 -

10 Gewoon basisonderwijs ngk 2.251.744 2.247.604 99,831 Administratie Basis-
onderwijs 

20 Buitengewoon basis-
onderwijs 

ngk 335.115 334.398 99,8

 Totaal OAFD 31 ngk 2.586.859 2.582.002 99,8

10 Gewoon secundair  
onderwijs 

ngk 3.072.755 3.062.058 99,732 Administratie Secundair 
Onderwijs 

20 Buitengewoon secundair 
onderwijs 

ngk 261.066 261.066 100,0

 Totaal OAFD 32 ngk 3.333.821 3.323.124 99,7

ngk 617.437 616.777 99,910 Hogescholenonderwijs 

gok 325 0 0,0

 bvj 3.373 3.366 99,8

33 Administratie Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek 

 vrk 3.011 483 16,0

 20 Universitair Onderwijs ngk 679.116 660.073 97,2

  gok 102.683 102.643 100,0

  bvj 456 456 100,0

 30 Coördinatie Hoger  
Onderwijsbeleid 

ngk 4.773 2.926 61,3

 Totaal OAFD 33 ngk 1.301.326 1.279.775 98,3

  gok 103.008 102.643 99,6

  bvj 3.829 3.822 99,8

  vrk 3.011 483 16,0

10 Deeltijds Kunstonderwijs ngk 167.870 167.499 99,834 Administratie Permanente 
Vorming 

 bvj 15 13 87,4

  vrk 15.155 2.187 14,4

 ngk 231.938 226.015 97,5

 

20 Onderwijs sociale promo-
tie 

bvj 418 415 99,3
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 ngk 2.613 840 32,2

 bvj 50 50 99,6

 

30 Begeleid Individueel 
Studeren 

vrk 986 558 56,6

 40 Basiseducatie ngk 20.093 17.092 85,1

 50 Coördinatie permanente 
vorming 

ngk 13.069 9.536 73,0

 Totaal OAFD 34 ngk 435.583 420.982 96,6

  bvj 483 478 99,0

  vrk 16.141 2.745 17,0

ngk 93.490 86.836 92,910 Studietoelagen en 
-financiering 

vrk 1.202 0 0,0

35 Administratie Ondersteu-
ning 

20 CLB-centra ngk 136.092 134.921 99,1

 30 Leerlingenvervoer ngk 21.127 20.260 95,9

  bvj 210 210 99,8

  vrk 0 0 100,0

 ngk 312.934 298.485 95,4

 gok 549 439 80,0

 

40 Algemeen onderwijs en 
vorming 

vrk 0 0 -

 50 Aanwending van terug-
gevorderde wedden en 
weddetoelagen 

vrk 146.758 117.025 79,7

 Totaal OAFD 35 ngk 563.643 540.502 95,9

  gok 549 439 80,0

  bvj 210 210 99,8

  vrk 147.960 117.025 79,1

10 Provisionele kredieten ngk 52 0 0,039 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

ngk 50.168 37.834 75,4

 

20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

gok 4.793 3.366 70,2

  bvj 14 11 79,3

  vrk 1.260 486 38,6

 Totaal OAFD 39 ngk 50.220 37.834 75,3

  gok 4.793 3.366 70,2

  bvj 14 11 79,3

  vrk 1.260 486 38,6

 ngk 8.271.451 8.184.219 98,9Totaal Departement 
Onderwijs 

 gok 108.350 106.448 98,2

  bvj 4.536 4.521 99,7

  vrk 168.373 120.739 71,7

ngk 256 207 80,840 Departement WVC 
(algemeen) 

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

vrk 0 0 -

 20 Infrastructuur inzake 
persoonsgebonden aan-
gelegenheden 

ngk 151.980 148.980 98,0
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 30 Kredieten in het kader van 
het Sociaal Akkoord 

ngk 3.327 1.977 59,4

 Totaal OAFD 40 ngk 155.563 151.164 97,2

  vrk 0 0 -

10 Algemeen Welzijnsbeleid ngk 257.195 255.388 99,341 Administratie Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn 

 gok 468 221 47,3

  vrk 199 11 5,7

 20 Bijzondere jeugdbijstand ngk 233.682 230.781 98,8

 30 Bejaardenzorg ngk 36.166 31.837 88,0

  gok 857 856 99,9

  bvj 98 19 18,9

  vrk 1.994 1.776 89,1

 40 Gezinsaangelegenheden ngk 751.993 683.933 91,0

  bvj 79 79 99,8

 50 Gehandicaptenzorg ngk 1.012.363 1.005.492 99,3

 60 Maatschappelijk op-
bouwwerk 

ngk 7.925 7.082 89,4

 70 Maatschappelijk welzijn ngk 106.039 86.071 81,2

  gok 1.203 635 52,8

 80 Integratie kansarmen ngk 383 167 43,5

  gok 2.410 2.283 94,7

 90 Integrale jeugdhulpverle-
ning 

ngk 1.988 1.783 89,7

 Totaal OAFD 41 ngk 2.407.734 2.302.534 95,6

  gok 4.938 3.995 80,9

  bvj 177 97 55,0

  vrk 2.192 1.787 81,5

10 Volksgezondheid ngk 50.163 45.003 89,742 Administratie Gezond-
heidszorg 

 gok 263 0 0,0

 20 Medisch-sociaal beleid ngk 17.513 11.337 64,7

  gok 19.335 18.219 94,2

  vrk 7.354 5.525 75,1

 30 Psychiatrische Verpleging ngk 5.473 5.461 99,8

 Totaal OAFD 42 ngk 73.148 61.801 84,5

  gok 19.598 18.219 93,0

  vrk 7.354 5.525 75,1

45 Administratie Cultuur 10 Jeugd en Sport ngk 52.230 45.106 86,4

  gok 2.303 2.173 94,4

  bvj 77 76 99,1

 ngk 143.934 117.047 81,3

 

20 Volksontwikkeling en 
bibliotheken 

gok 4.630 4.277 92,4

 30 Beeldende kunst en 
musea 

ngk 31.494 26.215 83,2
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 ngk 141.237 133.823 94,8

 

40 Muziek, letteren en  
podiumkunsten 

bvj 346 29 8,4

 50 Algemeen Cultuurbeleid ngk 80.493 54.643 67,9

  gok 117 105 90,1

  bvj 1 0 0,0

  vrk 390 0 0,0

 60 Topsport ngk 2.274 1.467 64,5

  gok 103 0 0,0

 Totaal OAFD 45 ngk 451.662 378.301 83,3

  gok 7.153 6.556 91,7

  bvj 424 105 24,8

  vrk 390 0 0,0

10 Dotatie BLOSO ngk 75.005 71.762 95,749 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

20 Toerisme ngk 58.060 53.324 91,8

  gok 3.762 2.717 72,2

 40 Sport en recreatie gok 0 0 -

 90 Algemene uitgaven WVC gok 498 0 0,0

 Totaal OAFD 49 ngk 133.065 125.086 94,0

  gok 4.260 2.717 63,8

 ngk 3.221.172 3.018.886 93,7

 gok 35.949 31.487 87,6

Totaal Departement  
Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur 

 bvj 601 203 33,7

  vrk 9.937 7.313 73,6

50 Departement EWBL 
(algemeen) 

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

vrk 5 4 75,8

 Totaal OAFD 50 vrk 5 4 75,8

ngk 23.870 12.531 52,551 Administratie Economie 10 Algemeen economisch 
beleid 

gok 3.507 2.546 72,6

  vrk 1.636 0 0,0

 20 Economisch ondersteu-
ningsbeleid 

ngk 298.800 277.019 92,7

 ngk 47.395 34.977 73,8

 

40 Buitenlandse Handel en 
Exportbevordering 

gok 11.693 6.235 53,3

  bvj 26 25 98,1

 ngk 4.010 3.392 84,6

 

50 Natuurlijke rijkdommen 
en energie 

gok 4.757 3.594 75,6

  vrk 33.693 464 1,4

 Totaal OAFD 51 ngk 374.075 327.919 87,7

  gok 19.957 12.375 62,0

  bvj 26 25 98,1

  vrk 35.330 464 1,3
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10 Beroepsopleiding ngk 201.280 180.040 89,5

 bvj 31 0 0,0

52 Administratie Werkgele-
genheid 

20 Middenstandsvorming ngk 53.618 51.913 96,8

 40 Werkgelegenheid ngk 882.927 757.386 85,8

  gok 11.410 7.327 64,2

  bvj 27 0 0,0

 Totaal OAFD 52 ngk 1.137.825 989.339 87,0

  gok 11.410 7.327 64,2

  bvj 58 0 0,0

ngk 11.878 10.821 91,110 Lokale en regionale 
besturen 

gok 1.815.079 1.813.095 99,9

53 Administratie Binnen-
landse Aangelegenheden 

ngk 1.181 599 50,7

 

20 Stedenbeleid en Sociaal 
Impulsfonds 

gok 111.497 111.410 99,9

  vrk 54 0 0,0

 Totaal OAFD 53 ngk 13.059 11.419 87,4

  gok 1.926.576 1.924.504 99,9

  vrk 54 0 0,0

54 Administratie Landbouw ngk 67.117 64.483 96,1

 

10 Landbouw, tuinbouw en 
plattelandsbeleid 

gok 10.312 9.500 92,1

  bvj 108 89 82,6

  vrk 2.528 125 4,9

 70 Bestuur, ontwikkeling en 
kwaliteit 

vrk 108 0 0,0

 80 Dotatie aan wetenschap-
pelijke instellingen CLO 
en CLE 

ngk 14.651 12.232 83,5

 ngk 6.374 4.153 65,2

 gok 7.840 7.585 96,8

 

90 Beheer en Kwaliteit van 
de Landbouwproductie en 
Voorlichting 

vrk 3.029 411 13,6

 Totaal OAFD 54 ngk 88.142 80.868 91,7

  gok 18.152 17.086 94,1

  bvj 108 89 82,6

  vrk 5.666 536 9,5

 ngk 1.613.101 1.409.546 87,4

 gok 1.976.095 1.961.292 99,3

 bvj 192 115 59,8

Totaal Departement Eco-
nomie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegen-
heden en Landbouw 

 vrk 41.054 1.004 2,4

60 Departement LIN  
(algemeen) 

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

vrk 0 0 -

 Totaal OAFD 60 vrk 0 0 -
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10 Leefmilieu ngk 444.900 436.978 98,2

 gok 109.473 105.188 96,1

 bvj 106 105 99,5

61 Administratie Leefmilieu, 
Natuur, Land- en Water-
beheer 

 vrk 0 0 -

 20 Natuur ngk 10.292 8.673 84,3

  gok 3.991 3.642 91,3

 30 Bos en groen ngk 6.245 4.799 76,9

  gok 8.841 8.017 90,7

  bvj 22 22 99,3

  vrk 16.211 1.662 10,3

 40 Landbeheer ngk 25.645 24.842 96,9

  gok 13.928 11.659 83,7

  vrk 2.701 2.600 96,3

 50 Waterbeheer ngk 560 558 99,6

  gok 30.430 25.183 82,8

  bvj 19 18 95,3

  vrk 2.497 54 2,2

 Totaal OAFD 61 ngk 487.642 475.850 97,6

  gok 166.663 153.689 92,2

  bvj 147 145 98,9

  vrk 21.408 4.316 20,2

ngk 2.079 1.097 52,8

gok 12.862 8.952 69,6

62 Administratie Ruimtelijke 
ordening, Huisvesting, 
Monumenten en Land-
schappen 

10 Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw en Grondbe-
leid 

vrk 13.941 2.107 15,1

 ngk 15.243 13.874 91,0

 gok 50.389 48.956 97,2

 

20 Monumenten en land-
schappen 

vrk 661 183 27,7

 ngk 117.316 113.408 96,7

 gok 246.686 213.703 86,6

 bvj 11 9 85,6

 

40 Huisvesting 

vrk 6.855 590 8,6

 ngk 4.048 0 0,0

 

60 Sociaal grond- en  
woningbeleid 

gok 0 0 -

 Totaal OAFD 62 ngk 138.686 128.379 92,6

  gok 309.937 271.612 87,6

  bvj 11 9 85,5

  vrk 21.457 2.881 13,4

10 Wegen ngk 8.038 6.585 81,963 Administratie Wegen en 
Verkeer 

 gok 137.502 132.364 96,3

 ngk 675.588 316.442 46,8

 

20 Gemeenschappelijk 
vervoer 

gok 73.437 73.221 99,7
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 ngk 5.524 4.942 89,5

 

30 Regionale luchthavens en 
vliegvelden 

gok 6.720 6.720 100,0

 ngk 9.392 7.350 78,3

 

40 Algemene infrastructuur 
en verkeersbeleid 

gok 1.409 1.408 99,9

  bvj 38 38 98,7

 Totaal OAFD 63 ngk 698.542 335.318 48,0

  gok 219.068 213.712 97,6

  bvj 38 38 98,7

ngk 219.328 213.131 97,264 Administratie Waterwe-
gen en Zeewezen 

10 Waterwegen en Binnen-
vaart 

gok 2.925 2.422 82,8

 20 Havens ngk 691 426 61,7

  gok 189.422 136.638 72,1

 ngk 25 14 54,0

 

30 Zee- en rivierwaterkering 
en -beheersing 

gok 5.588 5.581 99,9

 ngk 2.084 851 40,8

 

40 Algemeen Infrastructuur- 
en Scheepvaartbeleid 

vrk 0 0 -

 50 Zeewezen ngk 31.864 30.708 96,4

  gok 10.159 10.045 98,9

 60 Integraal Waterbeheer gok 422 366 86,6

 Totaal OAFD 64 ngk 253.992 245.130 96,5

  gok 208.516 155.051 74,4

  vrk 0 0 -

ngk 898 689 76,810 Ondersteunende op-
drachten en studies 

gok 50 15 30,3

66 Administratie Ondersteu-
nende Studies en  
Opdrachten 

Totaal OAFD 66 ngk 898 689 76,8

  gok 50 15 30,3

90 Algemene uitgaven ngk 299.756 299.653 100,069 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

 gok 0 0 -

  vrk 0 0 -

 Totaal OAFD 69 ngk 299.756 299.653 100,0

  gok 0 0 -

  vrk 0 0 -

 ngk 1.879.516 1.485.020 79,0

 gok 904.234 794.079 87,8

 bvj 196 192 98,1

Totaal Departement 
Leefmilieu en Infrastructuur 

 vrk 42.866 7.196 16,8

70 Departement WIM  
(algemeen) 

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

vrk 0 0 -

 Totaal OAFD 70 vrk 0 0 -

ngk 12.418 6.300 50,7

gok 6.216 4.181 67,3

71 Administratie Weten-
schap en Innovatie 

10 Algemeen Wetenschaps-
beleid 

vrk 1.774 270 15,2
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 ngk 135.731 109.649 80,8

 

20 Wetenschappelijk onder-
zoek op initiatief van de 
vorser gok 7.013 3.435 49,0

 30 Wetenschappelijk onder-
zoek met economische 
finaliteit 

ngk 138.098 138.077 100,0

 ngk 168.557 146.466 86,9

 

40 Strategisch en beleidsge-
richt onderzoek 

gok 54.444 47.964 88,1

 Totaal OAFD 71 ngk 454.804 400.492 88,1

  gok 67.673 55.580 82,1

  vrk 1.774 270 15,2

72 Administratie Media ngk 12.444 5.810 46,7

 

10 Filmbeleid en audiovisue-
le cultuur 

vrk 0 0 -

 20 Dotatie aan de VRT ngk 277.885 277.885 100,0

 30 Mediabeleid en Media-
innovatie 

ngk 9.525 4.363 45,8

 Totaal OAFD 72 ngk 299.854 288.057 96,1

  vrk 0 0 -

 ngk 754.658 688.549 91,2

 gok 67.673 55.580 82,1

Totaal Departement Weten-
schap, Innovatie en Media 

 vrk 1.774 270 15,2

ngk 583.070 534.043 91,699 College van secretaris-
sen-generaal 

10  Interdepartementale 
bestaansmiddelen 

gok 99.128 87.736 88,5

  vrk 5.299 1.023 19,3

 Totaal OAFD 99 ngk 583.070 534.043 91,6

  gok 99.128 87.736 88,5

  vrk 5.299 1.023 19,3

 ngk 583.070 534.043 91,6Totaal Interdepartementaal 

 gok 99.128 87.736 88,5

  vrk 5.299 1.023 19,3

ALGEMEEN TOTAAL  ngk 17.688.018 16.051.997 90,8

  gok 3.244.587 3.078.626 94,6

  bvj 5.835 5.205 89,2

  vrk 506.820 150.492 29,7
 

 

TITEL III - Aflossing schuld – Departement Algemene Zaken en Financiën 
 
   (in duizenden EUR) 
organisatieafdeling programma krediet geordon-

nanceerd 
aanwending

(in %)

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management  

90 Leningen ngk 352.747 323.600 91,7

 Totaal OAFD 24 ngk 352.747 323.600 91,7
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Bijlage 4 Aanwending overgedragen kredieten - jaar 
2006 

 
 
 
Legende bij de onderstaande tabel: 
 
• ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; 
• bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. 

 
 
 (in duizenden EUR) 

organisatieafdeling programma krediet geordon-
nanceerd 

aanwending
(in %)

01 Vlaamse Regering 10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 807 137 17,0

 Totaal OAFD 01 ngk 807 137 17,0

02 Kabinetten 00 Algemene werkingskos-
ten kabinet Minister-
President en Vlaams mi-
nister van Institutionele 
Hervormingen, Land-
bouw, Zeevisserij en Plat-
telandsbeleid 

ngk 493 215 43,7

 10 Algemene werkingskos-
ten kabinet Vlaams Minis-
ter van Mobiliteit, Sociale 
Economie en Gelijke 
Kansen 

ngk 451 105 23,3

 20 Algemene werkingskos-
ten kabinet Vlaams Minis-
ter van Financiën en Be-
groting en Ruimtelijke 
Ordening 

ngk 526 168 32,0

 30 Algemene werkingskosten 
kabinet vice-minister-
president en Vlaams mi-
nister van Economie, On-
dernemen, Wetenschap, 
Innovatie en Buitenlandse 
Handel 

ngk 469 94 20,1

 40 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en 
Natuur 

ngk 494 114 23,0

 50 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering 

ngk 295 110 37,1

 60 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Bestuurszaken, Bui-
tenlands Beleid, Media en 
Toerisme 

ngk 462 64 13,8

 70 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin 

ngk 515 143 27,7
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 80 Algemene werkingskosten 
kabinet Vlaams Minister 
van Cultuur, Jeugd, Sport 
en Brussel 

ngk 240 122 50,7

 90 Algemene werkingskosten 
kabinet vice-minister-
president en Vlaams mi-
nister van Werk, Onder-
wijs en Vorming 

ngk 764 498 65,2

 Totaal OAFD 02 ngk 4.708 1.631 34,7

Totaal Hogere entiteiten  ngk 5.515 1.769 32,1

10 Hoofdstedelijke aangele-
genheden 

ngk 4.914 4.865 99,011 Administratie Kanselarij 
en Voorlichting 

20 Communicatie en  
Ontvangst 

ngk 2.387 1.926 80,7

 40 Gelijke Kansenbeleid ngk 1.502 1.417 94,3

 60 Vlaamse Rand ngk 445 438 98,3

 70 E-Government ngk 2.592 2.470 95,3

 80 Regeringsmanagement ngk 151 121 80,4

 90 Contactpunt Vlaanderen ngk 2.126 2.044 96,1

 Totaal OAFD 11 ngk 14.118 13.282 94,1

10 Algemeen Buitenlands 
Beleid 

ngk 1.436 1.301 90,612 Administratie Buitenlands 
Beleid 

20 Ontwikkelingssamenwer-
king 

ngk 996 937 94,1

 Totaal OAFD 12 ngk 2.433 2.238 92,0

Totaal Departement 
Coördinatie 

 ngk 16.551 15.520 93,8

10 Planning en Statistiek ngk 25 25 100,021 Administratie Planning en 
Statistiek 

Totaal OAFD 21 ngk 25 25 100,0

10 Algemene financiële 
logistiek 

ngk 15.986 13.576 84,924 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management 

Totaal OAFD 24 ngk 15.986 13.576 84,9

10 Gebouwen ngk 2.853 2.647 92,826 Administratie Overheids-
opdrachten, Gebouwen 
en Gesubsidieerde Infra-
structuur 

Totaal OAFD 26 ngk 2.853 2.647 92,8

Totaal Departement Alge-
mene Zaken en Financiën 

 ngk 18.864 16.248 86,1

10 Gewoon basisonderwijs ngk 14.791 14.716 99,5

 bvj 1.777 1.777 100,0

31 Administratie Basison-
derwijs 

ngk 1.267 1.265 99,9

 

20 Buitengewoon basison-
derwijs 

bvj 621 621 100,0

 Totaal OAFD 31 ngk 16.058 15.982 99,5

  bvj 2.399 2.399 100,0
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ngk 18.767 18.414 98,132 Administratie Secundair 
Onderwijs 

10 Gewoon secundair  
onderwijs 

bvj 1.385 1.385 100,0

 ngk 1.613 1.613 100,0

 

20 Buitengewoon secundair 
onderwijs 

bvj 332 332 100,0

 Totaal OAFD 32 ngk 20.381 20.027 98,3

  bvj 1.717 1.717 100,0

ngk 21.411 21.410 100,010 Hogescholenonderwijs 

bvj 11 11 100,0

33 Administratie Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek 

20 Universitair Onderwijs ngk 2.287 2.255 98,6

 30 Coördinatie Hoger  
Onderwijsbeleid 

ngk 773 773 100,0

 Totaal OAFD 33 ngk 24.471 24.438 99,9

  bvj 11 11 100,0

10 Deeltijds Kunstonderwijs ngk 9 9 100,0

 bvj 372 372 100,0

34 Administratie Permanente 
Vorming 

ngk 3.287 3.287 100,0

 

20 Onderwijs sociale promo-
tie 

bvj 249 249 100,0

 30 Begeleid Individueel 
Studeren 

ngk 1.352 1.204 89,1

 40 Basiseducatie ngk 1.953 1.946 99,6

 50 Coördinatie permanente 
vorming 

ngk 4.654 3.737 80,3

 Totaal OAFD 34 ngk 11.255 10.183 90,5

  bvj 621 621 100,0

10 Studietoelagen en 
-financiering 

ngk 16.098 16.098 100,035 Administratie Ondersteu-
ning 

20 CLB-centra ngk 3 3 100,0

  bvj 109 109 100,0

 30 Leerlingenvervoer ngk 50 50 100,0

 ngk 3.185 2.930 92,0

 

40 Algemeen Onderwijs en 
Vorming 

bvj 25 25 100,0

 Totaal OAFD 35 ngk 19.336 19.082 98,7

  bvj 134 134 100,0

39 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

ngk 4.475 4.139 92,5

 Totaal OAFD 39 ngk 4.475 4.139 92,5

 ngk 95.976 93.851 97,8Totaal Departement 
Onderwijs 

 bvj 4.882 4.882 100,0

10 Algemeen Welzijnsbeleid ngk 1.823 1.640 90,041 Administratie Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn 

30 Bejaardenzorg ngk 3.504 2.932 83,7

  bvj 101 81 80,7

 40 Gezinsaangelegenheden ngk 58.563 51.502 87,9

 60 Maatschappelijk op-
bouwwerk 

ngk 775 775 100,0
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 70 Maatschappelijk welzijn ngk 11.496 11.405 99,2

 80 Integratie kansarmen ngk 152 114 75,2

 90 Integrale jeugdhulpverle-
ning 

ngk 225 69 30,7

 Totaal OAFD 41 ngk 76.538 68.436 89,4

  bvj 101 81 80,7

10 Volksgezondheid ngk 4.750 4.743 99,842 Administratie Gezond-
heidszorg 

20 Medisch-sociaal beleid ngk 3.063 2.493 81,4

 Totaal OAFD 42 ngk 7.813 7.236 92,6

45 Administratie Cultuur 10 Jeugd en Sport ngk 7.254 7.030 96,9

 20 Volksontwikkeling en 
bibliotheken 

ngk 37.777 37.437 99,1

 30 Beeldende kunst en 
musea 

ngk 5.126 4.812 93,9

 40 Muziek, letteren en  
podiumkunsten 

ngk 8.232 8.136 98,8

 50 Algemeen Cultuurbeleid ngk 11.463 11.242 98,1

 Totaal OAFD 45 ngk 69.852 68.656 98,3

20 Toerisme ngk 134 134 100,049 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

Totaal OAFD 49 ngk 134 134 100,0

 ngk 154.338 144.463 93,6Totaal Departement  
Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur  bvj 101 81 80,7

51 Administratie Economie 10 Algemeen Economisch 
Beleid 

ngk 3.339 1.668 50,0

 50 Natuurlijke rijkdommen 
en energie 

ngk 802 592 73,7

 Totaal OAFD 51 ngk 4.142 2.259 54,6

10 Beroepsopleiding ngk 6 6 100,0

20 Middenstandsvorming ngk 0 0 -

52 Administratie Werkgele-
genheid 

40 Werkgelegenheid ngk 10.422 6.306 60,5

 Totaal OAFD 52 ngk 10.428 6.312 60,5

53 Administratie Binnen-
landse Aangelegenheden 

10 Lokale en regionale 
besturen 

ngk 791 633 80,0

 20 Stedenbeleid en Sociaal 
Impulsfonds 

ngk 194 189 97,4

 Totaal OAFD 53 ngk 985 822 83,5
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54 Administratie Landbouw 10 Landbouw, tuinbouw en 
plattelandsbeleid 

ngk 2.915 1.877 64,4

 80 Dotatie aan wetenschap-
pelijke instellingen CLO 
en CLE 

ngk 353 347 98,4

 90 Beheer en Kwaliteit van 
de Landbouwproductie en 
Voorlichting 

ngk 2.169 2.095 96,6

 Totaal OAFD 54 ngk 5.437 4.319 79,4

Totaal Departement Eco-
nomie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegen-
heden en Landbouw 

 ngk 20.992 13.713 65,3

10 Leefmilieu ngk 1.025 828 80,9

20 Natuur ngk 809 794 98,1

61 Administratie Leefmilieu, 
Natuur, Land- en Water-
beheer 

30 Bos en groen ngk 645 632 98,0

 40 Landbeheer ngk 18 18 100,0

 50 Waterbeheer ngk 799 690 86,3

 Totaal OAFD 61 ngk 3.296 2.963 89,9

10 Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw en Grondbe-
leid 

ngk 53 53 100,062 Administratie Ruimtelijke 
ordening, Huisvesting, 
Monumenten en Land-
schappen 

20 Monumenten en land-
schappen 

ngk 890 845 95,0

 40 Huisvesting ngk 1.929 1.698 88,0

 Totaal OAFD 62 ngk 2.872 2.596 90,4

10 Wegen ngk 1.565 1.546 98,8

30 Regionale luchthavens en 
vliegvelden 

ngk 1.924 1.717 89,2

63 Administratie Wegen en 
Verkeer 

40 Algemene infrastructuur 
en verkeersbeleid 

ngk 871 578 66,3

 Totaal OAFD 63 ngk 4.360 3.841 88,1

10 Waterwegen en Binnen-
vaart 

ngk 178 178 100,064 Administratie Waterwe-
gen en Zeewezen 

20 Havens ngk 199 190 95,3

 30 Zee- en rivierwaterkering 
en -beheersing 

ngk 30 30 100,0

 ngk 1.082 1.058 97,8

 

40 Algemeen Infrastructuur- 
en Scheepvaartbeleid 

bvj 3 0 0,0

 50 Zeewezen ngk 772 647 83,9

 Totaal OAFD 64 ngk 2.261 2.103 93,0

  bvj 3 0 0,0

10 Ondersteunende op-
drachten en studies 

ngk 221 204 92,466 Administratie Ondersteu-
nende Studies en  
Opdrachten 

Totaal OAFD 66 ngk 221 204 92,4
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90 Algemene uitgaven ngk 24.531 24.522 100,069 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

Totaal OAFD 69 ngk 24.531 24.522 100,0

 ngk 37.542 36.229 96,5Totaal Departement 
Leefmilieu en Infrastructuur  bvj 3 0 0,0

71 Administratie Weten-
schap en Innovatie 

10 Algemeen Wetenschaps-
beleid 

ngk 2.061 1.821 88,4

 20 Wetenschappelijk onder-
zoek op initiatief van de 
vorser 

ngk 22.200 22.200 100,0

 40 Strategisch en beleidsge-
richt onderzoek 

ngk 6.633 6.633 100,0

 Totaal OAFD 71 ngk 30.894 30.654 99,2

10 Filmbeleid en audiovisue-
le cultuur 

ngk 1.565 1.540 98,4

30 Mediabeleid en Media-
innovatie 

ngk 1.638 1.541 94,1

72 Administratie Media 

Totaal OAFD 72 ngk 3.203 3.082 96,2

Totaal Departement Weten-
schap, Innovatie en Media 

 ngk 34.098 33.735 98,9

99 College van secretaris-
sen-generaal 

10  Interdepartementale 
bestaansmiddelen 

ngk 16.231 13.520 83,3

 Totaal OAFD 99 ngk 16.231 13.520 83,3

Totaal Interdepartementaal  ngk 16.231 13.520 83,3

ALGEMEEN TOTAAL  ngk 400.106 369.048 92,2

  bvj 4.985 4.963 99,6
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Bijlage 5 Aanwending gesplitste vastleggingskredie-
ten 2006 

 
 
 
Legende bij de onderstaande tabel: 
 
• gvk: gesplitste vastleggingskredieten 
 
 
 (in duizenden EUR) 
organisatieafdeling programma  krediet vastgelegd aanwending

(in %)

10 Algemene departementa-
le bestaansmiddelen 

gvk 343 119 34,610 Departement COO 
(algemeen) 

Totaal OAFD 10 gvk 343 119 34,6

10 Hoofdstedelijke aangele-
genheden 

gvk 1.707 1.707 100,0

20 Communicatie en Ont-
vangst 

gvk 0 0 -

40 Gelijke Kansenbeleid gvk 124 115 92,5

90 Contactpunt Vlaanderen gvk 0 0 -

11 Administratie Kanselarij 
en Voorlichting 

Totaal OAFD 11 gvk 1.831 1.822 99,5

10 Algemeen Buitenlands 
Beleid 

gvk 5.410 5.301 98,0

20 Ontwikkelingssamenwer-
king 

gvk 13.949 13.943 100,0

12 Administratie Buitenlands 
Beleid 

Totaal OAFD 12 gvk 19.359 19.244 99,4

Totaal Departement 
Coördinatie 

 gvk 21.533 21.185 98,4

10 Planning en Statistiek gvk 848 802 94,621 Administratie Planning en 
Statistiek 

Totaal OAFD 21 gvk 848 802 94,6

30 Waarborg gvk 2.000 0 0,0

60 Provisionele kredieten gvk 150.829 692 0,5

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management 

Totaal OAFD 24 gvk 152.829 692 0,5

10 Gebouwen gvk 22.659 21.977 97,026 Administratie Overheids-
opdrachten, Gebouwen 
en Gesubsidieerde Infra-
structuur 

Totaal OAFD 26 gvk 22.659 21.977 97,0

Totaal Departement Alge-
mene Zaken en Financiën 

 gvk 176.336 23.471 13,3

10 Hogescholenonderwijs gvk 2.250 2.250 100,033 Administratie Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek 20 Universitair onderwijs gvk 99.033 99.033 100,0

 Totaal OAFD 33 gvk 101.283 101.283 100,0

40 Algemeen Onderwijs en 
Vorming 

gvk 1.647 1.647 100,035 Administratie Ondersteu-
ning 

Totaal OAFD 35 gvk 1.647 1.647 100,0
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20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

gvk 4.554 4.091 89,839 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

Totaal OAFD 39 gvk 4.554 4.091 89,8

Totaal Departement 
Onderwijs 

 gvk 107.484 107.021 99,6

10 Algemeen welzijnsbeleid gvk 468 459 98,1

30 Bejaardenzorg gvk 2.893 1.333 46,1

70 Maatschappelijk welzijn gvk 1.011 1.011 100,0

80 Integratie kansarmen gvk 2.501 2.497 99,8

41 Administratie Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn 

Totaal OAFD 41 gvk 6.873 5.300 77,1

10 Volksgezondheid gvk 0 0 -

20 Medisch-sociaal beleid gvk 19.452 19.290 99,2

42 Administratie Gezond-
heidszorg 

Totaal OAFD 42 gvk 19.452 19.290 99,2

10 Jeugd en Sport gvk 329 329 100,0

20 Volksontwikkeling en 
bibliotheken 

gvk 4.918 4.917 100,0

50 Algemeen cultuurbeleid gvk 182 182 99,8

60 Topsport gvk 459 458 99,8

45 Administratie Cultuur 

Totaal OAFD 45 gvk 5.888 5.886 100,0

20 Toerisme gvk 4.257 4.187 98,4

40 Sport en recreatie gvk 0 0 -

90 Algemene uitgaven WVC gvk 0 0 -

49 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

Totaal OAFD 49 gvk 4.257 4.187 98,3

Totaal Departement  
Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur 

 gvk 36.470 34.662 95,0

10 Algemeen Economisch 
beleid 

gvk 3.948 3.196 81,0

40 Buitenlandse Handel en 
Exportbevordering 

gvk 14.303 14.303 100,0

50 Natuurlijke rijkdommen 
en energie 

gvk 3.783 3.025 80,0

51 Administratie Economie 

Totaal OAFD 51 gvk 22.034 20.524 93,1

40 Werkgelegenheid gvk 11.402 11.250 98,752 Administratie Werkgele-
genheid 

Totaal OAFD 52 gvk 11.402 11.250 98,7

53 Administratie Binnen-
landse Aangelegenheden 

10 Lokale en regionale 
besturen 

gvk 1.790.143 1.790.001 100,0

 20 Stedenbeleid en Sociaal 
Impulsfonds 

gvk 111.558 111.546 100,0

 Totaal OAFD 53 gvk 1.901.701 1.901.548 100,0
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54 Administratie Landbouw 10 Landbouw, tuinbouw en 
plattelandsbeleid 

gvk 9.464 9.379 99,1

 90 Beheer en Kwaliteit van 
de Landbouwproductie en 
Voorlichting 

gvk 7.654 7.605 99,4

 Totaal OAFD 54 gvk 17.118 16.983 99,2

Totaal Departement Eco-
nomie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegen-
heden en Landbouw 

 gvk 1.952.255 1.950.305 99,9

10 Leefmilieu gvk 123.084 122.990 99,9

20 Natuur gvk 3.833 3.513 91,7

30 Bos en groen gvk 8.756 8.523 97,3

40 Landbeheer gvk 12.597 10.826 85,9

50 Waterbeheer gvk 6.815 5.602 82,2

61 Administratie Leefmilieu, 
Natuur, Land- en Water-
beheer 

Totaal OAFD 61 gvk 155.085 151.454 97,7

10 Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw en Grondbe-
leid 

gvk 11.914 11.232 94,3

20 Monumenten en land-
schappen 

gvk 46.358 46.019 99,3

40 Huisvesting gvk 227.803 225.367 98,9

60 Sociaal grond- en  
woningbeleid 

gvk 0 0 -

62 Administratie Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting, 
Monumenten en Land-
schappen 

Totaal OAFD 62 gvk 286.075 282.618 98,8

10 Wegen gvk 134.554 133.517 99,2

20 Gemeenschappelijk 
vervoer 

gvk 72.618 72.617 100,0

30 Regionale luchthavens en 
vliegvelden 

gvk 5.618 5.618 100,0

40 Algemene infrastructuur 
en verkeersbeleid 

gvk 1.373 1.370 99,8

63 Administratie Wegen en 
Verkeer 

Totaal OAFD 63 gvk 214.163 213.122 99,5

10 Waterwegen en binnen-
vaart 

gvk 3.001 2.971 99,0

20 Havens gvk 238.507 162.610 68,2

30 Zee- en rivierwaterkering 
en -beheersing 

gvk 5.137 5.137 100,0

50 Zeewezen gvk 9.148 9.128 99,8

60 Integraal Waterbeheer gvk 22 22 97,9

64 Administratie Waterwe-
gen en Zeewezen 

Totaal OAFD 64 gvk 255.815 179.867 70,3

10 Ondersteunende op-
drachten en studies 

gvk 0 0 -66 Administratie Ondersteu-
nende Studies en  
Opdrachten 

Totaal OAFD 66 gvk 0 0 -
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(in %)

90 Algemene uitgaven gvk 0 0 -69 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

Totaal OAFD 69 gvk 0 0 -

Totaal Departement 
Leefmilieu en Infrastructuur 

 gvk 911.138 827.061 90,8

71 Administratie Weten-
schap en Innovatie 

10 Algemeen wetenschaps-
beleid 

gvk 5.344 4.788 89,6

 20 Wetenschappelijk onder-
zoek op initiatief van de 
vorser 

gvk 5.401 5.221 96,7

 40 Strategisch en beleidsge-
richt onderzoek 

gvk 69.330 69.305 100,0

 Totaal OAFD 71 gvk 80.075 79.313 99,0

Totaal Departement Weten-
schap, Innovatie en Media 

 gvk 80.075 79.313 99,0

10  Interdepartementale 
bestaansmiddelen 

gvk 85.560 85.528 100,099 College van secretaris-
sen-generaal 

Totaal OAFD 99 gvk 85.560 85.528 100,0

Totaal Interdepartementaal  gvk 85.560 85.528 100,0

ALGEMEEN TOTAAL  gvk 3.370.851 3.128.548 92,8
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Inleidende opmerkingen 
 
Deze bijlage geeft de samengevatte uitvoeringsrekeningen van de begrotingen, 
de balansen en de resultatenrekeningen over de jaren 2005 en 2006 weer van 
de diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse openbare rechtspersonen. Bij 
deze rekeningen zijn telkens ook de opmerkingen van het Rekenhof en de re-
plieken daarop van de betrokken ministers weergegeven, voor zover zij niet al 
in het vorige rekeningenboek, dat de periode 2004-2005 betrof, waren opge-
nomen(1). 
 
De sommen in de tabellen in deze bijlage kunnen licht afwijken door afronding 
van de samenstellende delen van de optelling. 
 
De opmerkingen vermeld bij de rekeningen zijn de opmerkingen, opgenomen in 
de brieven aan de betrokken ministers. Buiten deze opmerkingen, heeft het 
Rekenhof soms ook boekhoudtechnische opmerkingen rechtstreeks medege-
deeld aan de leidend ambtenaren van de instellingen.  
 
De DAB's en VOR's zijn - anders dan in vorige rekeningenboeken - geordend 
per beleidsdomein. Binnen elk beleidsdomein zijn zij alfabetisch gerangschikt. 
Telkens is ook aangegeven welke vorm zij in 2006 ingevolge de BBB-
herschikking aannamen. 
 
 

 
 
                                                      
1  Rekeningenboek over 2004-2005, Stuk 36 (2007-2008) - Nr. 1. 
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1 Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 

 
1.1 Agentschap voor Geografische Informatie (AGIV) 

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) werd opge-
richt door artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004. Artikel 2 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 stelde de inwerkingtreding van dit 
decreet vast op 1 april 2006. In 2005 was het AGIV nog niet als zelfstandige 
entiteit opgericht, maar ressorteerden de samenstellende onderdelen ervan nog 
onder de VLM. Het AGIV startte op 1 april 2006 als nieuw publiekrechtelijk 
vormgegeven EVA, afgesplitst van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2006  
 Begroting Uitvoering 

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en 
diensten 

550 850 

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 1 
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 651 709 

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde 
institutionele groep 

18.197 6.260 

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institu-
tionele groep 

1.470 727 

96.3 Opneming van leningen binnen de sector 
overheid 

1.508 70 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 22.376 8.617 
11 Lonen en sociale lasten 5.270 4.756 
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en 

diensten 
13.151 11.446 

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 0 22 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, 

waaronder onlichamelijke zaken 
993 829 

 TOTAAL UITGAVEN 19.414 17.052 
 Budgettair resultaat van het boekjaar - 8.436 
 Overgedragen resultaat vorige jaren - 2.799 
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT - 11.234 

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2006 
Activa  
Vaste activa 1.645 
Immat. vaste activa 1.046 
Materiële vaste activa 598 
Financiële vaste activa 1 
Vlottende activa 16.408 
Vorderingen > 1 jaar 5 
Vorderingen < 1 jaar 15.604 
Liquide middelen 675 
Overlopende rekeningen 124 
Totaal 18.053 
Passiva  
Eigen Vermogen 1.901 
Kapitaal  
Reserves 256 
Overgedragen resultaat  
Dotaties, subsidies, … 1.645 
Vreemd vermogen 16.152 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 317 
Schulden < 1 jaar 8.015 
Overlopende rekeningen 7.820 
Totaal 18.053 
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 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2006
Operationele opbrengsten 15.054
Lopende opbrengsten 722
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 14.272
Andere operationele opbrengsten 60
Operationele kosten 14.799
Div. diensten/goederen 10.118
Personeelskosten 3.596
Afschrijvingen en waardeverminderingen 1.068
Voorzieningen 9
Inkomensoverdrachten 5
Andere operationele kosten 4
Operationeel resultaat 255
Resultaat van het boekjaar 256

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en de 
minister-president op 2 september 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 
2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij onder meer de volgende 
opmerkingen geformuleerd:  
• De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft een beginbalans opgemaakt op 

1 april 2006. Deze beginbalans bevat geen overgedragen resultaat, omdat 
de VLM zich tot doel had gesteld de operatie resultaatneutraal te laten ver-
lopen. Bijgevolg werd het overgedragen resultaat op 31 december 2005 van 
70.398,14 EUR niet in de balans op 31 maart 2006 van het AGIV opgeno-
men. 

• Om de operatie resultaatneutraal te doen verlopen, heeft het AGIV alle van 
1 januari 2006 tot 31 maart 2006 gemaakte kosten, na aftrek van de gereali-
seerde eigen opbrengsten, geneutraliseerd door de te ontvangen dotaties 
voor het netto negatief als opbrengsten te boeken (2.237.568,08 EUR). 

• Voor de eerste 3 maanden van 2006 werden geen boekhoudkundige correc-
ties uitgevoerd, noch afschrijvingen geboekt, noch kapitaalsubsidies in resul-
taat genomen. Daar alle investeringen met kapitaalsubsidies zijn gefinan-
cierd, had dit geen impact op het resultaat, maar wel op de betrokken ba-
lansrekeningen. 

• De opbrengsten en kosten uit de resultatenrekening slaan op de periode na 
31 maart 2006 (datum operationalisering AGIV), terwijl de budgettaire rap-
portering slaat op het hele jaar 2006, en dus ook de cijfers van het OC-GIS 
als onderdeel van de VLM omvat (periode van 1 januari 2006 tot 31 maart 
2006). 

 
 
1.2 Vlaams Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking (PPS) 

Het Vlaams Kenniscentrum PPS is een DAB, die de volgende rekening heeft 
voorgelegd: 
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 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  

 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten     
Overdracht 820 820 622 622 
Dotatie 301 303 0 0 
Diverse  5 13 0 0 
Totaal  1.126 1.136 622 622 
Uitgaven     
Personeel 416 360 0 0 
Werking 535 154 0 0 
Investeringen 8 0 0 0 
Doorstorting MVG 622 622 
Over te dragen  167 622 0 0 
Totaal  1.126 1.136 622 622 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en de 
Vlaamse minister-president op 24 april 2007 meegedeeld dat het de rekeningen 
2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat het voor-
ziene krediet voor de terugstorting aan het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap (MVG) 622.000 EUR bedroeg, terwijl de werkelijke terugstorting licht 
hoger was, zodat er technisch een overschrijding van de begroting was. 
 
 
1.3 Vlaams Brusselfonds 

Het Vlaams Brusselfonds is een VOI van categorie A, die de volgende rekenin-
gen heeft voorgelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

1 Lopende ontvangsten 123 122 73 73
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 3.166 3.166 2.047 2.047
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 1.261 1.261 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 4.550 4.549 2.120 2.120
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 3.288 2.638 2.995 2.946
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 1.000 352 858 680
6 Kapitaaloverdrachten binnen sector overheid 1.200 698 1.432 1.121

 TOTAAL UITGAVEN 5.488 3.688 5.285 4.747
 Budgettair resultaat boekjaar 861 - 2.628
 Overgedragen resultaat vorige jaren 3.840 4.701
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 4.701 2.073

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vlottende activa 4.701 2.073 
Liquide middelen 4.701 2.073 
Totaal 4.701 2.073 
Passiva   
Eigen Vermogen 4.701 2.073 
Overgedragen resultaat 4.701 2.073 
Totaal 4.701 2.073 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 4.549 2.120 
Lopende opbrengsten 122 73 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 4.427 2.047 
Operationele kosten 3.688 4.747 
Operationeel resultaat 861 -2.628 
Resultaat van het boekjaar 861 -2.628 

 
 

255 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 258 

Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Brussel op 18 september 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 ge-
controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat de Vlaamse Rege-
ring het verslag over de werking en het beheer van het Vlaams Brusselfonds 
laattijdig aan het Vlaams Parlement heeft voorgelegd.  
 
 
2 Bestuurszaken 

 
2.1 Catering 

Catering is een DAB, die de volgende rekening heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 462 646 288 503 
Dotatie 5.150 5.171 5.471 5.471 
Diverse  2.600 2.299 2.450 2.151 
Totaal  8.212 8.116 8.209 8.124 
Uitgaven  
Personeel 4.633 4.522 4.734 4.585 
Werking 3.485 3.019 3.340 2.958 
Investeringen 94 73 106 20 
Over te dragen  0 29  
Totaal  8.212 7.613 8.209 7.563 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Bestuurszaken op 9 oktober 2007 meegedeeld dat het de rekening 2006 ge-
controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat er soms problemen 
rijzen met de tijdige betaling van facturen. Kennelijk verloopt de doorstroming 
van inkomende facturen tijdens het betalingsproces niet optimaal. 
 
 
2.2 Schoonmaak 

Schoonmaak is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 777 705 335 395 
Dotatie 7.630 7.659 8.306 8.306 
Diverse  220 152 220 136 
Totaal  8.627 8.516 8.861 8.837 
Uitgaven  
Personeel 5.874 5.753 6.074 6.014 
Werking 2.661 2.303 2.665 2.309 
Investeringen 92 66 78 25 
Over te dragen 0 395 44 489 
Totaal  8.627 8.516 8.861 8.837 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Bestuurszaken op 3 juni 2008 meegedeeld dat het de rekening 2006 gecontro-
leerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
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3 Financiën en Begroting 

 
3.1 Autonome Vlaamse Fiscale Inning 

Fiscale Inning is een DAB, die de volgende rekening heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 142 143 142 143 
Dotatie 0 0 0 0 
Diverse  0 0 0 0 
Totaal  142 143 142 143 
Uitgaven  
Personeel 0 0 0 0 
Werking 5 0 5 0 
Investeringen 3 0 3 0 
Terugstorting 
MVG 

0 0 134 142 

Over te dragen 134 143 0 0 
Totaal  142 143 142 0 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting op 3 juni 
2008 meegedeeld dat het de rekening 2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het 
heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• In de uitvoeringsrekening van de begroting zijn de gesplitste ordonnance-

ringskredieten met 580,68 EUR overschreden.  
• De verbintenissen waarop de uitgaven van 2006 betrekking hadden, werden 

niet op de gesplitste vastleggingskredieten aangerekend. Dat zou hebben 
geresulteerd in een overschrijding van die kredieten met 134.568,68 EUR.  

 
Er dienen dus aanvullende kredieten te worden voorzien in het rekendecreet en 
in de algemene rekening moeten de verbintenissen correct worden aangere-
kend. Het Rekenhof heeft niet aangedrongen op een gecorrigeerde rekening 
gezien het geringe bedrag en de opheffing van de DAB. 
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3.2 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investe-
ringsuitgaven (FFEU) 

Het FFEU is een VOI van categorie A, die de volgende rekeningen heeft voor-
gelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

66 Kapitaaloverdrachten binnen sector overheid 64.256 256 124.770 124.770
 TOTAAL ONTVANGSTEN 64.256 256 124.770 124.770

01 Uitgaven nader te verdelen  
12 Aankoop goederen/diensten 73 69 120 86
21 Rentes op overheidsschuld 75 32 95 83
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven 116.868 94.133 114.761 89.179
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrecht. instel-

lingen zonder winstoogmerk 
15.418 8.174 11.499 6.312

53 Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen 5.009 2.785 3.838 3.831
54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 66 62 308 308
60 Kapitaaloverdrachten binnen sector overheid 

(niet verdeeld) 
2.478 0 0 0

61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institu-
tionele groep 

51.427 38.379 14.940 13.923

63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 39.397 14.995 20.551 12.035
64 Aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs 23.073 16.789 6.382 5.881
65 Aan andere institutionele groepen 377 348 61 43
74 Verwervingen overige investeringsgoederen 77 75 0 0

 TOTAAL UITGAVEN 254.338 175.841 172.555 131.681
 Budgettair resultaat boekjaar -190.082 -175.585 -47.785 -6.911
 Overgedragen resultaat vorige jaren 570.736 570.736 395.149 395.150
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 380.653 395.150 347.364 388.239

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 69 44 
Immat. vaste activa 62 40 
Materiële vaste activa 7 4 
Vlottende activa 451.439 432.752 
Vorderingen < 1 jaar 402.291 376.808 
Liquide middelen 49.148 55.943 
Overlopende rekeningen 0 1 
Totaal 451.508 432.796 
Passiva   
Eigen Vermogen 389.226 375.243 
Overgedragen resultaat 389.226 375.243 
Vreemd vermogen 62.282 57.553 
Schulden < 1 jaar 62.282 57.553 
• Financiële schulden 40.477 18.574 
• Handelsschulden 6.008 13.042 
• Overige schulden 15.797 25.937 
Totaal 451.508 432.796 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 0 124.770 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 0 124.770 
Operationele kosten 174.538 138.670 
Div. diensten/goederen 70 85 
Niet kaskosten 6 25 
Inkomensoverdrachten 174.462 138.560 
Operationeel resultaat -174.538 -13.900 
Financiële kosten 31 83 
Resultaat van het boekjaar -174.569 -13.983 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en de 
Vlaamse ministers bevoegd voor de uitvoerende administraties op 5 februari 
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2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd verklaard heeft. 
Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• Naar aanleiding van vroegere opmerkingen van het Rekenhof over het 

belang van een transparant onderscheid tussen de verrichtingen ten laste 
van het FFEU en die ten laste van het ministerie of van andere entiteiten, 
verspreidde de leidend ambtenaar van het FFEU op 12 december 2005 
een circulaire met de instructie de leveranciers op te dragen in de adresse-
ring duidelijk de FFEU-bestemming aan te geven. Die instructie ging in 
vanaf het boekjaar 2006. De effectieve toepassing ervan bleef in de praktijk 
echter beperkt, zodat de maatregel zijn doel miste. 

• Bij de rekeningen 2005 heeft het Rekenhof opgemerkt dat de Vlaamse 
Regering voor de financiering van een aantal projecten behalve de FFEU-
begroting ook andere Vlaamse begrotingen aanspreekt, wat de transparan-
tie vermindert en een efficiënte controle bemoeilijkt. Vooral de uitsplitsing 
van een factuur over verschillende boekhoudingen is af te raden.  

• Hoewel de verwijlintresten in 2005 in belangrijke mate werden terugge-
drongen, toont de rekening 2006 weer een toename van verwijlintresten (in 
totaal 82.567 EUR, verdeeld over een aantal FFEU-rekeningen). De oor-
zaak hiervan moet worden onderzocht en bestreden, opdat de middelen 
van het FFEU maximaal worden aangewend voor de financiering van inves-
teringsprojecten. 

• Enkele FFEU-rekeningen vertoonden nog kredietoverschrijdingen, maar 
globaal werd maar 76% aangewend van de gesplitste ordonnanceringskre-
dieten van de aangepaste FFEU-begroting 2006 die op de investeringspro-
jecten betrekking hebben. Vooral van de kredieten voor de twee oudste 
projecten uit 2001 (stadsvernieuwing en fietspaden) werd weinig gebruik 
gemaakt. Voor die projecten stond op 31 december 2006 nog respectieve-
lijk 11.779.679 EUR (48 %) en 38.140.234 EUR (77 %) open. 

• Subsidiebetalingen vonden soms plaats terwijl verantwoordingstukken ont-
braken of niet ondertekend waren. De toekenning van de subsidiëring van 
het West-hoek Turncentrum vond plaats zonder toepassing van de regel-
geving op de overheidsopdrachten. 

 
 
3.3 Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) 

Het VFLD is een VOI van categorie A, die de volgende rekeningen heeft voor-
gelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

28 Overige resultaten van vermogen 0 0 0 0
38 Overige inkomensoverdrachten  92 0
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 15.832 18.034 111.991 112.626
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financi-

ele instellingen 
 0 218

 TOTAAL ONTVANGSTEN 15.832 18.034 112.083 112.844
2 Renten en huurgelden van gronden  79 79 
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 40.660 37.987 67.282 40.334
4 Inkomensoverdrachten binnen sector overheid 9.500 3.370 13.779 12.427

 TOTAAL UITGAVEN 50.239 41.437 81.061 52.761
 Budgettair resultaat boekjaar -23.403 60.083
 Overgedragen resultaat vorige jaren 46.124 46.118 22.715 22.715
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 22.715 82.798
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vlottende activa 23.147 83.509 
Vorderingen < 1 jaar 8.083 2.340 
Liquide middelen 15.065 81.169 
Totaal 23.147 83.509 
Passiva   
Eigen Vermogen 23.147 83.230 
Overgedragen resultaat 23.147 83.230 
Vreemd vermogen 0 279 
Totaal 23.147 83.509 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 18.034 112.626 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 17.559 111.881 
Andere operationele opbrengsten 475 745 
Operationele kosten 41.358 52.761 
Inkomensoverdrachten 41.358 52.739 
Andere operationele kosten 22 
Operationeel resultaat -23.324 59.865 
Uitzonderlijke opbrengsten 218 
Resultaat van het boekjaar -23.324 60.083 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting op 18 
september 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2005 gecontroleerd heeft 
verklaard. Het heeft daarbij opgemerkt dat de minister van Financiën en Begro-
ting de leidend ambtenaar er op 18 april 2007 terecht op heeft gewezen dat de 
impliciete schuld voor het VRT-pensioenfonds maar gedeeltelijk in rekening 
werd gebracht (voor één jaar in plaats van voor de vijf jaar waarin de beheers-
overeenkomst voorziet), maar dat hij deze opmerking ook had moeten formule-
ren ten aanzien van de VVM, die haar pensioenfonds ook maar voor één jaar in 
rekening heeft gebracht. 
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4 Internationaal Vlaanderen 

 
4.1 Toerisme Vlaanderen 

Toerisme Vlaanderen is een IVA met rechtspersoonlijkheid, dat de volgende 
rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

03 Interne verrichtingen 87 31 27 27
16 Verkoop goederen/diensten 3.770 3.348 3.366 3.403
26 Rente van overheidsvorderingen 0 100 2 5
28 Overige resultaten van vermogen 280 267 280 234
38 Overige inkomensoverdrachten 340 460 461 605
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland  15 1
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 30.151 30.116 32.723 32.763
49 Inkomensoverdrachten van andere entiteiten   

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 0 41 703 701
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 19.729 16.238 19.300 18.408
68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden  
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het 

binnenland 
 694 694

77 Verkoop overige investeringsgoederen 44 21 45 47
86 Kredietaflossingen en vereffeningen deelnemin-

gen In bedrijven en financiële instellingen 
0 0 0 5

9 Overheidsschuld  
 TOTAAL ONTVANGSTEN 54.401 50.623 57.616 56.893

03 Interne verrichtingen 87 51 
11 Lonen en sociale lasten 9.057 8.846 9.947 9.229
12 Aankoop goederen/diensten 17.267 17.620 17.685 17.117
20 Uitgaven van rente, pacht - niet verdeeld  
21 Rente overheidsschuld  
31 Exploitatiesubsidies  125 125
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrecht. instel-

lingen zonder winstoogmerk 
4.945 3.979 4.111 3.975

35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 134 127 55 61
4 Inkomensoverdrachten binnen sector overheid 1.446 1.446 1.446 1.446
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 16.062 10.844 13.107 12.505

71 Aankoop van grond en gebouwen 1.000 1.210 970 125
72 Nieuwbouw van gebouwen 2.000 2.214 7.230 7.617
74 Verwerving overige investeringsgoederen 1.431 956 1.635 1.583
81 Kredietverleningen en deelnemingen In bedrij-

ven en financiële instellingen 
17 16 2 12

9 Overheidsschuld  
 TOTAAL UITGAVEN 53.446 47.309 56.313 53.795
 Budgettair resultaat boekjaar 955 3.314 1.303 3.098
 Opneming uit reservefonds 0 6 700 667
 Spijzing van reservefonds -288 -308 -1965 -1580
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.262 595 3.607 3.607
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.929 3.607 3.645 5.792
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 54.298 60.256 
Immat. vaste activa 683 955 
Materiële vaste activa 53.557 59.257 
Financiële vaste activa 57 44 
Vlottende activa 30.979 32.416 
Vorderingen < 1 jaar 12.539 12.312 
Liquide middelen 16.894 18.817 
Overlopende rekeningen 1.546 1.287 
Totaal 85.277 92.672 
Passiva    
Eigen Vermogen 75.700 81.238 
Herwaarderingsmeerwaarden 23.918 23.595 
Reserves 6.994 7.907 
Overgedragen resultaat 17.360 16.763 
Dotaties, subsidies, … 27.428 32.973 
Vreemd vermogen 9.557 11.434 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 444 366 
Schulden < 1 jaar 9.090 10.348 
• Handelsschulden 5.577 6.959 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
1.321 1.344 

• Overige schulden 2.192 2.045 
Overlopende rekeningen 43 720 
Totaal 85.277 92.672 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 49.084 47.492 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 45.489 43.840 
Andere operationele opbrengsten 3.595 3.652 
Operationele kosten -44.594 46.937 
Div. diensten/goederen 16.480 17.132 
Personeelskosten 8.908 9.247 
Niet kaskosten 2.139 2.129 
Inkomensoverdrachten 16.709 18.384 
Andere operationele kosten 358 45 
Operationeel resultaat 4.490 555 
Financiële opbrengsten 178 136 
Financiële kosten 82 94 
Uitzonderlijke opbrengsten 94 93 
Uitzonderlijke kosten 0 374 
Resultaat van het boekjaar 4.680 316 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Toerisme op 9 juli 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontro-
leerd verklaard heeft. Het heeft opgemerkt dat deze rekening de voorleggings-
termijn heeft overschreden met meer dan acht maand. 
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4.2 Vlaams agentschap voor Internationaal Ondernemen - Flanders 
Investment and Trade (VAIO-FIT) 

Het VAIO-FIT is een publiekrechtelijk EVA, dat de volgende rekeningen heeft 
voorgelegd: 
 (in duizenden EUR) 
 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006  

Begroting(*) Uitvoering Begroting Uitvoering
08 Interne verrichtingen 4 4 0
16 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten 2.800 3.081 2.711
26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 4 30 1
36 Indirecte belastingen en heffingen 73 85 51
38 Overige inkomensoverdrachten 46 55 19
46 Inkomensoverdrachten in zelfde institut. groep 

(dotaties Vlaamse Gemeenschap) 
34.196 40.477 40.109

49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele 
groepen 

 2 0

77 Verkopen van overige investeringsgoederen 1 5 4
86 Kredietaflossingen en vereffeningen van deel-

nemingen in bedrijven en financiële instellingen 
825 870 681

87 Kredietaflossingen t.b.v. gezinnen 256 330 296
89 Kredietaflossingen in sector overheid 192 305 242

TOTAAL ONTVANGSTEN 38.395 45.244 44.113
11 Lonen en sociale lasten 19.997 20.680 20.567
12 Aankopen niet-duurzame goederen en diensten 14.181 15.742 14.711
21 Rentes op overheidsschuld 86 76 131
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven  3.912 7.628 7.162
41 Inkomensoverdrachten in zelfde institut. groep 24 60 0
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, 

waaronder onlichamelijke zaken 
280 370 309

81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in 
bedrijven en financiële instellingen 

827 810 681

83 Kredietverleningen aan gezinnen 256 330 296
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 192 305 242

TOTAAL UITGAVEN 39.755 46.001 44.101
Budgettair resultaat van het boekjaar -1.359 -757 12
Overgedragen resultaat vorige jaren  2.900 1.540 1.540
OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.541 783 1.552

(*)  Er was geen goedgekeurde begroting 2005 voorhanden. 
 
De cijfers 2006 in de bovenstaande uitvoeringsrekening zijn niet zonder meer 
vergelijkbaar met die van 2005. Voor 2005 betreffen zij namelijk de inkomsten 
en uitgaven van Export Vlaanderen (eerste jaarhelft 2005) én FIT. 
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 1.484 1.293 
Immat. vaste activa 98 61 
Materiële vaste activa 1.333 1.182 
Financiële vaste activa 54 51 
Vlottende activa 3.973 16.134 
Vorderingen > 1 jaar 6 12 
Voorraden 0 84 
Vorderingen < 1 jaar 847 2.179 
Liquide middelen 1.728 11.893 
Overlopende rekeningen 1.391 1.964 
Totaal 5.458 17.427 
Passiva   
Eigen Vermogen 598 844 
Kapitaal 1.053 1.053 
Overgedragen resultaat -456 -210 
Vreemd vermogen 4.860 16.583 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 918 1.039 
Schulden > 1 jaar 26 26 
Schulden < 1 jaar 2.767 14.450 
• Financiële schulden 0 11.132 
• Handelsschulden 1.044 1.442 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
1.693 1.828 

• Andere schulden 28 46 
Overlopende rekeningen 1.149 1.068 
Totaal 5.458 17.427 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 3.899 42.523 
Lopende opbrengsten 367 2.303 
Inkomensoverdrachten 3.441 40.109 
Andere operationele opbrengsten 91 111 
Operationele kosten -19.930 -42.097 
Handelsgoederen 0 0 
Div. diensten/goederen 5.619 12.843 
Personeelskosten 11.308 21.324 
Niet kaskosten 1.385 597 
Inkomensoverdrachten 1.600 7.292 
Andere operationele kosten 17 41 
Operationeel resultaat -16.030 426 
Financiële opbrengsten 84 29 
Financiële kosten -71 -256 
Uitzonderlijke opbrengsten 58 92 
Uitzonderlijke kosten -72 -46 
Resultaat van het boekjaar -16.032 246 

 
Ook in de resultatenrekening zijn de cijfers 2006 niet zonder meer vergelijkbaar 
met die van 2005. In tegenstelling tot de uitvoeringsrekening, betreffen de ge-
gevens voor 2005 immers uitsluitend de opbrengsten en kosten van FIT.  
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting op 19 
augustus 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd ver-
klaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat de jaarrekening te laat aan het 
Rekenhof werd voorgelegd.  
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4.3 Waarborgfonds Microfinanciering 

Het Waarborgfonds Microfinanciering is op 2 april 2004 bij decreet opgericht als 
DAB. Hij heeft de volgende rekening voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2006
 Begroting Uitvoering
Ontvangsten 
Overdracht 0 0
Dotatie 248 248
Diverse  0 0
Totaal  248 248
Uitgaven 
Werking 5 0
Transfert naar 
reservefonds 

25 25

Over te dragen 223 223
Totaal  253 248

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Buitenlands Beleid op 14 augustus 2007 meegedeeld dat het de rekening 2006 
gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformu-
leerd. 
 
 
5 Economie, Wetenschap en Innovatie 

 
5.1 Fonds voor Flankerend Economisch Beleid – Hermesfonds 

Het Hermesfonds is een publiekrechtelijk VOI van categorie A, die de volgende 
rekeningen heeft voorgelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

46 Inkomensoverdrachten van de centrale over-
heid 

215.813 215.813 286.800 286.800

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven 2.866 4.989 2.866 5.710
66 Kapitaaloverdrachten binnen sector overheid  2.000 2.000

 TOTAAL ONTVANGSTEN 218.679 220.802 291.666 294.510
12 Aankoop goederen/diensten 3.349 1.691 1.608 1.606
30 Inkomensoverdrachten niet verdeeld 1.288 752 486 485
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsi-

dies, aan bedrijven en financiële instellingen 
53.507 40.968 21.394 21.339

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke 
instellingen zonder winstoogmerk 

12.951 14.017 6.840 6.898

41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-
tutionele groep 

13.838 1.807 4.284 4.284

43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overhe-
den 

349 160 9 9

50 Kapitaaloverdrachten Niet verdeeld 3.092 1.579 1.915 1.914
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financi-

ele instellingen 
140.518 168.911 250.028 247.926

61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institu-
tionele groep 

6.840 3.271 5.102 5.352

 TOTAAL UITGAVEN 235.732 233.156 291.666 289.813
 Budgettair resultaat boekjaar -17.053 -12.354 0 4.697
 Overgedragen resultaat vorige jaren 57.454 57.454 45.099 45.100
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 40.401 45.100 45.099 49.797
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa   
Vlottende activa 56.319 52.032 
Vorderingen op meer dan 1 jaar   
Vorderingen < 1 jaar 13.624 15.811 
Liquide middelen 42.695 36.221 
Totaal 56.319 52.032 
Passiva   
Eigen Vermogen 41.138 37.544 
Overgedragen resultaat 41.138 37.544 
Vreemd vermogen 15.181 14.488 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 14.090 14.055 
Schulden < 1 jaar 1.091 432 
Overlopende rekeningen 0 1 
Totaal 56.319 52.032 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006
 
Operationele opbrengsten 220.899 293.756
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 215.913 289.426
Andere operationele opbrengsten 4.986 4.330
Operationele kosten 241.143 298.113
Div. diensten/goederen 1.691 1.606
Inkomensoverdrachten 231.465 288.207
Andere operationele kosten 7.987 8.300
Operationeel resultaat -20.244 -4.357
Financiële opbrengsten 0 10
Financiële kosten 0 1
Uitzonderlijke opbrengsten 4 753
Resultaat van het boekjaar -20.240 -3.595

 
Op 11 maart 2008 ontving het Rekenhof een antwoord van de minister van Finan-
ciën en Begroting op zijn opmerkingen van 17 april 2007 over de rekeningencon-
trole 2005. Dit antwoord is verwerkt bij de rekeningencontrole 2006. Op 15 juli 
2008 heeft het Rekenhof de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en 
van Economie meegedeeld dat het deze controle heeft beëindigd. Het formu-
leerde daarbij nog de volgende opmerkingen: 
• De jaarrekening 2006 is met bijna 11 maanden vertraging en pas na schrif-

telijk en mondeling aandringen overgelegd aan het Rekenhof. Dat de instel-
ling haar jaarrekening met een maand vertraging heeft overgelegd aan het 
agentschap Centrale Accounting, verklaart maar een beperkt deel van deze 
vertraging. 

• De instelling heeft verder werk werd gemaakt van de uitzuivering in haar 
debiteurenadministratie, maar de controle van het Rekenhof heeft nog tal 
van belangrijke tekortkomingen aan het licht gebracht (zie punt 2.5.3.1, bij-
zondere controleresultaten). 

• De aangelegde voorzieningen voor waardeverminderingen op vorderingen 
zijn ontegensprekelijk met het voorgaande punt verbonden. Correcties op 
de openstaande vorderingen dienen dan ook op deze balanspost een weer-
slag te hebben. Voor 2006 bouwde het Hermesfonds deze voorzieningen 
met amper 36.000 EUR af, niettegenstaande het ruim 8 miljoen EUR annu-
leringen uitvoerde. Bovendien verbiedt artikel 39, §2, van het boekhoudbe-
sluit vorderingen op staatsinstellingen en dergelijke in de betrokken voor-
zieningberekening op te nemen. De totale som openstaande vorderingen 
bedroeg op 31 december 2006 15,8 miljoen EUR. Daarvan slaat 10 miljoen 
EUR op een bijkomende dotatie van de Vlaamse Overheid. De globale 
voorziening van 14 miljoen EUR klopt niet met deze gegevens. 
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Op grond van zijn controles kon het Rekenhof niet concluderen dat de jaarre-
kening 2006 een correcte weergave is van de financiële toestand en de resulta-
ten van het Hermesfonds overeenkomstig de geldende boekhoudregels. 
• Zo ontbreekt alsnog een volledig uitgeklaarde reconciliatie tussen het be-

drijfseconomisch resultaat en het begrotingsresultaat. Het antwoord op de 
rekeningencontrole 2005 bevatte weliswaar een reconciliatie vanaf de op-
start van het Hermesfonds, maar die omvat een dubieuze dubbele budget-
taire aanrekening van 255.775 EUR en een niet verklaard verschil aan-
gaande voorgaande jaren van meer dan 17 miljoen EUR. 

• Daarenboven uiten de uitgevoerde annuleringen zich niet in de uitvoerings-
rekening van de begroting. 

 
Als het fonds de uitzuiveringsactie in de debiteurenadministratie op een correc-
te wijze finaliseert en met gepaste maatregelen een degelijk systeem van inter-
ne beheersing garandeert, moet het mogelijk zijn op 31 december 2008 een 
degelijk verantwoorde reconciliatie over te leggen, zowel op jaarbasis als op 
gecumuleerd niveau. Aangezien zowel de bedrijfseconomische als de budget-
taire rapportering op eenzelfde boekhouding steunen, moet de instelling im-
mers de verschillen volledig kunnen verklaren. 
 
 
 
5.2 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en 

Technologie in Vlaanderen (IWT) 

Het IWT is een VOI van categorie B, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 101 85 133 130
26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 0 23 24
38 Overige inkomensoverdrachten 1.357 1.216 1.024 1.472
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 2.294 2.300 1.773 1.143
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 214.433 214.478 225.107 219.988
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 547 547 0 0
77 Verkopen van overige investeringsgoederen  0 1
86 Kredietaflossingen 0 0 116 44

 TOTAAL ONTVANGSTEN 218.732 218.626 228.175 222.803
11 Lonen en sociale lasten 9.030 8.698 9.939 9.583
12 Aankoop goederen/diensten 3.788 3.473 4.781 4.217
23 Toegerekende debetrentes  
32 Andere inkomensoverdrachten aan bedrijven 102.223 102.707 97.961 96.871
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 18.637 18.939 21.270 20.412
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 845 498 927 370
41 Inkomensoverdrachten aan centrale overheid 22.551 20.343 42.187 26.274
43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 33.048 33.619 36.544 37.017
44 Inkomensoverdrachten aan autonoom gesub-

sidieerd onderwijs 
26.380 24.088 30.923 21.940

45 Inkomensoverdrachten aan andere instititutio-
nele groepen 

31 30 0 0

61 Kapitaaloverdrachten in zelfde instit. groep 256 256 
66 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 547 547 
74 Verwerving overige investeringsgoederen 243 233 109 104
81 Kredietverleningen aan bedrijven  3.700 1.632 1.062 1.062

 TOTAAL UITGAVEN 221.279 215.063 245.702 217.850
 Budgettair resultaat boekjaar -2.547 3.563 -17.527 4.953
 Overgedragen resultaat vorige jaren 14.178 14.178 17.742 17.741
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 11.631 17.741 215 22.694
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 742 609 
Immateriële vaste activa 87 67 
Materiële vaste activa 654 540 
Financiële vaste activa 1 2 
Vlottende activa 27.754 33.842 
Vorderingen > 1 jaar 6.384 6.952 
Vorderingen < 1 jaar 3.461 3.343 
Liquide middelen 16.824 22.060 
Overlopende rekeningen 1.085 1.486 
Totaal 28.496 34.451 
Passiva   
Eigen Vermogen 24.563 30.793 
Overgedragen resultaat 24.563 30.793 
Vreemd vermogen 3.933 3.657 
Voorzieningen 2.500 2.494 
Schulden < 1 jaar 1.389 1.163 
Overlopende rekeningen 44 1 
Totaal 28.496 34.451 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 218.488 223.066 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 217.178 221.344 
Andere operationele opbrengsten 1.310 1.723 
Operationele kosten 213.644 217.322 
Diverse diensten/goederen 3.845 3.806 
Personeelskosten 8.683 9.933 
Afschrijvingen  201 237 
Voorzieningen 0 7 
Inkomensoverdrachten 200.915 203.060 
Andere operationele kosten 0 279 
Operationeel resultaat 4.844 5.744 
Financiële opbrengsten 250 491 
Financiële kosten 3 5 
Uitzonderlijke opbrengsten 105 0 
Uitzonderlijke kosten 0 0 
Resultaat van het boekjaar 5.196 6.230 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Wetenschap en Innovatie op 26 februari 2008 meegedeeld dat het de jaarreke-
ning 2006 gecontroleerd heeft verklaard. De controle heeft geen aanleiding 
gegeven tot opmerkingen in deze rapportering.  
 
 
5.3 Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 

Het VLAO is een IVA met rechtspersoonlijkheid, dat de volgende rekeningen 
heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2006  
 Begroting Uitvoering 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen/diensten 500 205 
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 15.129 12.112 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 15.629 12.317 
11 Lonen en sociale lasten 11.388 6.069 
12 Aankopen niet-duurzame goederen/diensten 4.241 6.416 

 TOTAAL UITGAVEN 15.629 12.485 
 Budgettair resultaat boekjaar 0 -168 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 0 
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -168 
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2006 
Activa  
Vaste activa 2.093 
Immateriële vaste activa 104 
Materiële vaste activa 1.989 
Vlottende activa 10.365 
Vorderingen < jaar 9.869 
Liquide middelen 496 
Totaal 12.458 
Passiva  
Eigen Vermogen 1.902 
Kapitaal 752 
Overgedragen resultaat 1.150 
Vreemd vermogen 10.556 
Schulden < 1 jaar 10.474 
• Financiële schulden 8.521 
• Handelsschulden 1.578 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
375 

Overlopende rekeningen 82 
Totaal 12.458 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2006
Operationele opbrengsten 12.317
Lopende opbrengsten 122
Inkomensoverdrachten 12.140
Andere operationele opbrengsten 55
Operationele kosten 11.167
Div. diensten/goederen 4.668
Personeelskosten 6.106
Inkomensoverdrachten 175
Andere operationele kosten 218
Operationeel resultaat 1.150
Resultaat van het boekjaar 1.150

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Economie op 29 juli 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontro-
leerd heeft verklaard. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• De jaarrekening 2006 werd met bijna 11 maanden vertraging overgelegd 

aan het Rekenhof na bijkomend expliciet schriftelijk en mondeling aandrin-
gen.  

• Syntra Vlaanderen en het VLAO hebben op 3 september 2007 een over-
eenkomst gesloten over de rechtsopvolging van het Vlaams Instituut voor 
het Zelfstandig Ondernemen (VIZO). Een inventaris van over te dragen 
vaste activa maakte daarvan deel uit. Wat het gedeelte voor het VLAO (dat 
de bedrijfsbegeleidingsdiensten overneemt) betreft, werd deze overdracht 
boekhoudkundig in de jaarrekening van het VLAO opgenomen. Deze over-
eenkomst vertoont juridische gebreken (zo is de overdragende instantie 
(VIZO) geen partij in de overeenkomst en is geen ingangsdatum bepaald). 
Bovendien bleef tot op heden een formele toewijzing van de goederen, 
rechten en verplichtingen van het VIZO aan de twee rechtsopvolgers bij be-
sluit van de Vlaamse Regering uit. 

• Voor de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen 
(GOM’s) door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) heeft 
een besluit van de Vlaamse Regering wel nadere regels vastgelegd, waar-
bij een aantal onroerende goederen aan het VLAO werden overgedragen. 
Het VLAO nam deze vaste activa echter niet in zijn boekhouding op, hoe-
wel de overdracht uitwerking had op 1 juni 2006. Gelet op de belangrijke fi-
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nanciële weerslag van deze activa (naar schatting 3 miljoen EUR), heeft dat 
een duidelijke vertekening van de balans tot gevolg. 

• Voor 2006 werden de begrotingen nog opgesteld in het licht van de oude 
structuur. Dat betekent dat wel een jaarbegroting werd opgesteld voor de 
rechtsvoorgangers VIZO en GOM’s, maar niet voor het VLAO, niettegen-
staande deze IVA met rechtspersoonlijkheid al op 1 januari 2006 startte. 
Voor 2007 werd wel een begroting voor het VLAO opgesteld en de toelich-
ting bij de aanpassing daarvan vermeldde referentiegegevens voor 2006. 
Deze referentiegegevens staan in de uitvoeringsrekening van de begroting 
in de rubrieken initieel budget en herzien budget. Deze begrote cijfers gel-
den echter voor een volledig jaar, terwijl de ontvangsten en uitgaven over 
de overgenomen activiteiten van onder meer de GOM’s maar betrekking 
hebben op zeven van de twaalf maanden. 

 
 
5.4 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 

De VITO is een VOI van categorie sui generis, die de volgende rekeningen 
heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 24.260 21.657 23.339 22.017
26 Rente van overheidsvorderingen 0 3 4 4
38 Overige inkomensoverdrachten van andere 

sectoren 
31 6 16 21

46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 28.317 28.537 30.184 30.551
47 Van de sociale zekerheidsinstellingen 51 58 53 45
49 Van de federale overheid 1.900 2.142 2.200 2.349
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 4.843 4.824 4.925 4.902
77 Verkopen van overige investeringsgoederen 0 25 3 2
86 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 11.000 7.437 0 0
89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 0 72 77 89

 TOTAAL ONTVANGSTEN 70.402 64.762 60.801 59.980
11 Lonen en sociale lasten 37.448 35.643 38.351 38.136
12 Aankoop goederen/diensten 15.423 14.013 15.114 15.065
41 Inkomensoverdrachten aan de institutionele 

overheid 
256 75 0 0

45 Inkomensoverdrachten aan andere entiteiten 30 27 81 47
72 Investeringen in nieuwbouw van gebouwen 1.219 1.198 911 1.252
73 Aanleg waterwegen/wegen 82 122 214 85
74 Verwerving overige investeringsgoederen 15.499 10.195 5.290 4.156

8 Kredietverleningen en deelnemingen  67 112 126 90
 TOTAAL UITGAVEN 70.024 61.384 60.087 58.831
 Budgettair resultaat boekjaar 378 3..378 714 1.149
 Overgedragen resultaat vorige jaren -1.931 -1.620 1.759 1.759
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT -1.553 1.759 2.472 2.907
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 36.202 36.736 
Immateriële vaste activa 730 776 
Materiële vaste activa 35.223 35.708 
Financiële vaste activa 249 252 
Vlottende activa 22.067 27.839 
Voorraden 6.723 8.226 
Vorderingen < 1 jaar 14.637 15.449 
Liquide middelen 5 3.690 
Overlopende rekeningen 702 473 
Totaal 58.270 64.575 
Passiva   
Eigen Vermogen 38.597 41.816 
Kapitaal 29.748 29.748 
Reserves 200 350 
Overgedragen resultaat 2.009 4.864 
Dotaties, subsidies, … 6.640 6.854 
Vreemd vermogen 19.672 22.758 
Voorzieningen 2.254 1.039 
Schulden > 1 jaar 4 3 
Schulden < 1 jaar 17.122 21.419 
Overlopende rekeningen 292 297 
Totaal 58.270 64.575 

 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 57.701 60.586 
Lopende opbrengsten 20.863 21.338 
Wijzigingen in de voorraden en BIU -983 1.503 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 34.808 34.534 
Andere operationele opbrengsten 3.013 3.210 
Operationele kosten 54.122 57.535 
Diverse diensten/goederen 13.823 14.961 
Personeelskosten 36.113 38.707 
Afschrijvingen  5.042 4.959 
Voorzieningen -1.022 -1.264 
Inkomensoverdrachten 138 160 
Andere operationele kosten 28 11 
Operationeel resultaat 3.579 3.051 
Financiële opbrengsten 22 50 
Financiële kosten 20 21 
Uitzonderlijke opbrengsten 31 13 
Uitzonderlijke kosten 0 79 
Belastingen 10 9 
Resultaat van het boekjaar 3.601 3.005 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Wetenschap en Innovatie op 2 oktober 2007 meegedeeld dat het de jaarreke-
ning 2006 gecontroleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij geen opmerkingen 
geformuleerd.  
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6 Onderwijs en Vorming 

 
6.1 Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 

Het AGIOn is een IVA met rechtspersoonlijkheid, die pas bestaat sinds 1 april 
2006. Het heeft over 2006 de volgende rekeningen voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING (*)2006  
 Begroting Uitvoering 

16 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten 154 185 
26 Rente van overheidsvorderingen 78 82 
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, 165 150 
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 5.641 5.695 
49 Inkomensoverdrachten andere institutionele 

groepen 
32 32 

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 153.716 153.822 
69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele 

groepen 
0 6.672 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 159.786 166.638 
11 Lonen en sociale lasten 3.742 3.653 
12 Aankoop niet-duurzame goederen en diensten 1.127 1.159 
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-

tutionele groep 
952 812 

44 Inkomensoverdrachten aan autonoom gesub-
sidieerd onderwijs 

321 387 

61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institu-
tionele groep 

8.028 7.882 

64 Kapitaaloverdrachten aan autonoom gesubsi-
dieerd onderwijs 

146.704 135.539 

74 Verwerving van overige investeringsgoederen, 
waaronder onlichamelijke zaken 

32 22 

 TOTAAL UITGAVEN 160.906 149.453 
 Budgettair resultaat boekjaar -1.120 17.185 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 9.924 11.643 
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 8.803 28.828 

 (*) De uitvoeringsrekening rapporteert niet alleen over de AGIOn-verrichtingen 
(april-december 2006), maar ook over de verrichtingen van januari tot maart 2006 
van de AGIOn-rechtsvoorgangers DIGO en IVAH. 
 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2006 
Activa  
Vaste activa 89 
Immateriële vaste activa 20 
Materiële vaste activa 68 
Financiële vaste activa 1 
Vlottende activa 54.442 
Vorderingen < 1 jaar 411 
Geldbeleggingen 6.012 
Liquide middelen 47.733 
Overlopende rekeningen 287 
Totaal 54.531 
Passiva  
Eigen Vermogen 30.008 
Reserves 2.347 
Overgedragen resultaat 27.662 
Vreemd vermogen 24.522 
Schulden < 1 jaar 24.452 
• Financiële schulden 23.040 
• Handelsschulden 114 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
425 

• Overige schulden 874 
Overlopende rekeningen 70 
Totaal 54.531 
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 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING (*)2006
Operationele opbrengsten 31.232
Lopende opbrengsten 1
Inkomensoverdrachten 30.905
Andere opbrengsten 327
Operationele kosten -108.245
Div. diensten/goederen 824
Personeelskosten 2.751
Niet kaskosten 45
Inkomensoverdrachten 104.625
Operationeel resultaat -77.013
Financiële opbrengsten 197
Financiële kosten -1
Uitzonderlijke opbrengsten 0
Uitzonderlijke kosten 0
Resultaat van het boekjaar -76.817

 (*) De rekening rapporteert over de periode april-december 2006. 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Onderwijs en Vorming op 1 april 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 
2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat de resulta-
tenrekening en de uitvoeringsrekening over een verschillende periode rapporte-
ren en dat geen goedgekeurde AGIOn-begroting voorhanden was, zodat het 
agentschap diende verder te werken op de DIGO en IVAH-begrotingen. 
 
 
6.2 Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onder-

wijs (DIGO) 

De DIGO is een VOI van categorie sui generis, die de volgende rekeningen 
heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting (*)Uitvoering

16 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten 189 121 196 76
26 Rente van overheidsvorderingen 50 73 60 82
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, 165 141 165 49
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 4.426 4.441 4.733 4.713
49 Inkomensoverdrachten andere institutionele 

groepen 
0 32 32 32

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 123.442 123.555 125.965 125.965
 TOTAAL ONTVANGSTEN 128.272 128.363 131.151 130.917

11 Lonen en sociale lasten 3.623 3.534 3.742 1.106
12 Aankoop niet-duurzame goederen en diensten 1.099 1.092 925 256
21 Rente overheidsschuld  1 0
44 Inkomensoverdrachten aan autonoom gesub-

sidieerd onderwijs 
351 255 321 60

64 Kapitaaloverdrachten aan autonoom gesubsi-
dieerd onderwijs 

124.144 124.908 127.465 38.307

74 Verwerving van overige investeringsgoederen, 
waaronder onlichamelijke zaken 

32 16 32 0

 TOTAAL UITGAVEN 129.250 129.905 132.486 39.729
 Budgettair resultaat boekjaar -978 -1.542 -1.355 91.188
 Overgedragen resultaat vorige jaren 11.865 11.865 10.887 10.323
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 10.886 10.323 9.552 101.511

(*) De rekening betreft de periode 1 januari tot en met 31 maart 2006. 
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 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 (*)2006 
Activa   
Vaste activa 126 112 
Immateriële vaste activa 12 9 
Materiële vaste activa 115 102 
Financiële vaste activa 1 1 
Vlottende activa 62.434 165.290 
Vorderingen < 1 jaar 368 98.119 
Geldbeleggingen 5.910 5.922 
Liquide middelen 55.878 61.077 
Overlopende rekeningen 278 172 
Totaal 62.563 165.402 
Passiva   
Eigen Vermogen 13.644 104.393 
Reserves 2.278 2.327 
Overgedragen resultaat 11.366 102.066 
Vreemd vermogen 48.919 61.009 
Schulden < 1 jaar 48.871 60.911 
• Financiële schulden 48.225 59.881 
• Handelsschulden 84 12 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
445 330 

• Overige schulden 118 688 
Overlopende rekeningen 49 98 
Totaal 62.563 165.402 

(*) Situatie op 31 maart 2006 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 129.845 130.969 
Lopende opbrengsten 0 0 
Inkomensoverdrachten 129.407 130.838 
Andere opbrengsten 438 131 
Operationele kosten -131.853 -40.231 
Div. diensten/goederen 1.003 245 
Personeelskosten 3.548 934 
Niet kaskosten 108 17 
Inkomensoverdrachten 127.195 39.036 
Operationeel resultaat -2.008 90.738 
Financiële opbrengsten 246 12 
Financiële kosten -1 0 
Resultaat van het boekjaar -1.763 90.750 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Onderwijs en Vorming op 13 november 2007 meegedeeld dat het de jaarreke-
ning 2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen 
geformuleerd. 
 
 
6.3 Gemeenschapsonderwijs (GO) 

Gemeenschapsonderwijs is een VOI van categorie sui generis.  
 
Het Rekenhof kon de controle van de jaarrekening 2006 niet beëindigen door-
dat het gedeelte consolidatie van de jaarrekening 2006 van de scholengroepen 
van het Gemeenschapsonderwijs nog niet voor toezicht werd voorgelegd. Het 
gedeelte centraal niveau werd op 8 februari 2008 aan het Rekenhof voorge-
legd. 
 
De opmerkingen die naar aanleiding van de rekeningcontrole werden gemaakt 
hebben voornamelijk te maken met het feit dat het centraal niveau van het Ge-
meenschapsonderwijs de principes van het dubbel boekhouden maar beperkt 
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toepast. Zo boekt het opbrengsten van verkopen van vaste activa pas in op 
grond van wat de bank int, boekt het geen vorderingen in voor bijvoorbeeld 
verhuurovereenkomsten, enz. 
 
Het Rekenhof dringt er andermaal op aan dat het Gemeenschapsonderwijs de 
regels van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1999 betreffende een 
geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de 
scholengroepen en het centraal niveau van het Gemeenschapsonderwijs, sys-
tematisch toepast, zowel op het vlak van dubbel boekhouden als op het vlak 
van de uitvoeringsrekening van de begroting. 
 
Het Gemeenschapsonderwijs heeft in 2006 een deelneming van 720.000 EUR 
genomen in de private Stichting Kinderopvang Gemeenschapsonderwijs. Bij de 
oprichting van deze stichting handelde het Gemeenschapsonderwijs volgens de 
bepalingen van het bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs 
van 14 juli 1998. Het Rekenhof heeft opgemerkt dat de stortingen die de raad 
van het Gemeenschapsonderwijs omschrijft als investeringsbijdragen die ter 
beschikking worden gesteld aan de stichting, beschouwd moeten worden als 
subsidies die een openbare instelling aan een privaatrechtelijke stichting ver-
strekt. Het gaat niet om leningen, want er is geen terugbetaling bedongen of 
vooropgesteld in de beslissing en er is evenmin een leningsovereenkomst voor-
gelegd. De betalingen vloeien evenmin voort uit contractueel overeengekomen 
prestaties die de stichting levert. Ingevolge de gecoördineerde wetten op de 
rijkscomptabiliteit kunnen openbare instellingen geen subsidies verstrekken dan 
krachtens een subsidiëringsregelgeving die bij decreet is vastgesteld. Het Ge-
meenschapsonderwijs verstrekt dus zonder rechtsgrond globale investerings-
bedragen of subsidies voor de uitrusting of infrastructuurwerken van een private 
rechtspersoon.  
 
 
6.4 Hogere Zeevaartschool (HZS) 

De HZS is een DAB, die de volgende rekening heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 920 920 507 465 
Dotatie 1.080 1.080 1.094 1.094 
Diverse  804 631 617 615 
Aanwending 
reservefonds 

243 243 0 0 

Totaal  3.047 2.875 2.218 2.174 
Uitgaven  
Personeel 370 293 371 351 
Werking 1.557 1.254 1.556 1.151 
Investeringen 877 820 249 180 
Transfer reserve-
fonds 

42 0 

Over te dragen 0 508 0 262 
Totaal  2.804 2.875 2.218 1.944 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Onderwijs op 13 november 2007 meegedeeld dat het de rekening 2006 gecon-
troleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
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6.5 Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen 
(IVAH) 

De IVAH is een VOI van categorie sui generis, die de volgende rekeningen 
heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering (*)

46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 868 868 868 434
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 7.187 7.548 8.512 4.066

 TOTAAL ONTVANGSTEN 8.055 8.055 9.380 4.500
41 Inkomensoverdrachten aan centrale overheid 868 784 953 518
61 Kapitaaloverdrachten aan de centrale overheid 9.209 9.693 8.028 1.149

 TOTAAL UITGAVEN 10.077 10.477 8.891 1.667
 Budgettair resultaat boekjaar -2.022 -2.422 400 2.833
 Overgedragen resultaat vorige jaren 2.022 2.022 -400 -400
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -400 0 2.433

(*) De rekening 2006 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 maart  
 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 (*) 
Activa   
Vlottende activa 280 2.467 
Vorderingen < 1 jaar 0 2.467 
Liquide middelen 280 0 
Totaal 280 2.467 
Passiva   
Eigen Vermogen -400 2.433 
Overgedragen resultaat -400 2.433 
Vreemd vermogen 680 34 
Schulden < 1 jaar 680 34 
Totaal 280 2.467 

(*) Situatie op 31 maart 2006 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 (*) 
Operationele opbrengsten 8.055 4.500 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 8.055 4.500 
Operationele kosten 10.477 1.667 
Inkomensoverdrachten 10.477 1.667 
Operationeel resultaat -2.422 2.833 
Resultaat van het boekjaar -2.422 2.833 

(*) De rekening 2006betreft de periode 1 januari tot en met 31 maart  
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Onderwijs en Vorming op 31 juli 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 
2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen ge-
formuleerd. 
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6.6 Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 

De UZG is een VOI van categorie B, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 81.437 80.088 
Immateriêle vaste activa 405 1.201 
Materiële vaste activa 81.009 78.870 
Financiële vaste activa 23 17 
Vlottende activa 140.424 151.429 
Vorderingen > 1 jaar 10 4 
Voorraden en bestellingen in uitvoering 5.678 6.319 
Vorderingen < 1 jaar 112.832 119.358 
Geldbeleggingen 1.688 1.660 
Liquide middelen 17.266 21.049 
Overlopende rekeningen 2.951 3.039 
Totaal 221.861 231.517 
Passiva   
Eigen Vermogen 44.801 52.359 
Dotaties, inbreng en giften in kapitaal 443 443 
Reserves 23.066 23.066 
Overgedragen resultaat -5.944 1.849 
Overdracht Belgische Staat 27.235 27.000 
Voorzieningen voor risico’s en kosten 12.910 13.764 
Vreemd vermogen 164.150 165.394 
Schulden > 1 jaar 34.970 32.110 
Schulden < 1 jaar 111.984 113.996 
Overlopende rekeningen 117.196 19.288 
Totaal 221.861 231.517 

 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 377.309 397.155 
Lopende opbrengsten 332.632 352.452 
Andere opbrengsten 44.677 44.703 
Operationele kosten 371.640 -389.180 
Voorraden en leveringen 98.363 104.845 
Diensten en bijkomende leveringen 45.128 48.544 
Personeelskosten 208.895 218.064 
Afschrijvingen, waardeverminderingen, voor-
zieningen en overige bedrijfskosten 

19.254 17.727 

Operationeel resultaat 5.688 7.975 
Financiële opbrengsten 1.752 587 
Financiële kosten -2.678 -2.233 
Uitzonderlijke opbrengsten 9.422 9.044 
Uitzonderlijke kosten -7.338 -7.580 
Resultaat van het boekjaar 6.827 7.793 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Onderwijs en Vorming op 15 juli 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 
2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat het over-
gedragen resultaat niet -1.849.276 EUR bedraagt (zoals verkeerdelijk in de 
balans vermeld), maar wel +1.849.276 EUR.  
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6.7 Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 

De VLOR is een strategische adviesraad, die de volgende rekeningen heeft 
voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop van niet-duurzame goederen/diensten 40 50 40 95
46 Inkomensoverdrachten van de centrale over-

heid 
2.551 2.551 2.880 2.882

77 Verkopen van overige investeringsgoederen 2 2 2 1
 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.593 2.602 2.922 2.978

00 Niet-verdeeld 211 222 489 536
11 Lonen en sociale lasten 1.092 1.045 1.096 1.093
12 Aankoop niet-duurzame goederen/diensten 1.198 1.192 1.165 1.192
21 Rente overheidsschuld 30 34 0 0
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 12 11 35 35
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-

tutionele groep 
0 0 0 12

74 Verwerving van overige investeringsgoederen 50 51 137 116
 TOTAAL UITGAVEN 2.593 2.555 2.992 2.984
 Budgettair resultaat boekjaar 0 47 0 -7
 Overgedragen resultaat vorige jaren 48 88 135 135
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 48 135 135 128

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 119 199 
Immateriële vaste activa 14 17 
Materiële vaste activa 104 182 
Vlottende activa 445 645 
Vorderingen < 1 jaar 201 729 
Liquide middelen 146 -183 
Overlopende rekeningen 98 99 
Totaal 564 844 
Passiva   
Eigen Vermogen 84 179 
Kapitaal 229 229 
Overgedragen resultaat -144 -49 
Vreemd vermogen 480 665 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1 1 
Schulden < 1 jaar 479 664 
• Handelsschulden 327 529 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
139 135 

• Andere schulden 13 0 
Totaal 564 844 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 2.600 2.977 
Lopende opbrengsten 48 31 
Inkomensoverdrachten 2.340 2.870 
Andere opbrengsten 212 76 
Operationele kosten -2.574 -2.883 
Div. diensten/goederen 1.167 1.172 
Personeelskosten 1.081 1.075 
Niet kaskosten 41 35 
Inkomensoverdrachten 61 63 
Andere operationele kosten 225 538 
Operationeel resultaat 26 94 
Uitzonderlijke opbrengsten 2 1 
Uitzonderlijke kosten 1 0 
Resultaat van het boekjaar 27 95 
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Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Onderwijs en Vorming op 31 juli 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 
2006 gecontroleerd verklaard heeft. De controle leidde tot de vaststelling dat de 
VLOR de begroting die het vast bureau op 11 mei 2006 heeft opgemaakt, in de 
uitvoeringsrekening heeft vermeld als de aangepaste begroting, terwijl een 
goedkeuring van de bevoegde ministers ontbrak. De Vlaamse ministers be-
voegd voor Onderwijs en voor Financiën en Begroting moeten immers het ont-
werp van begroting goedkeuren en die goedkeuring is pas verworven na de 
afkondiging van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap, waaraan de VLOR-begroting als bijlage dient te zijn 
toegevoegd(2).  
 
 
7 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 
7.1 Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Wel-

zijnssector (CICOV) 

Het CICOV is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 135 193 185 185 
Dotatie 302 242 256 205 
Diverse  15 4 15 7 
Aanwending 
reservefonds 

25 0 

Totaal  452 439 481 397 
Uitgaven  
Personeel 25 3 25 1 
Werking 404 236 431 194 
investeringen 23 15 25 1 
Transfer reserve-
fonds 

0 0 0 0 

Over te dragen 0 185 0 201 
Totaal  452 439 481 397 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn op 13 november 2007 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 gecon-
troleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 

 
 
                                                      
2  Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 betreffende het financi-

eel en materieel beheer van de Vlaamse Onderwijsraad, de artikelen 6 en 
7. 
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7.2 Fonds Bijzondere Jeugdzorg (FBJ) 

Het FBJ is een VOI van categorie A, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

37 Directe belastingen en renten aan sociale ze-
kerheidsinstellingen 

 

38 Inkomensoverdr. andere sectoren 7.950 6.011 8.050 5.826
46 Inkomensoverdr. centrale overheid 217.603 218.757 229.888 231.457

 TOTAAL ONTVANGSTEN 225.553 224.768 237.938 237.283
12 Aankoop goederen/diensten 526 499 586 500
33 Inkomensoverdr. aan privaatrecht. instellingen 

zonder winstoogmerk 
222.886 222.619 235.012 234.636

34 Inkomensoverdr. aan de gezinnen 2.140 2.111 2.340 2.065
 TOTAAL UITGAVEN 225.553 225.229 237.938 237.201
 Budgettair resultaat boekjaar 0 -460 0 82
 Overgedragen resultaat vorige jaren 818 818 357 357
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 818 358 357 439

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vlottende activa 2.424 23.490 
Vorderingen > 1 jaar 1.715 23.490 
Liquide middelen 709 0 
Totaal 2.424 23.490 
Passiva   
Eigen Vermogen -507 161 
Overgedragen resultaat -507 161 
Vreemd vermogen 2.931 23.329 
Voorzieningen en uitgestelde 
belastingen 

865 278 

Schulden < 1 jaar 2.066 23.051 
Totaal 2.424 23.490 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 224.769 237.817 
Lopende opbrengsten 6.011 6.360 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 218.758 231.457 
Operationele kosten 225.229 237.148 
Div. diensten/goederen 499 500 
Voorzieningen 0 -53 
Inkomensoverdrachten 224.730 236.701 
Operationeel resultaat -460 669 
Resultaat van het boekjaar -460 669 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn, volksgezondheid en Gezin op 20 november 2007 meegedeeld dat het 
de jaarrekening 2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij opge-
merkt dat de beginsaldi 2006 voor de rekeningen overgedragen netto resultaat, 
klanten en leveranciers kontrakt verschilden van de eindsaldi 2005. Ook lag het 
overgedragen overschot 2006 in de uitvoeringsrekening van de begroting 1.045 
EUR lager dan het over te dragen overschot 2005.  
 
Voorts formuleerde het Rekenhof opmerkingen over de opvolging van opmer-
kingen uit voorgaande controles: 
• Het FBJ heeft nog geen juridisch advies ingewonnen over verjaring van 

vorderingen. 
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• Uit de ouderdomsanalyse van de klantenbalans blijkt dat 84% van de vor-
deringen (580.693 EUR) ouder is dan 1 jaar. Het fonds dient de geldigheid 
van deze vorderingen te onderzoeken en eventuele waardeverminderin-
gen aan te leggen. 

• Er is een verschil van 171,48 EUR tussen de lijst ouderdomsanalyse credi-
teuren en het totaal van alle 44-rekeningen. 

• De volledigheid van de opbrengsten of vorderingen is nog altijd niet gega-
randeerd wat de kinderbijslag en de ouderbijdrage betreft: 
- de vorderingen inzake ouderbijdragen komen niet in de balans voor en 
het FBJ weet niet of zij al betaald zijn; 
- het FBJ houdt extracomptabel bij voor welke kinderen en voor welke 
maanden het kinderbijslag betaalde. Volgens het fonds is het niet mogelijk 
de nog aan hem verschuldigde kinderbijslag te kwantificeren. Het  boekt 
dus geen vorderingen, zodat de opbrengsten onvolledig zijn. 

 
 
7.3 Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kem-

pen 

De Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen is een 
DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 279 279 241 241 
Dotatie 1066 1066 1123 1123 
Diverse  150 179 150 180 
Totaal  1.495 1.524 1.514 1.544 
Uitgaven  
Personeel 0 0 0 0 
Werking 695 694 772 736 
Kapitaaluitgaven 121 101 52 80 
Verblijfkosten 510 479 515 496 
Transfer reserve-
fonds 

9 0 23 

Over te dragen 169 241 134 209 
Totaal  1.495 1.524 1.514 1.544 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn op 19 juni 2007 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
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7.4 Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg De Zande 

De Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdzorg De Zande is een DAB, 
die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 278 278 299 299 
Dotatie 1.101 1.101 1.102 1.102 
Diverse  175 193 215 222 
Aanwending 
reservefonds 

0 0 0 0 

Totaal  1.554 1.572 1.616 1.624 
Uitgaven  
Werkingskosten 582 575 712 696 
Verblijfskosten 650 630 660 652 
Investeringen 64 53 108 106 
Transfer reserve-
fonds 

 

Over te dragen 258 136  
Totaal  1.554 1.258 1.616 1.454 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en Wel-
zijn op 6 december 2007 meegedeeld dat het de rekening 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 
7.5 Kind en Gezin 

Kind en Gezin werd opgericht bij decreet van 29 mei 1984 als een sui-generis-
VOI, waarop expliciet een aantal bepalingen uit de wet van 16 maart 1954 voor 
categorie B-instellingen van toepassing werden verklaard. De instelling had 
behalve drie beleidsuitvoerende afdelingen (preventieve zorg, kinderopvang en 
maatschappelijke positie van het kind) ook vier afdelingen met een horizontale 
functie: de algemene diensten, de ondersteunende diensten, de afdeling infor-
matie- en communicatietechnologie en de afdeling inspectie en interne audit. 
Op 1 april 2006 werd Kind en Gezin een IVA met rechtspersoonlijkheid(3). In die 
nieuwe IVA is de afdeling inspectie niet meer aanwezig. Zij is overgedragen 
aan de IVA Inspectie Welzijn en Volksgezondheid(4). De interne auditafdeling 
blijft behouden en wordt de dienst voor de evaluatie van de interne controlesys-
temen. Vanaf 1 januari 2007 bestaat ook de afdeling VIPA niet meer in Kind en 
Gezin. Zij is overgedragen aan de IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infra-
structuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. 
 

 
 
                                                      
3  Door de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting 

van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind 
en Gezin. 

4  Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004, in werking getreden 
op 1 april 2006. 
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 (in duizenden EUR) 
 ESR-UITVOERINGSREKENING  2005   2006  
  Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 676 677 803 824
26 Rente van overheidsvorderingen 0 1 1 1
38 Overige inkomensoverdrachten 90.431 90.432 92.271 92.294
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde 

institutionele groep 
288.750 288.745 297.257 297.317

47 Inkomstenoverdrachten van de sociale verze-
keringsinstellingen 

1.764 2.103 1.372 927

48 Inkomstenoverdrachten van lokale overheden  2 2
49 Inkomensoverdrachten van andere institutio-

nele groepen  
227 197 533 183

66 Kapitaaloverdrachten van centrale overheid 6.857 6.857 5.568 5.568
77 Verkoop van overige investeringsgoederen 131 136 70 69
86 Kredietaflossingen 0 4 0 4
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 1.389 1.389 0 0

 TOTAAL ONTVANGSTEN 390.226 390.541 397.877 397.189
11 Lonen en sociale lasten 49.026 49.062 48.987 48.495
12 Aankoop goederen/diensten 15.808 15.426 16.677 16.449
21 Rente overheidsschuld 339 338 306 305
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 314.407 312.624 331.015 329.344
52 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 6.857 6.857 5.568 5.147
70 Niet verdeeld 0 0 125 0
71 Aankopen gronden/ gebouwen in binnenland 1.111 1.000 0 0
74 Verwerving overige investeringsgoederen 1.373 1.302 4.126 4.123
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 805 805 888 888

 TOTAAL UITGAVEN 389.726 387.415 407.692 404.751
Budgettair resultaat boekjaar 499 3.127 -9.815 -7.562
Spijzing reservefonds 3.678 5.487 0 0
Opneming uit reservefonds 3.442 3.156 7.400 6.895
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 -263 532 532

 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 532 -1.883 -135
 
Het Rekenhof heeft de leidend ambtenaar van Kind en Gezin erop gewezen dat 
de kolom herzien budget in de ESR-uitvoeringsrekening niet evenveel inkom-
sten (406.291.206 EUR) als uitgaven (407.691.936 EUR) bevatte. Aangezien 
het tekort van 1.400.730 EUR niet is opgenomen onder code 08.22 over te 
dragen tekort van het boekjaar, had Kind en Gezin eind 2006 een begroot over 
te dragen tekort van 1.882.833 EUR in plaats van 482.103 EUR (zoals de ESR-
uitvoeringsrekening vermeldt). 
 
Voor de vergelijkbaarheid met 2005 heeft het Rekenhof in de onderstaande 
resultatenrekening de resultaten voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 
31 maart 2006 (VOI Kind en Gezin) en de resultaten voor de periode van 1 april 
2006 tot en met 31 december 2006 (IVA Kind en Gezin) samengeteld. 
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 4.695 6.663 
Immat. vaste activa 493 517 
Materiële vaste activa 4.193 6.136 
Financiële vaste activa 10 10 
Vlottende activa 44.524 75.308 
Vorderingen < 1 jaar 10.122 3.195 
Liquide middelen 33.318 70.008 
Overlopende rekeningen 1.084 2.105 
Totaal 49.219 81.971 
Passiva   
Eigen Vermogen 23.702 20.804 
Kapitaal 16.359 16.359 
Reserves 14.812 33.490 
Overgedragen resultaat -7.469 -29.045 
Vreemd vermogen 24.756 61.167 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 761 739 
Schulden > 1 jaar 6.636 5.703 
• Financiële schulden 6.595 5.662 
• Ontvangen borgtochten 4 4 
• Overige schulden 37 37 
Schulden < 1 jaar 8.920 46.177 
• Schulden op > 1j die binnen 1j vervallen 888 935 
• Financiële schulden 0 34.893 
• Handelsschulden 3.597 4.575 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
4.220 5.676 

• Overige schulden 216 98 
Overlopende rekeningen 9.201 8.548 
Totaal 49.219 81.971 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 388.748 398.462 
Lopende opbrengsten 9 18 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 388.166 397.784 
Andere operationele opbrengsten 574 660 
Operationele kosten 385.651 401639 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 851 1.145 
Div. diensten/goederen 13.659 15.373 
Personeelskosten 49.380 48.343 
Inkomensoverdrachten 319.584 334.672 
Andere operationele kosten 2.178 2.106 
Operationeel resultaat 3.098 -3.177 
Financiële opbrengsten 17 3 
Financiële kosten 339 306 
Uitzonderlijke opbrengsten 15.543 612 
Uitzonderlijke kosten 15.101 30 
Resultaat van het boekjaar 3.218 -2.898 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Gezin op 9 juli 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat het IVA Kind en Gezin bij zijn 
opstart op 1 april 2006 heeft gewerkt met de begroting van de rechtsvoorganger 
en geen eigen begroting heeft opgemaakt. Het heeft aan het Rekenhof evenmin 
een begroting met toepassing van artikel 167 van het begrotingsdecreet 2006 
overgelegd.  
 
Het Rekenhof heeft de minister tegelijk de resultaten medegedeeld van zijn 
beknopt onderzoek naar de subsidiëring door de afdeling kinderopvang van 
Kind en Gezin. Deze resultaten zijn opgenomen onder 2.5.3.2 van dit rekenin-
genboek. 
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7.6 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 

Artikel 5 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996 heeft de openbare psychiatrische ziekenhuizen uitgeslo-
ten van de toepassing van de regels betreffende de geïntegreerde budgettaire 
en economische boekhouding van de Vlaamse openbare instellingen. Voor 
boekhouding en financiële rapportering zijn zij onderworpen aan de bepalingen 
van de ziekenhuiswetgeving. 
 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 3.660 4.042 
Vlottende activa 29.817 29.359 
Vorderingen > 1 jaar 0 0 
Voorraden 206 174 
Vorderingen < 1 jaar 7.891 8.962 
Geldbeleggingen 3 3 
Liquide middelen 20.625 19.462 
Overlopende rekeningen 1.092 758 
Totaal 33.477 33.401 
Passiva   
Eigen Vermogen 25.828 25.703 
Kapitaal 2.873 2.873 
Overgedragen resultaat 19.198 18.652 
Dotaties, subsidies, … 2.519 2.443 
Voorzieningen 1.238 1.735 
Vreemd vermogen 7.649 7.698 
Schulden > 1 jaar 945 914 
Schulden < 1 jaar 5.970 6.068 
Overlopende rekeningen 734 716 
Totaal 33.477 33.401 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 34.048 35.272 
Omzet 27.899 29.537 
Andere operationele opbrengsten 6.149 5.735 
Operationele kosten 33.849 36.556 
Voorraden 3.317 3.459 
Div. diensten/goederen 3.246 3.829 
Personeelskosten 23.055 24.805 
Niet kaskosten 1.077 1.141 
Overige bedrijfskosten 3.154 3.322 
Operationeel resultaat 200 -1.284 
Financiële opbrengsten 386 431 
Financiële kosten 14 12 
Uitzonderlijke opbrengsten 2.019 329 
Uitzonderlijke kosten 1.383 10 
Resultaat van het boekjaar 1.208 -546 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn op 6 november 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecon-
troleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformu-
leerd: 
• De rekening heeft de wettelijke voorleggingstermijn ruimschoots overschre-

den. 
• De raad van bestuur heeft de waarderingsregels voor de opmaak van de 

jaarrekening niet formeel goedgekeurd. 
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• Sinds 2002 ontvangt het OPZ Geel een dotatie van de Vlaamse Gemeen-
schap voor door Volksgezondheid niet aanvaarde meerkosten. Het OPZ 
Geel heeft een beperkte uitvoeringsrekening opgesteld ter verantwoording 
van de kosten die de dotatie moet dekken. De ontvangen dotatie is echter 
ontoereikend om deze kosten volledig te dekken. 

 
 
7.7 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (OPZ Rekem) 

Artikel 5 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996 heeft de openbare psychiatrische ziekenhuizen uitgeslo-
ten van de toepassing van de regels betreffende de geïntegreerde budgettaire 
en economische boekhouding van de Vlaamse openbare instellingen. Voor 
boekhouding en financiële rapportering zijn zij onderworpen aan de bepalingen 
van de ziekenhuiswetgeving. 
 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 766 908 
Vlottende activa 11.372 11.782 
Voorraden 237 215 
Vorderingen < 1 jaar 5.933 5.805 
Liquide middelen 2.715 3.904 
Overlopende rekeningen 2.487 1.858 
Totaal 12.138 12.690 
Passiva   
Eigen Vermogen 7.478 8.079 
Kapitaal 2.163 2.163 
Overgedragen resultaat 5.243 5.654 
Dotaties, subsidies, … 72 262 
Vreemd vermogen 4.660 4.611 
Schulden > 1 jaar 605 605 
Schulden < 1 jaar 3.931 3.862 
Overlopende rekeningen 124 144 
Totaal 12.138 12.690 

 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 27.377 27.832 
Omzet 19.182 20.213 
Andere operationele opbrengsten 8.195 7.619 
Operationele kosten 27.490 27.669 
Voorraden 2.877 2.941 
Div. diensten/goederen 2.347 2.422 
Personeelskosten 21.218 20.910 
Niet kaskosten 272 691 
Overige bedrijfskosten 776 705 
Operationeel resultaat -113 163 
Financiële opbrengsten 50 483 
Financiële kosten 0 0 
Uitzonderlijke opbrengsten 770 252 
Uitzonderlijke kosten 1.168 487 
Resultaat van het boekjaar -461 411 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn op 13 november 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 ge-
controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen gefor-
muleerd: 
• De jaarrekening 2006 is met meer dan drie maanden vertraging voorgelegd. 
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• Het OPZ dient de waarderingsregels jaarlijks op te nemen in de toelichting 
bij de jaarrekening. 

• Sinds 2002 ontvangt het OPZ Rekem een dotatie van de Vlaamse Gemeen-
schap voor de door Volksgezondheid niet aanvaarde meerkosten. Het OPZ 
heeft een beperkte uitvoeringsrekening opgesteld ter verantwoording van de 
kosten die de dotatie moet dekken. De ontvangen dotatie is echter ontoerei-
kend om deze kosten volledig te dekken. 

 
 
7.8 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap 
(VFSIPH) werd opgericht bij decreet van 27 juni 1990 als een sui generis-
instelling, vergelijkbaar met een openbare instelling van het type B. Op 1 april 
2006 werd het een IVA met rechtspersoonlijkheid(5). Bij deze omvorming gin-
gen de afdelingen beschutte tewerkstelling (inclusief VLAMAB), opleiding (in-
clusief arbeidstrajectbegeleiding en ESF-projecten) en open tewerkstelling, 
inspectie en subsidiëring van infrastructuur respectievelijk naar het Vlaams 
Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, de VDAB, de IVA Inspec-
tie Welzijn en Volksgezondheid en de IVA met rechtspersoonlijkheid Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Het VFSIPH 
heeft voor de periode van 1 januari 2006 tot 31 maart 2006 een bedrijfsecono-
mische jaarrekening voorgelegd; het VAPH voor de periode 1 april 2006 tot 31 
december 2006.  
 

 
 
                                                      
5  Inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van het 

Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap tot 
een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. 
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 (in duizenden EUR) 
 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005 2006(1)  2006 (2) 
 Begroting Uitvoering *Begroting Uitvoering **Begroting Uitvoering

08 interne verrichtingen 0 0 289.362 0 0 289.362
16 Verkoop goederen/diensten 733 681 711 194 763 761
26 Rente van overheidsvorderingen 1 0 1 0 0 0
38 Overige inkomensoverdrachten 37.596 37.778 29.419 3.442 17.351 17.963
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 47 0 47 0 0 0
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 1.123.363 1.123.405 1.167.766 581.965 413.284 409.545
49 Van andere institutionele groepen 0 0 0 0 0 0

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 100 76 100 0 1 172
66 Kapitaaloverdrachten van centrale overheid 17.000 17.000 16.872 9.813 6.078 9.822
76 Verkopen gronde/gebouwen in binnenland 1.000 1.000 0 0 0 0
77 Verkopen van overige investeringsgoederen 10 0 10 0 10 1
86 Kredietaflossingen en vereffeningen deelne-

mingen in bedrijven en financiële instellingen 
52 0 52 0 52 0

87 Door privaatrecht. inst. zonder winstoogmerk 12 2 12 1 12 1
9 Overheidsschuld 3 0 3 0 3 0

 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.179.917 1.179.942 1.504.355 595.415 437.554 727.627
03 Interne verrichtingen 289.362 289.362 0 0
11 Lonen en sociale lasten 17.322 16.725 17.946 4.999 10.244 10.104
12 Aankoop goederen/diensten 8.741 7.937 9.014 2.261 5.758 5.607
21 Rente overheidsschuld 1 0 1 0 1 0
23 Toegerekende debetrentes 1 0 1 0 0 0
32 Andere inkomensoverdrachten aan bedrijven 41.112 39.444 45.441 11.158 0 0
33 Aan privaatrecht. inst. zonder winstoogmerk 12.564 8.753 15.485 3.630 5.283 5.069
34 Aan de gezinnen 1.086.656 1.080.475 1.114.322 280.621 692.422 691.660

4 Inkomensoverdrachten binnen sector overheid 157 76 75 0 0 0
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrecht. instel-

lingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 
21.356 17.483 22.049 6.584 17.220 17.205

63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 0 59 75 35 104 104
71 Aankopen gronden/gebouwen in binnenland 997 0 840 0 840 0
72 Nieuwbouw van gebouwen 287 276 71 5 66 21
74 Verwerving overige investeringsgoederen 1.049 905 1.136 305 714 378
80 Kredietverleningen en deelnemingen - niet 

verdeeld 
1 0 1 0 1 0

81 In bedrijven en financiële instellingen 46 0 46 0 46 0
83 Aan de gezinnen 18 0 18 0 18 0

9 Overheidsschuld 3 0 3 0 3 0
 TOTAAL UITGAVEN 1.190.311 1.172.133 1.515.886 598.960 732.720 730.148
 Budgettair resultaat boekjaar -10.394 7.809 -11.531 -3.545 -295.166 -2.521
 Opneming uit reservefonds 1.168 276 0 0 0 0
 Spijzing van reservefonds -1.000 -1.000 892 0 892 25
 Overgedragen resultaat vorige jaren 10.226 9.619 23.966 16.872 302.689 13.327
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 16.704 13.327 13.327 8.415 10.831

(1) Periode januari tot en met maart (VFSIPH) 
(2) Periode april tot en met december (VAPH)  
* De kolom begroting per 31/03/2006 van het VFSIPH bevat de door de Raad van Bestuur laatst 
goedgekeurde cijfers (begrotingscontrole rvb 27/6/06 + rvb 10/7/07). 
** De kolom begroting per 31/12/2006 van het VAPH bevat de door het Raadgevend Comité laatst 
goedgekeurde cijfers (4de bijblad 2006 + kredietherzieningen per 31/12/06). 
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 VFSIPH 2006  VAPH 2006 
Activa    
Vaste activa 7.048 7.024 6.708 
Immat. vaste activa 324 305 292 
Materiële vaste activa 6.642 6.638 6.336 
Financiële vaste activa 82 81 80 
Vlottende activa 84.716 276.483 68.376 
Vorderingen < 1 jaar 66.058 263.852 67.926 
Liquide middelen 18.607 3 1 
Overlopende rekeningen 51 12.628 449 
Totaal 91.764 283.507 75.084 
Passiva    
Eigen Vermogen -56.792 -18.632 -59.288 
Kapitaal 6.966 6.943 6.628 
Reserves 893 893 867 
Overgedragen resultaat -64.651 -26.468 -66.783 
Vreemd vermogen 148.556 302.139 134.372 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 2.606 2.606 23 
Schulden < 1 jaar 145.944 286.900 128.024 
• Financiële schulden 0 193.410 1.165 
• Handelsschulden 965 223 636 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
2.096 877 1.915 

• Overige schulden 142.883 92.390 124.308 
Overlopende rekeningen 6 12.633 6.325 
Totaal 91.764 283.507 75.084 

 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 VFSIPH 2006 VAPH 2006 
Operationele opbrengsten 1.184.340 593.562 445.732
Lopende opbrengsten 43.105 843 26.435
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 1.140.349 592.569 418.576
Andere operationele opbrengsten 785 150 721
Operationele kosten 1.155.099 266.048 770.174
Div. diensten/goederen 8.357 1.995 6.110
Personeelskosten 16.418 3.747 10.918
Niet kaskosten 1.178 333 687
Inkomensoverdrachten 1.129.147 259.973 752.459
Operationeel resultaat 29.141 327.514 -324.442
Uitzonderlijke opbrengsten 734 2.266 289.458
Uitzonderlijke kosten 4 -291.620 0
Resultaat van het boekjaar 29.871 38.160 -34.984

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn op 12 augustus 2008 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 voor de 
periode van 1 januari 2006 tot 31 maart 2006 van het VFSIPH en de rekenin-
gen voor de periode van 1 april 2006 tot 31 december 2006 van het VAPH ge-
controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat het overzicht van 
de hangende geschillen, opgevraagd bij de aanvang van de controle, zelfs na 
herhaaldelijke herinneringen niet werd verkregen. Deze opmerking werd al 
verscheidene malen opgemerkt. De juridische dienst moet te allen tijde een 
overzicht van de hangende geschillen kunnen verstrekken. 
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7.9 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegen-
heden (VIPA) 

Het VIPA werd opgericht door het decreet van 23 februari 1994 als een open-
bare instelling met rechtspersoonlijkheid van categorie A. Op 1 januari 2007 is 
het omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid(6). 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 250 611 250 350
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven  0 10
46 Inkomensoverdr. in zelfde institutionele groep 0 110 0 24.944

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 0 16 0 0
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 148.998 148.998 151.980 151.980
68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 0 0 0 588

 TOTAAL ONTVANGSTEN 149.248 149.735 152.230 177.872
12 Aankoop goederen/diensten 164 55 125 26
41 Inkomensoverdr. in zelfde institutionele groep  0 24.876
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven/fin. inst.  500 0
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrecht. instel-

lingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 
96.921 91.835 114.649 98.909

61 Kapitaaloverdrachten binnen zelfde institutio-
nele groep 

15.751 14.728 12.384 11.396

63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 33.961 31.754 29.322 27.452
 TOTAAL UITGAVEN 146.797 138.372 156.980 162.659
 Budgettair resultaat boekjaar 2.451 11.363 -4.750 15.213
 Spijzing reservefonds 250 688 4.583 4.724
 Opneming uit reservefonds  4.333 4.333
 Overgedragen resultaat vorige jaren -2.201 -2.201 8.474 8.474
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 8.474 3.474 23.296

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 4 0 
Immat. vaste activa 4 0 
Vlottende activa 13.744 55.483 
Vorderingen < 1 jaar 991 3.937 
Liquide middelen 12.753 51.546 
Totaal 13.748 55.483 
Passiva   
Eigen Vermogen 12.811 28.020 
Reserves 4.333 4.724 
Overgedragen resultaat 8.474 23.296 
Dotaties, subsidies, … 4 0 
Vreemd vermogen 937 27.463 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 937 937 
Schulden < 1 jaar 0 26.526 
Totaal 13.748 55.483 

 

 
 
                                                      
6  Decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds 

voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 
23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aange-
legenheden. 
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 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 149.723 152.402 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 149.112 152.051 
Andere operationele opbrengsten 611 351 
Operationele kosten 138.377 136.149 
Div. diensten/goederen 55 26 
Niet kaskosten 4 4 
Inkomensoverdrachten 138.318 136.119 
Operationeel resultaat 11.346 16.253 
Uitzonderlijke opbrengsten 16 598 
Uitzonderlijke kosten 0 -1.638 
Resultaat van het boekjaar 11.362 15.213 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn op 21 augustus 2007 meegedeeld dat het de jaarrekeningen 2006 ge-
controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij de opgemerkt dat het bedrag van 
de gewaarborgde leningen, in de jaarrekening opgenomen in de staat van de 
mogelijke schuldverplichtingen, door diverse rekenfouten overschat is met 
1.412.331,85 EUR. Het werkelijke bedrag van de gewaarborgde leningen be-
draagt 633.086.068,74 EUR in plaats van 634.498.400,59 EUR. Het Rekenhof 
stelde voor dat de instelling de gegevens over de gewaarborgde leningen zelf 
bijhoudt in een databank en dat zij die databank op het einde van het boekjaar 
controleert aan de hand van de bankbevestigingen. 
 
 
7.10 Vlaams Zorgfonds 

Op 1 april 2006 werd de openbare instelling van categorie A Vlaams Zorgfonds, 
een IVA met rechtspersoonlijkheid door de inwerkingtreding van het decreet 
van 7 mei 2004 tot omvorming van het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelf-
standigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet 
van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.  
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING  2005   2006  
  Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

28 Overige resultaten van vermogen 18.370 24.609 20.407 26.628
38 Overige inkomensoverdrachten 93.588 96.369 108.659 102.113
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 99.140 99.140 254.795 254.795

 TOTAAL ONTVANGSTEN 211.098 220.118 383.861 383.536
12 Aankoop goederen/diensten 1.529 1.183 2.070 1640
21 Rente overheidsschuld p.m. 3.190 0 3.325
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven 12.665 12.230 
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke 

instellingen ten bate van de gezinnen 
 12.053 11.999

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 172.573 186.035 199.263 198.531
41 Inkomensoverdrachten in zelfde instit. groep   710 614
74 Verwerving overige investeringsgoederen 99 1 99 1

 TOTAAL UITGAVEN 186.866 202.639 214.195 216.110
Budgettair resultaat boekjaar 24.232 17.479 169.666 167.426
Toevoeging aan reservefonds 38.370 41.419 170.407 173.303
Overgedragen resultaat vorige jaren 39.854 39.854 15.914 15.914

 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 25.716 15.914 15.173 10.037
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 

Activa  
Vaste activa 40 1 
Materiële vaste activa 40 1 
Vlottende activa 559.047 727.047 
Vorderingen < 1 jaar 3.759 2.753 
Geldbeleggingen 555.015 723.618 
Liquide middelen 208 310 
Overlopende rekeningen 65 366 
Totaal 559.087 727.048 
Passiva  
Eigen Vermogen 554.049 724.132 
Reserves 496.591 669.894 
Overgedragen resultaat 57.458 54.238 
Vreemd vermogen 5.038 2.916 
Schulden < 1 jaar 4.936 2.868 
Overlopende rekeningen 102 48 
Totaal 559.087 727.048 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 195.283 356.330 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (wer-
kingsdotatie) 

99.140 254.181 

Andere operationele opbrengsten 96.143 102.149 
Operationele kosten 199.558 211.608 
Handelsgoederen 3 0 
Div. diensten/goederen 661 1252 
Niet kaskosten 9 9 
Inkomensoverdrachten 198.885 210.347 
Operationeel resultaat -4.275 144.722 
Financiële opbrengsten 43.022 40.045 
Financiële kosten 6.882 14.653 
Uitzonderlijke kosten 0 31 
Resultaat van het boekjaar 31.865 170.083 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Welzijn op 1 april 2008 meegedeeld dat het de jaarrekeningen 20065 gecontro-
leerd verklaard heeft. Het heeft daarbij herhaald dat het Vlaams Zorgfonds zijn 
beleggingstransacties moet opnemen in de uitvoeringsrekening van zijn begro-
ting. Bij de rekeningencontrole 2004 had het Rekenhof al opgemerkt dat het 
Vlaams Zorgfonds aan- en verkooptransacties van aandelen en obligaties niet 
budgettair had verwerkt in zijn rekeningen 2003 en 2004. Dat hield een inbreuk 
in op het grondwettelijk principe van de universaliteit van de begroting (begro-
ting én uitvoeringsrekening moeten alle ontvangsten en uitgaven bevatten). Bij 
ontstentenis van boekingsvoorschriften daarvoor in het boekhoudbesluit van 21 
mei 1997, diende het fonds deze transacties volgens het ESR 95 te boeken in 
klasse 8 (kredietverleningen en deelnemingen, kredietaflossingen en vereffe-
ningen van deelnemingen). Aan de uitgavenzijde diende het de kapitaalver-
strekking te boeken tegen aankoopprijs; aan de ontvangstenzijde de terugbeta-
ling tegen verkoopprijs. In de verkoopprijs van een effect is de gerealiseerde 
meer- of minderwaarde begrepen. Op 29 oktober 2007 heeft de minister deze 
argumentatie onderschreven, maar hij beklemtoonde dat het Vlaams Zorgfonds 
daarop een uitzondering vormt omdat het niet is opgenomen in het Centraal 
Financieringsorgaan (CFO) en dus zelf dient in te staan voor zijn beleggingen. 
Bij gebrek aan expertise heeft het deze beleggingen uitbesteed. Het heeft deze 
verrichtingen buiten begroting gehouden, omdat het de betrokken bedragen bij 
de begrotingsopmaak onmogelijk juist kon inschatten en omdat zij afhankelijk 
zijn van opduikende opportuniteiten. Aangezien de uitvoeringsrekening nagaat 
in welke mate het fonds zijn begroting heeft nageleefd, heeft het volgens de 
minister weinig zin ook effectentransacties te vermelden, die grote verschillen 
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zouden veroorzaken met de begrote bedragen, temeer daar code-8-boekingen 
toch geen invloed op het ESR-vorderingensaldo en de begrotingsnorm hebben. 
Het Vlaams Zorgfonds hoefde dus van de minister geen aanpassingen aan te 
brengen. Het Rekenhof is bij zijn standpunt gebleven dat het Vlaams Zorgfonds 
de beleggingstransacties moeten opnemen in de uitvoeringsrekening van de 
begroting. Wegens hun moeilijk in te schatten aard, mag het fonds ze weliswaar 
pro memorie in de begroting opnemen. De uitvoeringsrekening moet echter wel 
degelijk het correcte bedrag vermelden. Door de transacties niet te boeken, uit 
het fonds ook de gerealiseerde meer- en minderwaarden niet, zodat het resul-
taat van de uitvoeringsrekening van de begroting incorrect is. De gerealiseerde 
meerwaarden bedroegen voor 2004 0,8 miljoen EUR, voor 2005 5,4 miljoen 
EUR en voor 2006 0,5 miljoen EUR. De gerealiseerde minderwaarden bedroe-
gen voor 2004 0,5 miljoen EUR, voor 2005 2,1 miljoen EUR en voor 2006 3,5 
miljoen EUR.  
 
 
8 Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 
8.1 Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek 

De Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek - is een DAB, die de 
volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 86 86 138 138 
Dotatie 256 268 259 259 
Diverse  141 188 263 217 
Totaal  483 542 660 614 
Uitgaven  
Personeel 213 204 220 208 
Werking 137 157 326 208 
Investeringen 22 25 10 23 
Restauratie 37 12 0 18 
Waardevolle 
voorwerpen 

0 0 13 12 

Over te dragen 74 144 138 11 
Totaal  483 542 569 480 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Cultuur op 20 november 2007 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 gecon-
troleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
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8.2 Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA) 

Het KMSKA is een DAB, die de volgende rekening heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 399 379 572 558 
Dotatie 2.335 2.335 2.367 2.367 
Diverse  643 485 810 546 
Totaal  3.377 3.199 3.749 3.471 
Uitgaven  
Personeel 900 716 929 852 
Werking 1.896 1.847 2.081 2.075 
Investeringen 182 78 167 166 
Over te dragen 399 558 572 4 
Totaal  3.377 3.199 3.749 3.097 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Cultuur op 18 maart 2008 meegedeeld dat het de rekening 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 
8.3 Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke 

Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) 

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werd BLOSO op 1 april 2006 omge-
vormd van een VOI van categorie sui generis naar een IVA met rechtspersoon-
lijkheid. De cijfers van de ESR-uitvoeringsrekening en de resultatenrekening 
hebben betrekking op de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006. De 
balans geeft de toestand weer op 31 december 2006. 
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 (in duizenden EUR) 
  ESR-UITVOERINGSREKENING  2005   2006   
   Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 

06 Ontvangsten nader te verdelen  8.682 8.750 
08 Interne verrichtingen 1.128 730 0 547
16 Verkoop niet-duurzame goederen en diensten 94 217 8.354 8.824
26 Rente van overheidsvorderingen 0 835 0 8
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven 12 0 768 801
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 62.331 62.452 66.315 66.315
49 Inkomensoverdr. van andere instit. groepen 80 153 50 110
66 Kapitaaloverdrachten in institutionele groep 5.212 4.162 5.825 4.515
68 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 0 53 0 305
69 Kapitaalsoverdrachten van andere groepen 0 442 0 0
77 Verkoop van overige investeringsgoederen 0 46 0 5

  TOTAAL ONTVANGSTEN 77.539 77.006 81.312 81.430
11 Lonen en sociale lasten 23.567 23.410 24.704 24.305
12 Aankoop niet-duurzame goederen en dien-

sten 19.034 17.944 19.834 19.426

21 Rentes op overheidsschuld 151 130 128 122
31 Exploitatiesubsidies 21.295 21.295 23.150 23.150
41 Inkomensoverdrachten in institutionele groep 0 90 0 121
43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 6.721 7.243 6.695 6.695
45 Inkomensoverdr. aan andere instit. groepen 40 40 52 52
71 Aankopen gronden/gebouwen in binnenland 11.742 8.435 85.950 8.458
74 Verwerving van overige investeringsgoederen 891 893 799 781
91 Aflossing van overheidsschuld 0 0 0 134

  TOTAAL UITGAVEN 83.441 79.480 81.312 83.246
 Budgettair resultaat van het boekjaar  -5.902 -2.473 0 -1.816

98 Opnemingen uit reservefondsen 7.542 4.190 0 2.869
 Overgedragen resultaat vorige jaren -1.029 -1.029 688 0

  OVER TE DRAGEN RESULTAAT 611 688 688 1.053
 
 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 54.648 60.884 
Immat. vaste activa 0 0 
Materiële vaste activa 54.644 60.880 
Financiële vaste activa 4 4 
Vlottende activa 13.990 13.736 
Vorderingen < 1 jaar 9.276 6.067 
Liquide middelen 4.081 6.970 
Overlopende rekeningen 633 699 
Totaal 68.638 74.620 
Passiva   
Eigen Vermogen 55.082 59.568 
Reserves 909 11 
Overgedragen resultaat 2.765 4.148 
Dotaties, subsidies, … 51.408 55.408 
Vreemd vermogen 13.556 15.053 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 359 378 
Schulden > 1 jaar 2.986 2.849 
Schulden < 1 jaar 10.115 11.673 
• Schulden > 1 j die binnen 1 j vervallen 134 137 
• Financiële schulden 0 0 
• Handelsschulden 6.568 8.147 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
3.281 3.346 

• Overige schulden 133 43 
Overlopende rekeningen 96 152 
Totaal 68.638 74.620 
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 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 73.796 78.386 
Lopende opbrengsten 8.936 9.462 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 63.553 67.421 
Andere operationele opbrengsten 1.307 1.503 
Operationele kosten 73.093 77.251 
Div. diensten/goederen 15.841 17.295 
Personeelskosten 25.351 26.392 
Niet kaskosten 3.165 3.354 
Inkomensoverdrachten 28.737 30.210 
Operationeel resultaat 703 1.135 
Financiële opbrengsten 1 8 
Financiële kosten 131 -124 
Uitzonderlijke opbrengsten 804 420 
Uitzonderlijke kosten 1 -56 
Resultaat van het boekjaar 1.376 1.384 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Sport op 7 mei 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• Het IVA BLOSO heeft bij de opstart op 1 april 2006 verder gewerkt met de 

begroting van de rechtsvoorganger en geen eigen begroting opgemaakt. 
Aan het Rekenhof werd ook geen begroting met toepassing van artikel 167 
van het begrotingsdecreet 2006 overgelegd. 

• De minister van Financiën heeft de rekeningen 2006 van de VOI BLOSO en 
de IVA BLOSO pas op 3 september 2007 aan het Rekenhof verzonden, 
dus meer dan 3 maanden na de wettelijke voorleggingstermijn. 

• De verantwoordelijkheid voor het voeren van de boekhouding en het opstel-
len van de jaarrekening 2006 berustte na het ontslag van het hoofd van de 
boekhouding grotendeels bij één persoon. Bij het vertrek van het hoofd van 
de boekhouding vond geen kennisoverdracht plaats, niettegenstaande de 
medewerker nooit de eindverantwoordelijkheid voor de boekhouding en de 
jaarrekening heeft gehad. De instelling had dus problemen met de continuï-
teit van de financiële diensten. Het gebrek aan continuïteit en de ontbre-
kende kennisoverdracht kunnen bovendien de rapportering over 2006 heb-
ben beïnvloed. Het gebrek aan kennis bij de medewerker over problemen 
uit het verleden enerzijds en uit te voeren werkzaamheden bij de afsluiting 
van een jaarrekening anderzijds, hebben er onder meer toe geleid dat: 
• niet altijd gevolg werd gegeven aan de opmerkingen die het Rekenhof 

formuleerde bij de controle van de jaarrekeningen 2004 en 2005; 
• geen reconciliatie kon worden voorgelegd tussen de bedrijfseconomi-

sche en budgettaire boekhouding; 
• geen afdoende verklaring werd gegeven bij belangrijke mutaties in de 

balans en resultatenrekening over de boekjaren 2005 en 2006. 
 
 
8.4 Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap  

Landcommanderij Alden Biesen 

Het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden 
Biesen is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
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 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  

Overdracht 141 142 159 159 
Dotatie 268 268 272 272 
Diverse  740 616 717 718 
Huuropbrengsten 60 53 57 39 
Aanwending 
reservefonds 

0 0 0 0 

Totaal  1.209 1.079 1.205 1.188 
Uitgaven  

Personeel 168 118 168 122 
Werking 1.021 786 844 801 
Kapitaaluitgaven 20 16 34 3 
Transfer reserve-
fonds 

0 1 0 3 

Over te dragen 0 159 159 259 

Totaal  1.209 1.080 1.205 1.188 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Cultuur op 14 augustus 2007 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 gecon-
troleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 
8.5 Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) 

Het FOCI is een VOI van categorie A, die de volgende rekeningen heeft voor-
gelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 10 16 14 14
26 Renteontvangsten van overheidsvorderingen  0 5
28 Overige opbrengsten van vermogen  0 1
36 Indirecte belastingen en heffingen 0 1 
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven 0 1 0 3
58 Kapitaaloverdrachten van privaatrecht. instel. 0 7.325 
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 21.820 14.820 15.190 15.224
69 Kapitaaloverdrachten van andere instit. groep  0 6

 TOTAAL ONTVANGSTEN 21.830 22.163 15.204 15.253
12 Aankoop goederen/diensten 225 218 640 573
21 Rentes en huurgelden van gronden 1 0 1 0
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financi-

ele instellingen 
5.252 4.870 7.333 2.460

52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrecht. instel-
lingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 

2.616 1.759 2.019 1.194

61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institu-
tionele groep 

4.000 2.243 6.500 3.917

63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 500 321 815 215
65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele 

groepen 
4.687 4.686 

74 Verwerving overige investeringsgoederen 4 4 
 TOTAAL UITGAVEN 17.285 14.101 17.308 8.359
 Budgettair resultaat boekjaar 4.545 8.062 -2.104 6.894
 Overgedragen resultaat vorige jaren 3.735 3.736 11.797 11.798
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 8.280 11.798 9.693 18.692
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 3 2 
Materiële vaste activa 3 2 
Vlottende activa 11.863 19.460 
Vorderingen < 1 jaar 7.333 3 
Liquide middelen 4.530 19.457 
Totaal 11.866 19.462 
Passiva   
Eigen Vermogen 11.801 18.693 
Overgedragen resultaat 11.801 18.693 
Vreemd vermogen 65 769 
Schulden < 1 jaar 65 769 
• Handelsschulden 1 6 
• Belastingen en sociale lasten 0 30 
• Overige schulden 64 733 
Totaal 11.866 19.462 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 22.162 15.243 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 14.821 15.227 
Andere operationele opbrengsten 7.341 16 
Operationele kosten 14.098 8.350 
Div. diensten/goederen 20 380 
Niet kaskosten 1 1 
Inkomensoverdrachten 14.077 7.969 
Operationeel resultaat 8.064 6.893 
Financiële opbrengsten 0 5 
Financiële kosten 0 11 
Uitzonderlijke opbrengsten 1 6 
Resultaat van het boekjaar 8.065 6.893 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Cultuur op 21 december 2007 meegedeeld dat het de controle van de jaarreke-
ningen 2006 van het Fonds Culturele Infrastructuur heeft beëindigd. Het heeft 
daarbij geen opmerkingen geformuleerd.  
 
 
8.6 Reproductiefonds Vlaamse Musea (RVM) 

Het RVM is een VOI van categorie sui generis, die de volgende rekeningen 
heeft voorgelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

07 Ontvangsten van overheidsdiensten 0 181 
16 Verkoop goederen/diensten 70 14 62 32
28 Overige resultaten van vermogen 0 2 8 4
86 Kredietafl./vereffeningen deelnemingen  391 392

 TOTAAL ONTVANGSTEN 70 197 461 428
11 Lonen en sociale lasten 200 200 248 211
12 Aankoop goederen/diensten 16 39 223 62
74 Verwerving overige investeringsgoederen 0 57 32 76

 TOTAAL UITGAVEN 216 296 503 348
 Budgettair resultaat boekjaar -146 -99 -42 79
 Overgedragen resultaat vorige jaren 200 195 96 99
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 54 96 54 178
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 67 100 
Immat. vaste activa 51 64 
Materiële vaste activa 16 35 
Vlottende activa 136 211 
Voorraden 4 10 
Vorderingen < 1 jaar 24 29 
Geldbeleggingen 100 150 
Liquide middelen 7 15 
Overlopende rekeningen 1 7 
Totaal 203 311 
Passiva   
Eigen Vermogen 93 210 
Kapitaal 673 1.065 
Overgedragen resultaat -580 -855 
Vreemd vermogen 110 101 
Schulden > 1 jaar 50 50 
• Financiële schulden 50 50 
Schulden < 1 jaar 59 48 
• Handelsschulden 21 8 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
38 40 

Overlopende rekeningen 1 3 
Totaal 203 311 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 27 42 
Lopende opbrengsten 14 32 
Andere operationele opbrengsten 13 10 
Operationele kosten 281 319 
Handelsgoederen 1 7 
Div. diensten/goederen 35 46 
Personeelskosten 218 222 
Niet kaskosten 27 43 
Operationeel resultaat -254  
Financiële opbrengsten 2 4 
Financiële kosten 0 -2 
Resultaat van het boekjaar -252 -275 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Cultuur op 11 december 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 ge-
controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 

299 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 302 

8.7 Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) 

De rekeningen van het Vlaams Commissariaat voor de Media hebben betrek-
king op de periode van 1 januari 2006 tot 9 februari 2006. Op die datum ging de 
VOI in het kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid over in de EVA 
Vlaamse Regulator voor de Media (zie verder).  
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 604 604 774 581
 TOTAAL ONTVANGSTEN 604 604 774 581

11 Lonen en sociale lasten  586 0
12 Aankoop goederen/diensten 604 104 51 4
74 Verwervingen overige investeringsgoederen  156 0

 TOTAAL UITGAVEN 604 104 793 4
 Budgettair resultaat boekjaar 0 500 -19 577
 Overgedragen resultaat vorige jaren 256 256 256 256
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 256 756 237 833

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 3 3 
Materiële vaste activa 3 3 
Vlottende activa 753 1.336 
Vorderingen < 1 jaar 304 885 
Liquide middelen 449 451 
Totaal 756 1.339 
Passiva   
Eigen Vermogen 752 1.333 
Overgedragen resultaat 752 1.333 
Vreemd vermogen 4 6 
Overlopende rekeningen 4 6 
Totaal 756 1.339 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 604 580 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 604 580 
Operationele kosten 58 0 
Div. diensten/goederen 58 0 
Operationeel resultaat 546 580 
Resultaat van het boekjaar 546 580 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Media op 29 april 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 (over de pe-
riode van 1 januari 2006 tot 9 februari 2006) gecontroleerd verklaard heeft. Het 
heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
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8.8 Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) 

Het VFL is een VOI van categorie sui generis, die de volgende rekeningen heeft 
voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkopen goederen en diensten  0 124
18 Werkzaamheden water- en wegenwerken  0 7
39 Inkomensoverdrachten uit buitenland  0 47
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 3.728 3.728 3.443 3.443
56 Vermogensheffingen 0 2 0 0
59 Kapitaaloverdrachten van buitenland 0 47 0 0

 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.728 3.777 3.443 3.621
11 Lonen en sociale lasten 380 488 488 472
12 Aankoop goederen/diensten 294 251 202 269
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 3.054 2.778 2.753 2.834
74 Verwerving overige investeringsgoederen 0 30 0 17

 TOTAAL UITGAVEN 3.728 3.547 3.443 3.592
 Budgettair resultaat boekjaar 0 230 0 29
 Overgedragen resultaat vorige jaren -526 -526 -296 -296
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT -526 -296 -296 -267

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 99 91 
Materiële vaste activa 85 77 
Financiële vaste activa 14 14 
Vlottende activa 252 259 
Voorraden  9 
Vorderingen < 1 jaar 46 126 
Liquide middelen 58 -9 
Overlopende rekeningen 148 133 
Totaal 351 350 
Passiva   
Eigen Vermogen -525 -557 
Kapitaal 396 371 
Overgedragen resultaat -921 -928 
Vreemd vermogen 876 907 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 281 337 
Schulden < 1 jaar 595 570 
• Handelsschulden 525 498 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
70 67 

Totaal 351 350 
 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 3.777 3.620 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 3.728 3.443 
Andere opbrengsten 49 177 
Operationele kosten 3.587 3.653 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -9 
Div. diensten/goederen 251 269 
Personeelskosten 488 479 
Niet kaskosten 69 80 
Inkomensoverdrachten 2.779 2.834 
Operationeel resultaat 190 -33 
Financiële opbrengsten 0 0 
Resultaat van het boekjaar 190 -32 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Cultuur op 21 december 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 ge-
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controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen aan de 
minister van Financiën en Begroting medegedeeld: 
• De jaarrekening werd pas op 3 september 2007 aan het Rekenhof overge-

legd. 
• Het VFL heeft de lonen van december 2006 al uitbetaald in 2006 en aan-

gerekend in de uitvoeringsrekening van de begroting 2006. Zodoende han-
delde het VFL in strijd met de wettelijke bepaling dat de wedde van de-
cember budgettair in het volgende begrotingsjaar moet worden aangere-
kend(7).  

 
 
8.9 Vlaamse Opera (Vlopera) 

De Vlopera is een VOI van categorie sui generis, die de volgende rekeningen 
heeft voorgelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 3.766 3.786 3.746 4.525
28 Overige resultaten van vermogen 4 0 4 1
46 Inkomensoverdr. Centr. overheid 13.998 14.052 14.455 14.476
47 Inkomensoverdr. soc. verz. inst 0 1.003 0 0
48 Van de lokale overheden 4.333 4.519 3.542 3.799
66 Kapitaaloverdr. centrale overheid 4.984 3.229 7.483 4.060

 TOTAAL ONTVANGSTEN 27.085 26.589 29.230 26.861
11 Lonen en sociale lasten 17.616 17.149 17.134 16.413
12 Aankoop goederen/diensten 4.826 4.672 3.757 16.413
20 Rente - Niet verdeeld 186 0 27 0
21 Rente overheidsschuld 213 213 184 205
41 Inkomensoverdr. Instit. overheid 0 124 0 230
71 Binnen de sector overheid 4.000 2.025 5.000 3.953
74 Overige investeringsgoed. 170 386 285 482

9 Overheidsschuld 771 771 799 790
 TOTAAL UITGAVEN 27.782 25.340 27.186 26.579
 Budgettair resultaat boekjaar -697 1.249 2.044 282
 Overgedragen result. vorige jaren -1.681 -1.681 -432 -432
 OVER TE DRAGEN RESULT. -2.378 -432 1.612 -150

 

 
 
                                                      
7  Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende 

de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige perso-
neelsleden van de openbare sector en artikel 53, §7, van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde 
economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse 
openbare instellingen. 
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 13.431 20.884 
Immat. vaste activa 25 19 
Materiële vaste activa 13.370 20.835 
Financiële vaste activa 36 0 
Vlottende activa 13.917 14.857 
Vorderingen > 1 jaar 4.731 3.923 
Vorderingen < 1 jaar 8.304 9.808 
Liquide middelen 452 562 
Overlopende rekeningen 430 564 
Totaal 27.348 35.741 
Passiva   
Eigen Vermogen 16.676 26.069 
Overgedragen resultaat -1.088 115 
Dotaties, subsidies, … 17.764 25.954 
Vreemd vermogen 10.672 9.672 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 243 203 
Schulden > 1 jaar 4.690 3.882 
Schulden < 1 jaar 3.806 3.531 
• Schulden > 1 jaar die binnen het jaar 

vervallen 
799 815 

• Financiële schulden 1.239 451 
• Handelsschulden 965 1.581 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigin-

gen en sociale lasten 
775 678 

• Ontvangen vooruitbetalingen 3 0 
• Overige schulden 25 6 
Overlopende rekeningen 1.933 2.056 
Totaal 27.348 35.741 

 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 23.564 23.692 
Lopende opbrengsten 3.334 3.105 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 18.959 16.457 
Andere operationele opbrengsten 1.271 4.130 
Operationele kosten 23.156 22.301 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 3.885 2.758 
Div. diensten/goederen 3.729 3.588 
Personeelskosten 14.378 14.534 
Niet kaskosten 1.138 1.294 
Inkomensoverdrachten 26 127 
Operationeel resultaat 408 1.391 
Financiële opbrengsten 1 1 
Financiële kosten 346 225 
Uitzonderlijke opbrengsten 35 36 
Uitzonderlijke kosten 2.038 0 
Resultaat van het boekjaar -1.940 1.203 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Cultuur op 10 juli 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het meldde daarbij dat de financiële situatie van de Vlopera in 
vergelijking met voorgaande jaren verbeterde. Op 31 december 2006 bedroeg 
het balanstotaal 35,7 miljoen EUR. Tegenover het vorige boekjaar betekent dit 
een toename met 8,4 miljoen EUR. De liquiditeitssituatie ging er dus op vooruit.  
 
Op 31 december 2005 bedroeg de netto financiële schuld 0,8 miljoen EUR. 
Eind 2006 was er echter een netto financieel tegoed van 0,1 miljoen EUR. Aan 
de passiefzijde is er een toename van de kapitaalsubsidies en een daling van 
de schulden op meer dan één jaar (door aflossing van de investeringslening bij 
Dexia) alsook een daling van de schulden op ten hoogste één jaar (voorname-
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lijk ten gevolge van een daling van de financiële schuld bij het CFO door een 
verbeterde liquiditeitspositie). 
 
Na het negatieve resultaat van de voorgaande jaren, was het resultaat eind 
2006 weer positief. Het resultaat van het boekjaar evolueerde namelijk van een 
tekort van 1,9 miljoen EUR in 2005 naar een overschot van 1,2 miljoen EUR in 
2006. Dit positieve resultaat van het boekjaar was enerzijds te danken aan een 
toename van het operationele resultaat met 983.000 EUR (door een daling van 
de aankopen van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen) en anderzijds aan 
een toename van het uitzonderlijk resultaat (eind 2005 was er immers de af-
boeking van de openstaande vorderingen op de steden Gent en Antwerpen ten 
laste van het uitzonderlijk resultaat). Het positieve jaarresultaat kon bovendien 
het overgedragen tekort van eind 2005 (1,1 miljoen EUR) volledig wegwerken. 
Eind 2006 haalde de Vlopera zo een overgedragen overschot van 0,1 miljoen 
EUR. 
 
 
8.10 Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) 

De VRT is een VOI van categorie sui generis, die de volgende rekeningen heeft 
voorgelegd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 115.907 137.723 123.006 170.335
26 Rente van overheidsvorderingen 343 96 831 420
28 Overige resultaten van vermogen 4.130 4.782 4.637 4.303
36 Indirecte belastingen en heffingen 26.750 33.683 26.750 41.738
38 Overige inkomensoverdr. andere sectoren 3.255 3.031 3.150 2.914
39 Inkomensoverdrachten van buitenland 0 800 0 -31
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 244.527 239.041 254.691 255.703
49 Inkomensoverdr. van andere institut. groepen 0 900 0 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen institutionele 

groep 24.789 24.792 24.789 24.789
77 Verkoop overige investeringsgoederen 0 45 0 24

 TOTAAL ONTVANGSTEN 419.701 444.893 437.854 500.195
11 Lonen en sociale lasten 169.399 163.149 174.735 158.239
12 Aankoop goederen/diensten 234.274 275.398 243.834 317.277
21 Rente overheidsschuld 44 45 42 30
33 Inkomstenoverdrachten aan de gezinnen 481 525 492 463
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutione-

le groepen 2.750 1.577 2.750 3.007
72 Nieuwbouw van gebouwen 0 2.805 8.187 12.041
74 Verwerving overige investeringsgoederen 26.590 19.993 24.965 24.701
81 Kredietverleningen en deelnemingen in bedrij-

ven en financiële instellingen 0 3.960 0 -475
91 Aflossing van gevestigde overheidsschuld 293 293 293 227

 TOTAAL UITGAVEN 433.831 467.745 455.298 515.510
 Budgettair resultaat boekjaar -14.130 -22.852 -17.444 -15.315
 Overgedragen resultaat vorige jaren 60.965 60.965 38.113 38.113
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 46.835 38.113 20.669 22.798
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 122.738 137.927 
Immat. vaste activa 1.551 2.045 
Materiële vaste activa 101.566 117.407 
Financiële vaste activa 19.621 18.475 
Vlottende activa 615.576 578.369 
Voorraden 86.773 90.157 
Vorderingen < 1 jaar 454.653 456.339 
Liquide middelen 52.657 27.510 
Overlopende rekeningen 21.493 4.363 
Totaal 738.314 716.296 
Passiva   
Eigen Vermogen 150.066 194.222 
Kapitaal 179.874 173.983 
Reserves 498 19.475 
Overgedragen resultaat -30.680 0 
Dotaties, subsidies, … 375 764 
Vreemd vermogen 588.248 522.074 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 400.450 374.095 
Schulden > 1 jaar 363 202 
Schulden < 1 jaar 144.496 145.038 
• Schulden > 1 j die binnen 1 j vervallen 227 161 
• Handelsschulden 99.653 96.304 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
44.458 

48.411 
• Overige schulden 157 162 
Overlopende rekeningen 42.940 2.739 
Totaal 738.314 716.296 

 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 374.642 460.827 
Lopende opbrengsten 138.772 137.720 
Wijzigingen in de voorraden en bestellingen 
in uitvoering 

10.602 10.367 

Inkomens- en kapitaaloverdrachten 210.308 289.281 
Andere operationele opbrengsten 14.959 23.459 
Operationele kosten 409.929 445.102 
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 32.212 31.359 
Div. diensten/goederen 221.349 239.327 
Personeelskosten 169.072 177.980 
Niet kaskosten 1.996 -7.123 
Inkomensoverdrachten -14.700 1.996 
Operationeel resultaat -35.287 15.725 
Financiële opbrengsten 4.535 4.091 
Financiële kosten -72 167 
Uitzonderlijke kosten 0 671 
Resultaat van het boekjaar -30.680 18.978 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Media op 25 juni 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het heeft daarbij opgemerkt dat de VRT de financiële perfor-
mantiecriteria voor het begrotingsjaar 2006 uit de beheersovereenkomst 2002-
2006 niet volledig heeft gehaald: 
• Het cumulatief resultaat bedroeg 3,4 miljoen EUR, wat hoger is dan de 

maatstaf van 2,4 miljoen EUR. 
• De Vlaamse Gemeenschap garandeert jaarlijks netto-inkomsten uit radio-

reclame van minimaal 37,2 miljoen EUR en legt een maximumgrens van 
40,9 miljoen EUR op. In 2006 bedroeg de omzet uit radioreclame 36,7 mil-
joen EUR. De knipperlichtprocedure werd als gevolg daarvan in gang ge-
zet. In 2007 bekwam de VRT een extra dotatie. 
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• De VRT heeft de norm voor omzet langs alliantiepartnershippakketten (8,7 
miljoen EUR) in 2006 overschreden met 15.000 EUR. Hij heeft dit in 2007 
verrekend met de dotatie wegens het niet behalen van de reclame-
inkomsten (zie boven).  

 
Naar aanleiding van de rekeningencontrole heeft het Rekenhof ook een onder-
zoek uitgevoerd naar de Restaurant-, representatie- en hotelkosten bij de VRT 
(zie punt 3.5 van dit boek). 
 
 
8.11 Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 

Op 10 februari 2006 ging de VOI Vlaams Commissariaat voor de Media in het 
kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, over in het EVA VRM. De cijfers 
in de onderstaande uitvoeringsrekening van de begroting hebben betrekking op 
de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006. De resultatenrekening 
bevat de kosten en opbrengsten over de periode van 10 februari 2006 tot 31 
december 2006. 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2006  
 Begroting Uitvoering 

30 Inkomensoverdrachten 423 656 
46 Inkomensoverdr. Centr. overheid 774 775 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.197 1.431 
11 Lonen en sociale lasten 567 63 
12 Aankoop goederen/diensten 52 45 
74 Verwerving overige investeringsgoed. 156 2 

 TOTAAL UITGAVEN 775 110 
 Budgettair resultaat boekjaar 422 1.321 
 Overgedragen result. vorige jaren 256 756 
 OVER TE DRAGEN RESULT. 678 2.077 

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 09.02.2006 31.12.2006 
Activa   
Vaste activa 3 2 
Materiële vaste activa 3 2 
Vlottende activa 1.336 2.090 
Vorderingen > 1 jaar 0 304 
Vorderingen < 1 jaar 885 194 
Liquide middelen 451 1.592 
Totaal 1.339 2.092 
Passiva   
Eigen Vermogen 1.333 2.044 
Reserves 0 756 
Overgedragen resultaat 1.333 1.288 
Vreemd vermogen 6 48 
Schulden > 1 jaar 6 48 
Totaal 1.339 2.092 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 09.02.2006 31.12.2006 
Operationele opbrengsten 580 851 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 580 195 
Andere operationele opbrengsten 0 656 
Operationele kosten 0 139 
Div. diensten/goederen 0 104 
Personeelskosten 0 32 
Afschrijvingen 0 3 
Operationeel resultaat 580 712 
Resultaat van het boekjaar 580 712 
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Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Media op 30 april 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 (over de pe-
riode 10 februari 2006 tot 31 december 2006) gecontroleerd verklaard heeft. 
Het merkte daarbij op dat de VRM bij zijn opstart heeft voortgewerkt met de 
begroting van de rechtsvoorganger en geen eigen begroting heeft opgemaakt. 
Aan het Rekenhof werd evenmin een begroting met toepassing van artikel 167 
van het begrotingsdecreet 2006 overgelegd. 
 
 
9 Werk en Sociale Economie 

 
9.1 Herplaatsingsfonds 

Na de operationalisering van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie op 
1 april 2006, bleef het Herplaatsingsfonds voortbestaan als een VOI van cate-
gorie A, die sindsdien ressorteert onder het Vlaams Subsidieagentschap voor 
Werk en Sociale Economie. 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

38 Overige inkomensoverdrachten 0 0 0 360
46 Inkomensoverdrachten van de centrale over-

heid 
4.465 4.465 4.465 4.465

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financi-
ele instellingen 

0 83 0 0

 TOTAAL ONTVANGSTEN 4.465 4.548 4.465 4.825
33 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-

tutionele groep 
4.465 1.990 4.465 1.435

 TOTAAL UITGAVEN 4.465 1.990 4.465 1.435
 Budgettair resultaat boekjaar 0 2.557 0 3.390
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.592 1.592 4.149 4.149
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.592 4.149 4.149 7.539

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vlottende activa 4.176 7.539 
Vorderingen < 1 jaar 10 947 
Liquide middelen 4.165 6.592 
Totaal 4.176 7.539 
Passiva   
Eigen Vermogen  4.149 7.539 
Overgedragen resultaat 4.149 7.539 
Vreemd Vermogen 26 0 
Schulden < 1 jaar 26 0 
Totaal 4.176 7.539 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 4.546 4.825 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 4.546 4.825 
Operationele kosten 1.990 1.435 
Inkomensoverdrachten 1.990 1.435 
Operationeel resultaat 2.556 3.390 
Resultaat van het boekjaar 2.556 3.390 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Werk op 3 juni 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd 
verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
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• De rekening 2006 werd door het Rekenhof slechts op 22 april 2008 ontvan-
gen, dus met 11 maanden vertraging. 

• Onder de openstaande vorderingen bevinden zich drie dossiers waarin het 
fonds al in 2005 een ingebrekestelling verstuurde. Sindsdien ondernam het 
Herplaatsingsfonds in deze dossiers geen actie meer. In de loop van 2006 
groeide het aantal niet geïnde terugvorderingen verder aan. Het fonds 
stuurde op ongestructureerde wijze maar een beperkt aantal herinnerings-
brieven. Bij gebrek aan een degelijke debiteurenopvolging mist het fonds 
ontvangsten. Bovendien wordt de mogelijkheid tot inning steeds onwaar-
schijnlijker. Een aantal vorderingen zijn ondertussen zo dubieus van aard 
dat een waardevermindering zou moeten worden geboekt. 

• De vorderingen bevatten een paar dossiers die in feite afgehandeld zijn, 
maar die verschillen vertoonden tussen de vorderingsinboeking en de feite-
lijke betaling. Het fonds moet deze boekhoudkundige verschillen corrigeren.  

 
 
9.2 Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaande-

ren 

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen werd 
opgericht bij decreet van 7 mei 2004 en trad in werking op 1 april 2006. Het 
agentschap is één van de twee rechtsopvolgers van de Vlaamse openbare 
instelling Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO). Syntra 
Vlaanderen heeft het luik vorming overgenomen van het VIZO. Het luik be-
drijfsadvies en Design Vlaanderen werden overgedragen aan het Vlaams 
Agentschap Ondernemen.  
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2006  
 Begroting Uitvoering 

16 Verkoop goederen/diensten 783 494 
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 950 492 
46 van de centrale overheid 51.391 32.335 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 53.124 33.321 
11 Lonen en sociale lasten 7.228 4.821 
12 Aankoop goederen/diensten 6.673 4.944 
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 407 325 
44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom 

gesubsidieerd onderwijs 
38.625 27.922 

74 Verwerving overige investeringsgoederen 191 177 
 TOTAAL UITGAVEN 53.124 38.188 
 Budgettair resultaat boekjaar 0 -4.867 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.950 9.016 
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.950 4.149 

 
In 2006 werden de begrotingen nog opgemaakt in het licht van de oude struc-
tuur. Dat betekent dat een begroting op jaarbasis werd opgemaakt voor het 
VIZO en dat nog geen begroting werd opgesteld voor het nieuwe agentschap 
Syntra Vlaanderen. De begrotingscijfers zijn jaargegevens, terwijl de realisatie-
cijfers, gelet op de opstart op 1 april, maar negen maanden betreffen.  
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2006 
Activa  
Vaste activa 504 
Immat. Vaste activa 31 
Materiële vaste activa 472 
Financiële vaste activa 1 
Vlottende activa 17.396 
Vorderingen < 1 jaar 16.548 
Liquide middelen 328 
Overlopende rekeningen 520 
Totaal 17.900 
Passiva  
Eigen Vermogen 2.784 
Kapitaal 9.653 
Overgedragen resultaat -6.869 
Vreemd vermogen 15.117 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1.558 
Schulden < 1 jaar 13.559 
• Financiële schulden (kredietinstellingen) 1.250 
• Handelsschulden 1.997 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
920 

• Overige schulden 9.393 
Overlopende rekeningen 0 
Totaal 17.900 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2006
Operationele opbrengsten 34.206
Lopende opbrengsten 0
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 33.710
Andere operationele opbrengsten 496
Operationele kosten 41.076
Div. diensten/goederen 3.988
Personeelskosten 5.670
Niet kaskosten 1.872
Inkomensoverdrachten 29.545
Operationeel resultaat -6.869
Resultaat van het boekjaar -6.869

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Werk op 8 april 2008 meegedeeld dat het de controle van de jaarrekening 2006 
beëindigd heeft. Het heeft daarbij onder meer de volgende opmerkingen gefor-
muleerd: 
• De rekening werd door het Rekenhof maar op 6 februari 2008 ontvangen, 

dus met ruim acht maand vertraging. Bovendien ontbreekt de goedkeuring 
van de functioneel bevoegde minister. 

• Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen 
ging van start op 1 april 2006 als één van de rechtsopvolgers van het 
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen. Het VIZO werd echter 
nog niet onmiddellijk opgeheven. Bij afsluiting van het boekjaar 2006 was de 
overdracht van de goederen, de rechten en plichten van het VIZO aan de 
rechtsopvolgers nog niet formeel geregeld. Het Vlaams Agentschap voor 
Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen en het VLAO ondertekenden op 
3 september 2007 een rechtsopvolgingsovereenkomst. Deze overeenkomst 
vertoonde echter gebreken. Zo was de overdragende instantie, het VIZO, er 
geen partij in. Bovendien vermeldt de overeenkomst geen ingangsdatum. 
Een besluit waarmee de Vlaamse Regering de goederen, rechten en plich-
ten van het VIZO aan de twee rechtsopvolgers toewijst, blijft nog steeds uit. 
Voor de overgangsperiode, met beide rechtspersonen naast elkaar, bestaan 
dus geen duidelijke, formele afspraken over verantwoordelijkheden of de re-
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gistratie van de transacties. In de praktijk boekte het VIZO alle transacties in 
tot 31 maart. Het VIZO bleef nadien ook instaan voor de afhandeling van de 
lopende zaken (inning openstaande vorderingen en betaling openstaande 
schulden). Alle transacties vanaf 1 april dienden onmiddellijk te worden in-
geboekt bij de rechtsopvolgers. Zo boekte Syntra Vlaanderen bv.:  
- de verdere financiering van de regionale syntra, zoals goedgekeurd 

door de raad van bestuur van het VIZO in december 2005;  
- vaste activa gebaseerd op een inventaris die de betrokken partijen in 

2007 opstelden; 
- vorderingen die in het kader van Europese projecten in de VIZO-

periode startten;  
- een provisie voor een hangend geschil tussen het VIZO en de RSZ; 
- kosten in het kader van huurovereenkomsten, onderhoudscontracten 

e.d. die nog op naam van het VIZO stonden.  
Bij verscheidene transacties zijn derden betrokken. Desalniettemin loopt de 
correcte juridische overdracht van de rechten en plichten moeizaam. De op-
start van Syntra Vlaanderen en de inboeking van diverse transacties was 
dan ook onvoldoende juridisch onderbouwd. 

• Jaarlijks wordt de werkingssubsidie aan de syntra berekend(8). De raad van 
bestuur van het VIZO keurde de berekening van de financiering voor 2006 
goed in december 2005: ongeveer 70% van de subsidie werd gereserveerd 
voor lonen, die maandelijks moesten worden betaald; de overige 30% zou in 
schijven worden betaald, met in de laatste schijf een afrekening van de tota-
le subsidie. De eerste drie maanden van 2006 boekte het VIZO de lonen en 
het eerste voorschot in zijn rekening; vanaf 1 april schreef Syntra Vlaande-
ren de betaalde subsidies in zijn boekhouding in. Op het einde van het jaar 
bleken drie van de vijf syntra echter meer te hebben ontvangen dan de raad 
van bestuur goedkeurde. De wijze van subsidiebetaling laat dus toe de be-
rekende subsidie te overschrijden. Bovendien bekwam Syntra Vlaanderen 
1.700.000 EUR uit de provisie van het meerbanenplan voor een eenmalige 
bijkomende investeringssubsidie aan het syntra Antwerpen Vlaams Brabant 
(1,6 miljoen EUR) en voor de financiering van een audit van de syntra (100 
duizend EUR). Zo werden middelen voor het meerbanenplan afgewend van 
hun doel. 

• In 2006 werden de begrotingen nog opgesteld volgens de oude structuur. 
Voor Syntra Vlaanderen werd dus nog geen begroting opgesteld. De eerste 
echte begroting voor dit nieuw EVA was die voor 2007. Deze begroting ver-
meldde ook referentiegegevens voor 2006. Deze referentiegegevens staan 
in de uitvoeringsrekening van de begroting. Zij slaan echter op een volledig 
jaar, terwijl de realisaties maar over negen maanden lopen.  

• De uitvoeringsrekening van de begroting vermeldt onder ESR code 08.21 
een van vorige boekjaren overgedragen overschot van 9.016.177 EUR. Dat 
bedrag stemt overeen met het op 31 december 2006 over te dragen begro-
tingssaldo dat de uitvoeringsrekening van het VIZO registreerde. Vermits de 
rekening 2006 van het VIZO nog geen eindrekening was en Syntra Vlaande-
ren maar in 2006 van start ging, kan in de uitvoeringsrekening van de begro-
ting 2006 nog geen overgedragen saldo bevatten. Bovendien rijst de vraag 
waarom het budgettair saldo bij de opheffing van het VIZO niet werd ver-

 
 
                                                      
8  Overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring van 
de centra voor vorming van zelfstandigen en KMO’s, bedoeld bij het de-
creet van 23 januari 1991. 

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 310



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 313 

deeld over de rechtsopvolgers Syntra Vlaanderen én het Vlaams Agent-
schap Ondernemen. 

 
 
9.3 Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) 

De hervormingsoperatie in het kader van beter bestuurlijk beleid voorzag in een 
overdracht van de activiteiten van de VOI VIZO naar twee nieuwe agentschap-
pen: het IVA Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) en het EVA Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen. Beide agent-
schappen behoren tot verschillende beleidsdomeinen: het VLAO ressorteert 
onder het beleidsdomein EWI en Syntra Vlaanderen onder het beleidsdomein 
WSE. Het oprichtingsdecreet van het IVA VLAO trad in werking op 1 januari 
2006; het oprichtingsdecreet van het EVA Syntra Vlaanderen op 1 april 2006. 
Bovendien werd de VOI VIZO niet onmiddellijk opgeheven. Er was voorzien in 
een overgangsfase. Zo diende het VIZO, ondanks zijn beperkte activiteiten in 
2006, toch nog een rekening over 2006 voor te leggen. 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 640 504 833 1.054
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 1.300 803 950 175
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 55.197 55.263 57.629 21.383
77 Verkoop overige investeringsgoederen 769 789 0 0

 TOTAAL ONTVANGSTEN 57.906 57.359 59.412 22.612
11 Lonen en sociale lasten 9.658 9.463 10.332 2.991
12 Aankoop goederen/diensten 9.848 7.988 9.732 624
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 727 547 530 107
44 Inkomensoverdrachten aan autonoom gesub-

sidieerd onderwijs 
37.643 37.507 38.625 11.826

74 Verwerving overige investeringsgoederen 90 760 193 0
 TOTAAL UITGAVEN 57.966 56.265 59.412 15.547
 Budgettair resultaat boekjaar -60 1.094 0 7.065
 Overgedragen resultaat vorige jaren 857 857 1.950 1.951
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 797 1.951 1.950 9.016

 
In 2006 werden de begrotingen nog opgemaakt in het licht van de oude struc-
tuur. Dat betekent dat een begroting op jaarbasis werd opgemaakt voor het 
VIZO en dat nog geen begrotingen werden opgesteld voor de nieuwe agent-
schappen VLAO en Syntra Vlaanderen. De vermelde realisaties hebben echter 
maar betrekking op de beperkte activiteiten van het VIZO, die vooral in de peri-
ode van januari tot en met maart 2006 plaatsvonden. De begrotingscijfers met 
de uitvoeringscijfers vergelijken heeft dan ook weinig zin. 
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 1.589 0 
Immat. vaste activa 274 0 
Materiële vaste activa 1.314 0 
Financiële vaste activa 1 0 
Vlottende activa 9.680 9.019 
Vorderingen < 1 jaar 624 5.180 
Liquide middelen 8.243 3.839 
Overlopende rekeningen 812 0 
Totaal 11.270 9.019 
Passiva   
Eigen Vermogen 2.410 9.014 
Kapitaal 378 0 
Overgedragen resultaat 2.033 9.014 
Vreemd vermogen 8.859 5 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 874 0 
Schulden < 1 jaar 7.985 0 
• Handelsschulden 2.711 0 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
1.184 0 

• Overige schulden 4.091 5 
Totaal 11.270 9.019 

 
De vaste activa werden afgeboekt bij het VIZO en ingeboekt bij de agentschap-
pen VLAO en Syntra Vlaanderen. De vorderingen op minder dan een jaar om-
vatten een dotatie van 5.177 duizend EUR die in het kader van de activiteiten 
van de eerste drie maanden nog aan het VIZO toekwam, maar die verkeerdelijk 
op de rekening van Syntra Vlaanderen was gestort. In januari 2007 heeft Syntra 
Vlaanderen haar op rekening van het VIZO overgemaakt. Alle handelsvorderin-
gen, inclusief die van het VLAO, boekte het VIZO nog tot 31 maart in, zij het dat 
het die van het VLAO niet in zijn resultaat, maar op wachtrekeningen, regi-
streerde. De op de wachtrekeningen geboekte vorderingen maakten deel uit 
van een verrekening met het VLAO die in december 2006 plaatsvond. De op 31 
december openstaande handelsvorderingen vloeien alle nog voort uit activitei-
ten van het VLAO. De liquide middelen verhoogden in december nog in belang-
rijke mate door twee stortingen van het VLAO op rekening van het VIZO: in 
december betaalde het VLAO een voorschot van het VIZO als opstartsteun 
terug (500.000 EUR) en het VLAO betaalde het VIZO ook 1.140.978,45 EUR 
terug uit een verrekening van de financiële verrichtingen m.b.t. activiteiten van 
het VLAO die nog langs het VIZO verliepen en van de personeelslasten van het 
VLAO die gedurende het eerste kwartaal nog door het VIZO werd betaald. 
 
Het kapitaal werd afgeboekt bij het VIZO en ingeboekt in de rekening 2006 van 
Syntra Vlaanderen. De voorziening die jaren geleden was aangelegd in het 
kader van een juridisch geschil, kon wegens het afsluiten van het dossier door 
de advocaat van het VIZO worden teruggenomen. De handelsschulden en de 
overige schulden werden nog tot en met 31 maart ingeboekt door het VIZO. Het 
boekte de schulden van het VLAO op wachtrekeningen. Zij gaven aanleiding tot 
een verrekening in december. De facturen vanaf 1 april werden rechtstreeks in 
de boekhouding van het VLAO en Syntra Vlaanderen ingevoerd. De op 31 de-
cember openstaande schuld van 5.164 EUR ten slotte betreft een betwiste fac-
tuur van het sociaal secretariaat ADMB.  
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 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 56.587 22.599 
Lopende opbrengsten 279 6 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 55.288 21.574 
Andere operationele opbrengsten 1.021 1.019 
Operationele kosten 55.976 14.552 
Div. diensten/goederen 7.518 1.362 
Personeelskosten 9.627 1.931 
Niet kaskosten 671 -728 
Inkomensoverdrachten 38.161 11.986 
Operationeel resultaat 611 8.047 
Financiële kosten 0 0 
Uitzonderlijke opbrengsten 558 0 
Uitzonderlijke kosten 0 1.066 
Resultaat van het boekjaar 1.169 6.981 

 
Vanaf januari 2006 gingen de commerciële activiteiten van het VIZO over naar 
het VLAO. Bijgevolg bleef de omzet van het VIZO in 2006 beperkt. De inko-
mens- en kapitaaloverdrachten betreffen 21.278.000 EUR dotaties van de 
Vlaamse overheid voor de eerste drie maanden van 2006 en 225.000 EUR 
inkomsten uit Europese projecten. De andere operationele opbrengsten lagen 
voor de drie werkingsmaanden op het jaarniveau van 2005. Deze hoge op-
brengsten waren grotendeels het gevolg van de hervormingen: het VLAO be-
taalde de personeelskosten voor december 2005 tot maart 2006 (932.594,84 
EUR) terug aan het VIZO en de provinciale diensten moesten op 31 maart 2006 
hun kleine kas terugstorten. Bij deze operatie bleek dat bepaalde diensten 
meer dan het normaal voorziene maximumbedrag in kas hadden. Deze over-
schotten, of door de regionale diensten geïnde ontvangsten, werden per 31 
maart overgemaakt aan de centrale diensten van het VIZO.  
 
Onder de diensten en diverse goederen werden alleen de facturen geboekt die 
geen betrekking hadden op activiteiten van het VLAO en een factuurdatum vóór 
1 april 2006 hadden. De personeelskosten omvatten nog alle lonen over de 
periode van januari tot maart, inclusief die van de werknemers die naar het 
VLAO overgingen. Het VLAO betaalde in december 2006 de loonlasten van het 
eerste kwartaal terug aan het VIZO. Voorts werd in 2006 een provisie voor een 
hangend geschil teruggenomen, wat een negatieve kost opleverde. De inko-
mensoverdrachten omhelzen de subsidies aan de regionale syntra voor de 
eerste drie maanden. De subsidies voor de overige 9 maanden zijn in de reke-
ning van Syntra Vlaanderen opgenomen. De uitzonderlijke kosten zijn volledig 
het gevolg van de BBB-operatie: een actiefbestanddeel met een nettoboek-
waarde van 1.463,40 EUR werd buiten gebruik gesteld en de vaste activa en 
het kapitaal werden afgeboekt, wat resulteerde in 1.064.086,61 EUR kosten.  
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Economie op 8 april 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontro-
leerd verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• Het Rekenhof heeft de rekening 2006 pas op 6 februari 2008 ontvangen, 

dus met ruim acht maand vertraging. Bovendien ontbreekt de goedkeuring 
van de functioneel bevoegde minister. 

• De BBB operatie voorzag in de opheffing van de VOI VIZO en de verdeling 
van de activiteiten over het nieuwe IVA VLAO en het nieuwe EVA Vlaams 
Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. In de praktijk 
trad het oprichtingsdecreet van het IVA VLAO in werking op 1 januari 2006 
en dat van het EVA Syntra Vlaanderen op 1 april 2006, terwijl de opheffing 
van het VIZO uitbleef. Zodoende waren juridisch onderscheiden entiteiten 
gelijktijdig met eenzelfde opdracht bezig. Bovendien verloopt de transitie 
moeizaam: het VLAO startte op 1 januari 2006, maar het VIZO voerde de 
eerste drie maanden nog het personeels- en financieel beheer uit op grond 
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van een samenwerkingsovereenkomst van 1 maart 2006 tussen hetzij het 
VIZO hetzij Syntra Vlaanderen en het VLAO. Een akkoord over de toewij-
zing van de roerende en onroerende goederen en de inventarisatie van de 
lopende overeenkomsten kwam pas bij overeenkomst van 3 september 
2007 tot stand. Zij werd gesloten tussen Syntra Vlaanderen en het VLAO. 
De overdragende instantie, het VIZO, ontbrak daarbij. Het VIZO keurde de 
overeenkomst pas op 14 december 2007 goed. Blijkbaar werden het VIZO 
en Syntra Vlaanderen ten onrechte beschouwd als één partij, wat juridisch 
incorrect is en onduidelijkheden creëert. Zo zwijgt de rechtsopvolgingsover-
eenkomst over de overdracht van de hangende geschillen van het VIZO, 
aangezien het VLAO geen geschillen heeft overgenomen. Bovendien is niet 
duidelijk afgelijnd welke verrichtingen bij het VIZO of bij Syntra Vlaanderen 
horen. De overeenkomst stelde evenmin een ingangsdatum. Dat impliceert 
een overdracht vanaf 3 september 2007 (datum van ondertekening). Noch-
tans stelde het VIZO de jaarrekening 2006 op in het licht van de overeen-
komst: zo bevat de balans geen vaste activa of kapitaal meer. Het VIZO 
boekte deze bestanddelen op 31 maart 2006 af. De rekening bevat wel nog 
voor de eerste drie maanden afschrijvingen op alle vaste activa, ook zij die 
aan het VLAO werden overgedragen. Verder werd vanaf 1 april getracht alle 
transacties zoveel mogelijk te registreren in de rekeningen van de rechtsop-
volgers. Het VIZO zou alleen nog de lopende verrichtingen (openstaande 
vorderingen en schulden) afhandelen. De rechtsopvolgingsovereenkomst 
volstaat overigens niet om de overdracht formeel te regelen, dat vergt im-
mers volgens artikel 35 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid een besluit 
van de Vlaamse Regering en een bekrachtiging door het Vlaams Parlement. 
Een dergelijk besluit is momenteel nog in ontwerp. Het Rekenhof heeft er 
dan ook op aangedrongen de rechten en verplichtingen van het VIZO cor-
rect en zo snel mogelijk bij besluit van de Vlaamse Regering over te dragen 
aan de rechtsopvolgers. 

• In het kader van de herstructurering dienden de provinciale diensten hun 
kleine kas per 31 maart 2006 terug te storten aan de centrale diensten van 
het VIZO. Normaliter mochten die niet meer bedragen dan 247,89 EUR. In 
de praktijk overtroffen drie decentrale diensten dit maximum ruimschoots. 
Eén dienst stortte meer dan 20.000 EUR terug. Het Rekenhof heeft dan ook, 
zoals al bij de rekening 2005, aangedrongen de werking van het systeem 
met permanente voorschotten of kleine kassen bij de decentrale diensten te 
onderzoeken en duidelijk te formaliseren. 

• Het VIZO heeft in de loop van het boekjaar een aantal openstaande vorde-
ringen, waaronder een Europees dossier met een vordering van 3.222,60 
EUR dat in een slepende discussie met de coördinator terechtkwam en 
5.147,56 EUR terugvorderingen op lesgevers die het al ettelijke jaren als 
een debet onder de schulden heeft geregistreerd, als oninvorderbaar afge-
boekt door de oorspronkelijke boeking terug te draaien. Zoals bij de reke-
ning 2005, heeft het Rekenhof ook nu weer opgemerkt dat een vordering 
waarvan de inning twijfelachtig is, eerst als dubieus tot uiting moet komen, 
waarna eventueel een waardevermindering kan worden geboekt. Het defini-
tief afboeken dient bovendien de goedkeuring van de raad van bestuur te 
dragen. 
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9.4 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB) 

De VDAB is bij de operatie Beter Bestuurlijk Beleid omgevormd van een VOI 
van categorie B naar een publiekrechtelijke EVA, die de volgende rekeningen 
heeft voorgelegd:  
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

08 Interne verrichtingen 5.200 6.286 2.323 2.437
16 Verkoop goederen/diensten 62.780 58.516 76.496 76.574
26 Rente van overheidsvorderingen 331 329 395 256
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 

(Europese middelen) 
28.700 30.609 29.500 32.038

46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 432.171 433.442 413.204 403.607
47 Van de sociale verzekeringsinstellingen (terug-

vorderingen RSZ) 
1.500 1.585 400 3.319

49 Van andere institutionele groepen 10.501 10.501 10.501 10.501
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institu-

tionele groep 
13.181 13.181 20.860 20.860

96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 3.650 3.650 0 0
 TOTAAL ONTVANGSTEN 558.014 558.099 553.679 549.592

03 Interne verrichtingen 5.200 6.286 2.323 2.437
11 Lonen en sociale lasten 243.905 245.578 247.251 249.483
12 Aankoop goederen/diensten 106.545 99.750 136.186 108.761
21 Rentes op overheidsschuld 0 0 119 156
31 Exploitatiesubsidies 5.536 5.343 6.036 21.631
32 Overdrachten, geen exploitatiesubsidies, aan 

bedrijven en financiële instellingen 
4.403 4.463 47.283 39.743

33 Overdrachten aan privaatrechtelijke instellin-
gen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 

145.769 136.020 46.114 44.864

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 25.334 24.605 30.250 28.330
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-

tutionele groep 
4.575 4.027 816 816

43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 0 0 1.050 800
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het 

binnenland 
3.650 5.102 1.000 354

72 Nieuwbouw van gebouwen 7.295 4.092 12.491 9.527
74 Verwerving overige investeringsgoederen 8.584 7.807 10.447 14.168
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 0 0 0 6
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 0 0 313 313

 TOTAAL UITGAVEN 560.796 543.073 541.679 521.389
 Budgettair resultaat boekjaar -2.782 15.025 12.000 28.203
 Overgedragen resultaat vorige jaren 41.219 54.045 69.071 69.071
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 38.437 69.071 81.071 97.274
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 153.865 154.835 
Immat. vaste activa 1.751 2.572 
Materiële vaste activa 152.114 152.257 
Financiële vaste activa 0 6 
Vlottende activa 171.332 189.255 
voorraden 977 1.127 
Vorderingen < 1 jaar 169.304 186.840 
Liquide middelen 60 60 
Overlopende rekeningen 990 1.228 
Totaal 325.198 344.090 
Passiva   
Eigen Vermogen 155.440 202.982 
Kapitaal 0 0 
Reserves 0 0 
Overgedragen resultaat 12.578 52.145 
Dotaties, subsidies, … 142.862 150.837 
Vreemd vermogen 169.757 141.108 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1.082 807 
Schulden > 1 jaar 8.503 3.206 
Schulden < 1 jaar 154.912 136.905 
• Schulden > 1 jaar die binnen het jaar 

vervallen 2.701 421 

• Financiële schulden 99.309 71.038 
• Handelsschulden 19.414 35.534 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 32.404 28.433 

• Overige schulden 1.083 1.479 
Overlopende rekeningen 5.260 191 
Totaal 325.198 344.090 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 556.971 672.905 
Lopende opbrengsten 52.653 71.418 
Geproduceerde vaste activa 822 0 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 493.067 589.672 
Andere operationele opbrengsten 10.429 11.816 
Operationele kosten -536.338 -626.409 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 22.405 28.716 
Div. diensten/goederen 240.425 304.932 
Personeelskosten 258.482 277.264 
Niet kaskosten 14.079 14.726 
Andere operationele kosten 946 769 
Operationeel resultaat 20.633 46.497 
Financiële opbrengsten 1.076 325 
Financiële kosten -265 -519 
Uitzonderlijke opbrengsten 522 3.315 
Uitzonderlijke kosten -0 -10.051 
Resultaat van het boekjaar 21.966 39.567 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Werk op 8 juli 2008 meegedeeld dat het de controle van de jaarrekening 2006 
beëindigd heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• Het Rekenhof ontving de rekening 2006 pas op 6 februari 2008, dus met 

ruim acht maanden vertraging. Bovendien ontbreekt de goedkeuring van de 
functioneel bevoegde minister. 

• De VOI VDAB is juridisch nooit definitief opgeheven. Artikel 25 van het op-
richtingsdecreet van de EVA VDAB van 7 mei 2004 voorzag weliswaar in de 
opheffing van de VOI-oprichtingsdecreten, maar het besluit van de Vlaamse 
Regering dat op 31 maart 2006 het beleidsdomein Werk en Sociale Econo-
mie operationaliseerde, stelde het oprichtingsdecreet van het EVA VDAB in 
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werking met uitzondering van artikel 25. Inmiddels droeg de Vlaamse Rege-
ring op 22 juni 2007 de goederen, rechten en verplichtingen van de VOI met 
terugwerkende kracht tot 1 april 2006, over aan het EVA en andere rechts-
opvolgers (het IVA Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Eco-
nomie (VSWSE) en het departement Werk en Sociale Economie). Dit besluit 
trad In de praktijk vond dus geen nieuwe oprichting plaats, maar een om-
vorming van de VDAB. Boekhoudkundig ging de VDAB uit van continuïteit. 
Hij stelde daarom één rekening over 2006 op. De hervorming was nochtans 
ingrijpend voor de VDAB, die ook de arbeidsgehandicapten van het vroege-
re VFSIPH toegewezen kreeg en de tewerkstellingsprogramma’s zag over-
gaan naar het IVA VSWSE. Ook vier inspecteurs, belast met het toezicht op 
de tewerkstellingsprogramma’s, gingen over naar de inspectiediensten van 
het departement Werk en Sociale Economie. 
Om de overdracht van activiteiten van het VFSIPH naar de VDAB in goede 
banen te leiden, stelden de ministers van Werk, van Sociale Economie en 
van Welzijn een afsprakennota op. De ministers en leidend ambtenaren van 
de betrokken verzelfstandigde agentschappen ondertekenden ook een sa-
menwerkingsovereenkomst. Tot slot stelde de VDAB met het VFSIPH een 
service level agreement (SLA) op. Een besluit van de Vlaamse Regering 
over de toewijzing van de goederen, rechten en verplichtingen van het 
VFSIPH aan de rechtsopvolger VDAB ontbreekt echter nog. Bovendien be-
steedde de materieoverdracht onvoldoende aandacht aan de hangende juri-
dische geschillen. Ondanks bepalingen in de afsprakennota, de samenwer-
kingsovereenkomst en het SLA, had de juridische dienst van de VDAB geen 
weet van juridische geschillen afkomstig van het VFSIPH, dat dergelijke ge-
schillen nochtans voor meer dan 2 miljoen EUR had geprovisioneerd. De 
VDAB boekt in zijn onwetendheid daarvoor geen voorziening. Zijn juridische 
dienst onderzoekt momenteel deze geschillendossiers. Als zij financiële ge-
volgen hebben, moet de VDAB daarvoor een provisie aanleggen. 
Vanaf 1 april 2006 ging het inhoudelijk, administratief en financieel beheer 
van de tewerkstellingsprogramma’s over van de VDAB naar het VSWSE. 
Vier inspecteurs gingen naar het departement WSE. Het subsidieagent-
schap nam uiteindelijk twee activiteiten niet volledig over:  
− Het VSWSE volgt de subsidies aan gemeenten in het kader van het 

jeugdwerkloosheidsplan alleen maar op; de VDAB bleef echter betaal-
orgaan vanuit een eenmalige dotatie uit 2005, zonder over de achter-
liggende informatie te beschikken waarmee het de correctheid van de 
betaling kon controleren. 

− De Europese werkervaringspremies werden voorheen aan de VDAB 
toegewezen omdat hun berekening en betaling gelijkaardig was aan de 
behandeling van andere loonpremies in het kader van tewerkstellings-
programma’s. Bovendien was de VDAB in staat te prefinancieren in af-
wachting van de ontvangst van de Europese middelen. Sinds 1 april 
2006 voert het VSWSE de berekening van de Europese werkerva-
ringspremies uit, terwijl de betaling ten laste van de VDAB blijft. De 
VDAB kan de bedragen vervolgens vorderen van het ESF-agentschap. 
Bij gebrek aan onderliggende documenten, weet de VDAB echter niet 
meer of haar geboekte vordering correct is en overeenstemt met het 
uiteindelijk te innen bedrag. 

Het Rekenhof concludeerde dan ook dat de VDAB betalingen uitvoert, zon-
der over de onderliggende stukken te beschikken. 
Bovendien bleken de rechtsopvolgers onvoldoende voorbereid op de over-
name van de materies. Zo hadden noch het subsidieagentschap, noch het 
departement voldoende ruimte om de overgekomen personeelsleden te 
huisvesten. Het VSWSE was daarenboven niet in staat de betalingen van de 
loonpremies uit te voeren langs het Orafinsysteem. Daarom werd in diverse 
Service Level Agreements overeengekomen dat de betaaldienst van de te-
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werkstellingsprogramma’s gebruik mocht blijven maken van de infrastructuur 
van de VDAB (lokalen, hardware, werkingsmiddelen) en de bestaande soft-
ware. Bovendien liet de VDAB toe dat de betaling van de loonpremies aan 
de begunstigden ook na 1 april 2006 nog langs haar zichtrekening verliep.  
Uiteindelijk verhuisden de personeelsleden van de dienst tewerkstellings-
programma’s in februari 2007 van de VDAB-gebouwen naar die van het 
VSWSE en het departement. De medewerkers namen hun persoonsgebon-
den activa mee. De betrokken partijen hadden echter vooraf geen onderlin-
ge inventaris opgesteld inzake over te dragen vaste activa. De VDAB heeft 
pas na het vertrek van de personeelsleden een lijst gemaakt van de ver-
huisde activa. Bovendien bleek dat de medewerkers die hun pc hadden 
meegenomen, achteraf van het VSWSE toch nieuwe portables kregen in het 
kader van het cleardeskprincipe in het Ellipsgebouw. Het is niet duidelijk wat 
met de VDAB-pc's gebeurde. Een voorafgaande inventarisering zou meer 
duidelijkheid hebben gecreëerd. 
Hoewel de werknemers van de dienst tewerkstellingsprogramma’s in 2007 
fysisch verhuisden, bleef het VSWSE ook daarna nog een beroep op de 
VDAB doen. Zo draait het systeem dat de loonpremies berekent, op dit 
ogenblik nog altijd op een server van de VDAB en werden de loonpremies 
nog tot januari 2008 betaald langs de zichtrekening van de VDAB. De VDAB 
factureerde de verrichtingen die langs hem verliepen: enerzijds factureerde 
hij het gebruik van lokalen, werkingsmiddelen, ICT-ondersteuning, Easypay-
onderhoud, enz. voglens de SLA’s, anderzijds factureerde hij maandelijks al-
le netto-betalingen (betalingen minus mogelijke terugvorderingen) vanuit zijn 
zichtrekeningen van 1 april 2006 tot en met de lonen van december 2007. 
Het opstellen van deze facturen was echter geen sinecure, aangezien de 
VDAB niet altijd over voldoende detailgegevens beschikte. Het subsidie-
agentschap bezit immers de precieze gegevens voor de loonpremiebereke-
ning. Zo bracht de VDAB in 2007 ongeveer 70.000 EUR inhoudingen in het 
kader van Europese werkervaringspremies ten onrechte in mindering van 
facturen aan het VSWSE.  
Mede door de moeizame reconstructie van de betalingen ten laste van het 
VSWSE, verliep de facturatie ook vrij traag. Dat noopt de VDAB uiteindelijk 
grote bedragen te prefinancieren. Op 31 december 2006 bedroeg de open-
staande vordering op het subsidieagentschap 53 miljoen EUR. 
Het Rekenhof concludeerde dat de hervorming in het kader van beter be-
stuurlijk beleid bij de VDAB moeizaam verliep en zelfs in 2008 nog niet he-
lemaal op punt staat. 

• De VDAB ontving 6,7 miljoen EUR uit de provisie van het meerbanenplan 
voor een versnelde schuldafbouw. Hij loste daarmee een lening bij het 
Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwnijverheid (FVB) en een dertigtal lea-
singcontracten vervroegd af. Zodoende wendde hij middelen af van hun ei-
genlijk doel.  

• Voor enkele jaren startte de VDAB met het sluiten van leasingcontracten, 
die hij oorspronkelijk boekte als operationele leasing, terwijl het om financië-
le leasing ging. De balans diende de aangekochte activa dan ook als eigen-
dom van de VDAB weer te geven. De VDAB had deze activa echter bij ver-
werving niet geïnventariseerd en wist zodoende van verscheidene aange-
kochte pc’s niet meer waar zij zich bevonden. De dienst sloot uiteindelijk de-
ze eerste leasingcontracten vervroegd af met een dading. Vanaf 2005 sloot 
hij een groot aantal nieuwe financiële leasingcontracten, die hij in 2006, ge-
let op de verwerving van middelen uit het meerbanenplan, beëindigde. Zo 
ook beëindigde de VDAB twee contracten in december 2006 vroegtijdig ter-
wijl hij in januari 2007 alleen nog de restwaarde moest betalen. Andere con-
tracten gingen nog in oktober 2006 van start en werden al in december 2006 
afgelost. Bovendien verrekende de dienst bij de vervroegde aflossing de 
restwaarde van 7.712,74 EUR verkeerdelijk dubbel. Onmiddellijk na de ver-
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vroegde aflossing van een dertigtal leasingcontracten, ging de VDAB in 
2007 weer nieuwe contracten aan. Vanaf 2008 kwamen er om budgettaire 
redenen geen nieuwe leasingcontracten meer. Oorspronkelijk spreidde de 
VDAB de kosten budgettair over meer jaren. Bij de rekening 2005 en het 
begrotingsonderzoek merkte het Rekenhof op dat de VDAB de financiële 
leasing moet beschouwen als leningen, die bij het aangaan volledig in (de 
uitvoeringsrekening van) de begroting tot uiting moeten komen. Aldus meent 
de VDAB dat leasing niet meer ineteressant is. Het Rekenhof heeft de instel-
ling aangeraden de voor- en nadelen van haar financieringstechnieken en 
de correcte registratie ervan vooraf te bestuderen. 

• In 2005 maakte de inspecteur van financiën dotaties aan de VDAB afhanke-
lijk van een kwartaalrapportering over de gemaakte kosten. Hoewel geen 
dotatiebesluiten deze voorwaarde officialiseerden, vond de betaling in de 
praktijk pas plaats na een opvraging per kwartaal door de VDAB. De dienst 
vroeg echter diverse toegekende dotaties nooit op: van in totaal 69.125.000 
EUR geconditioneerde dotaties, vroeg de VDAB minstens 13.892.955 EUR 
nooit op. Hij boekte in 2006 daarvan al 9.418.747 EUR definitief af. Boven-
dien staat er in de rekening 2006 nog een vordering van 4.474.208 EUR 
open voor afgelopen acties. In 2007 liepen alleen de acties in het kader van 
het jeugdwerkloosheidsplan en de knelpuntvacatures door. Na verrekening 
van de kosten van het vierde kwartaal van 2006 was voor deze twee acties 
nog 6.181.056 EUR beschikbaar. De boekhoudkundig openstaande vorde-
ring op geconditioneerde dotaties uit 2005 bedroeg na deze afrekening nog 
10.655.264 EUR. De VDAB dient de bedragen die hij met zekerheid niet zal 
innen af te boeken.  

• De VDAB registreert activa in de boekhouding zodra hij het ontvangen goed 
kan koppelen aan een goedgekeurde factuur. Activa die hij in 2006 ontving, 
maar waarvoor hij nog geen factuur ontving of die nog niet werden goedge-
keurd, worden niet in de rekening 2006 opgenomen. Aldus is de volledigheid 
van de activa niet gegarandeerd. 

• De VDAB geeft facturen weinig gestructureerd weer: hij boekt facturen maar 
op de rekening te betalen leveranciers na hun goedkeuring, maar boekt een 
beperkt aantal ontvangen, maar nog niet goedgekeurde facturen op subre-
kening 444 (te ontvangen facturen). Facturen die de VDAB pas in 2007 ont-
ving, maar die hij onmiddellijk goedkeurde, boekte hij als handelsschuld van 
2006 en niet als te ontvangen facturen. Bovendien bleken tal van facturen 
uit 2006 nog niet te zijn geboekt bij gebrek aan goedkeuring. De volledigheid 
van de handelsschulden is dus niet gegarandeerd. 

• Zoals de rekening 2005, draagt ook het aangepaste budget in de uitvoe-
ringsrekening van de begroting alleen de goedkeuring van de raad van be-
stuur en ontbreekt een formele ministeriële goedkeuring.  
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10 Landbouw en Visserij 

 
10.1 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicul-

tuursector (FIVA) 

Het FIVA is een VOI van categorie A, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

1 Lopende ontvangsten 25 3 25 4
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 2.219 2.219 4.212 4.212
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven  0 146 0 18

 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.244 2.368 4.237 4.234
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven  2.244 1.483 4.498 2.946

 TOTAAL UITGAVEN 2.244 1.483 4.498 2.946
 Budgettair resultaat boekjaar 0 885 -261 1.288
 Overgedragen resultaat vorige jaren 261 261 1.147 1.146
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 261 1.146 886 2.434

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vlottende activa 1.145 2.434 
Vorderingen < 1 jaar 49 50 
Liquide middelen 1.096 2.384 
Totaal 1.145 2.434 
Passiva   
Eigen Vermogen 1.096 2.384 
Overgedragen resultaat 1.096 2.384 
Vreemd vermogen 49 50 
Schulden > 1 jaar 49 50 
Totaal 1.145 2.434 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 2.367 4.234 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 2.222 4.216 
Andere operationele opbrengsten 145 18 
Operationele kosten 1.483 2.946 
Inkomensoverdrachten 1.483 2.946 
Operationeel resultaat 884 1.288 
Resultaat van het boekjaar 884 1.288 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Landbouw op 11 maart 2008 meegedeeld dat het de controle van de jaarreke-
ning 2006 heeft beëindigd. Het formuleerde daarbij de volgende opmerkingen: 
• De termijn voor het overleggen van de rekeningen aan het Rekenhof werd 

met ruim drie maanden overschreden. 
• Het begrotingssaldo van 2005 werd niet op een correcte manier overgedra-

gen naar 2006. De uitgevoerde correctie van 1.264 EUR naar aanleiding 
van de rekeningencontrole 2005, is weliswaar correct, maar werd uitge-
voerd op een foutief, overgewaardeerd saldo 2005, namelijk op 1.147.000 
EUR i.p.v. 1.146.527 EUR. De overgewaardeerde saldo-overdracht zorgt 
voor een gelijkaardige overwaardering van het gecumuleerde begrotingsre-
sultaat op 31 december 2006, waardoor de overgelegde reconciliatie tus-
sen beide resultaten evenmin correct is. 

 
Op 25 juni 2008 trad de Vlaamse minister van Financiën en Begroting de op-
merkingen van het Rekenhof bij. Wat de overdracht van het begrotingssaldo 
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betreft, werd de correctie voor de gecumuleerde toestand op 31 december 
2007 uitgevoerd in de rekeningen 2007. 
 
 
10.2 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 

Het VLIF is een VOI van categorie A, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

08 Interne verrichtingen 0 25 
16 Verkoop van niet-duurzame goederen/diensten 100 108 100 57
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-

tutionele overheid 
46.820 46.820 53.325 53.425

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financi-
ele instellingen  

150 145 250 462

 TOTAAL ONTVANGSTEN 47.070 47.098 53.675 53.944
03 Interne verrichtingen 0 26 
31 Exploitatiesubsidies 26.484 25.716 27.400 26.150
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financi-

ele instellingen 
23.664 24.399 26.298 26.126

 TOTAAL UITGAVEN 50.148 50.141 53.698 52.276
 Budgettair resultaat boekjaar -3.078 -3.043 -23 1.668
 Overgedragen resultaat vorige jaren 3.078 3.078 36 36
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 35 13 1.704

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vlottende activa 3.837 5.530 
Vorderingen < 1 jaar 3.814 4.027 
Liquide middelen 23 1.503 
Totaal 3.837 5.530 
Passiva   
Eigen Vermogen 933 2.855 
Overgedragen resultaat 933 2.855 
Vreemd vermogen 2.904 2.675 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 2.163 1.908 
Schulden > 1 jaar 149 174 
Schulden < 1 jaar 592 593 
Totaal 3.837 5.530 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 47.313 53.906 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 46.922 53.483 
Andere operationele opbrengsten 391 423 
Operationele kosten 50.115 52.022 
Terugneming voorziening -254 
Inkomensoverdrachten 50.115 52.276 
Operationeel resultaat -2.802 1.884 
Financiële kosten 1 0 
Uitzonderlijke opbrengsten 38 
Resultaat van het boekjaar -2.803 1.922 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Landbouw op 18 maart 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecon-
troleerd heeft verklaard. Het formuleerde daarbij de volgende opmerkingen: 
• De termijn voor het overleggen van de rekeningen van het Rekenhof werd 

met ruim drie maanden overschreden. 
• De opmerkingen die het Rekenhof formuleerde bij de rekeningencontroles 

2004 en 2005 gelden ook voor de jaarrekening 2006.  
- Het fonds verwerkte niet alle vorderingen in de jaarrekening. 
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- Het fonds boekt in de uitvoeringsrekening van de begroting nog steeds op 
kasbasis in plaats van op transactiebasis, zodat het bekomen begrotingsre-
sultaat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 
- De voorgelegde reconciliaties verklaren het verschil tussen het kassaldo 
en het begrotingssaldo, in plaats van tussen het bedrijfseconomisch resul-
taat en het (correcte) begrotingsresultaat. 

• Het Rekenhof heeft akte genomen van het ministerieel antwoord van 25 
mei 2007 op zijn brief van 10 oktober 2006 over de jaarrekening 2004. Het 
zal de aangekondigde rechtzettingen en remediëringen nauwgezet opvol-
gen en beklemtoont dat een zo snel mogelijke uitvoering, ten laatste met de 
jaarrekening 2007, niet alleen cruciaal is voor een efficiënte en doelmatige 
(financiële) organisatie, maar ook een essentiële voorwaarde is om te vol-
doen aan de wettelijke verplichtingen. 

 
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 5 september 2008 
geantwoord op de bovenstaande opmerkingen. Het Rekenhof onderzoekt mo-
menteel dit antwoord. 
 
 
11 Leefmilieu, Natuur en Energie 

 
11.1 Grindfonds 

Het Grindfonds is een publiekrechtelijk VOI van categorie A, die de volgende 
rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

36 Indirecte belastingen en heffingen 2.200 2.344 2.500 2.843
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-

tutionele groep 
600 934 400 432

48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 0 2 
 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.800 3.280 2.900 3.275

12 Aankopen niet-duurzame goederen/diensten 3.738 607 3.305 186
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsi-

dies, aan bedrijven en financiële instellingen 
900 59 900 82

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 400 283 400 342
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde insti-

tutionele groep 
395 413 395 198

43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden  0 168
61 Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institu-

tionele groep 
1.000 273 1.000 364

 TOTAAL UITGAVEN 6.433 1.635 6.000 1.340
 Budgettair resultaat boekjaar -3.633 1.645 -3.100 1.935
 Overgedragen resultaat vorige jaren 25.033 25.033 26.678 26.678
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 21.400 26.678 23.578 28.613
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vlottende activa 26.971 28.749 
Vorderingen < 1 jaar 399 0 
Liquide middelen 25.972 28.307 
Overlopende rekeningen 600 442 
Totaal 26.971 28.749 
Passiva   
Eigen Vermogen 26.605 28.242 
Overgedragen resultaat 26.605 28.242 
Vreemd vermogen 366 507 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 292 292 
Schulden < 1 jaar 74 215 
Totaal 26.971 28.749 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 2.946 3.243 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 2.946 3.243 
Operationele kosten 1.123 1.438 
Div. diensten/goederen 839 1.138 
Inkomensoverdrachten 284 300 
Operationeel resultaat 1.823 1.805 
Financiële kosten 136 168 
Resultaat van het boekjaar 1.687 1.637 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur op 8 januari 2008 meege-
deeld dat het de jaarrekeningen 2006 gecontroleerd heeft verklaard. Het formu-
leerde daarbij de volgende opmerkingen: 
• De rekeningen werden ruim 3 maanden na de voorgeschreven datum (31 

mei) aan het Rekenhof voorgelegd. 
• De opmerkingen over de reconciliatie en de voorzieningen voor pensioenen 

bij de rekeningen 2004 en 2005 gelden ook voor de jaarrekening 2006. 
 
Op 3 juli 2008 trad de Vlaamse minister van Financiën en Begroting de opmer-
kingen van het Rekenhof over de rekeningencontrole 2006 bij. Wat de voorzie-
ningen voor pensioenen betreft, vonden in de jaarrekening 2007 al de nodige 
terugnames plaats. Aangaande de reconciliatie wordt een rechtzetting in het 
vooruitzicht gesteld voor het boek- en begrotingsjaar 2008. 
 
 
 
11.2 Minafonds 

Het Minafonds is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 340.196 344.249 221.242 221.570 
Dotatie 154.382 154.994 429.521 409.521 
Diverse  231.407 216.955 154.760 170.889 
Totaal  725.985 716.198 805.523 801.980 
Uitgaven  
Doorstortingen 725.985 494.628 805.523 581.007 
Over te dragen 0 221.570 0 220.973 
Totaal  725.985 716.198 805.523 801.980 

 

323 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 326 

Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Leefmilieu op 29 april 2008 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 gecontro-
leerd heeft verklaard. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 
11.3 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 

Bij decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005 en in 
werking getreden op 1 april 2006 door een beslissing van de Vlaamse Regering 
van 31 maart 2006, is de VOI van categorie A Openbare Afvalstoffenmaat-
schappij voor het Vlaamse Gewest opgehouden te bestaan als rechtspersoon 
en is op 1 april 2006 het nieuwe IVA met rechtspersoonlijkheid Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ontstaan als rechtsopvolger van de VOI 
OVAM. 
 
De OVAM heeft over 2006 aan het Rekenhof twee jaarrekeningen voorgelegd: 
voor de VOI OVAM over de periode van 1 januari 2006 tot 31 maart 2006 en 
voor het IVA over de periode van 1 april 2006 tot 31 december 2006. Zij zijn in 
de onderstaande tabellen in aparte kolommen weergegeven. De kolommen 
Begroting 2006 bevatten respectievelijk de initiële begroting 2006 en de laatst 
goedgekeurde, aangepaste begroting 2006. Beide betreffen het volledige be-
grotingsjaar 2006 (12 maanden). 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005 2006 (01-03) 2006 (04-12) 
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 5.408 5.683 5.377 1.437 5.470 3.985
26 Rente van overheidsvorderingen 0 64 0 0 0 0
28 Overige opbrengsten van vermogen 20 0 20 0 20 0
38 Overige inkomensoverdrachten 5.695 13.921 6.874 1.722 6.238 -1.006
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 450 84 1.237 0 907 262
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 48.466 38.671 28.923 16.307 29.672 5.932
48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 25 0 0 0 0 10
66 Kapitaaloverdrachten van centrale overheid 1.607 1.030 17.274 98 16.433 5.611
69 Kapitaaloverdr. van andere instit. groepen 0 648 0 0 0 0

7 Desinvesteringen 1.510 261 5 4 2.005 2.171
8 Kredietaflossingen en vereffeningen deelne-

mingen  
0 88 0 0 0 0

98 Opnemingen uit reservefondsen 24.000 20.922 25.526 2.251 23.424 10.506
 TOTAAL ONTVANGSTEN 87.181 81.372 85.236 21.819 84.169 27.471

11 Lonen en sociale lasten 18.007 17.915 18.212 5.572 18.178 13.292
12 Aankoop goederen/diensten 17.672 10.400 17.737 2.762 18.868 9.742
21 Rente overheidsschuld 0 69 0 4 0 -3
31 Exploitatiesubsidies 1.364 1.136 1.753 456 1.243 737
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven 0 0 0 50 300 1.369
73 Aanleg waterwegen/wegenbouwkund. werken 24.250 20.852 24.512 2.133 23.180 9.363
74 Verwerving overige investeringsgoederen 1.147 549 1.420 129 1.423 1.039

8 Kredietverleningen en deelnemingen  20 0 20 0 20 0
93 Spijzigen van reservefondsen 24.495 30.349 23.140 1.722 21.070 3.614

 TOTAAL UITGAVEN 86.955 81.270 86.794 12.828 84.282 39.153
 Budgettair resultaat boekjaar 226 102 -1.558 8.991 -113 -11.682
 Overgedragen resultaat vorige jaren 7.238 7.238 7.464 7.340 7.339 0
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 7.464 7.340 5.906 16.31 7.226 -11.682
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 31.03.2006 31.12.2006 
Activa    
Vaste activa 4.631 4.474 3.926 
Immat. vaste activa 401 444 881 
Materiële vaste activa 3.741 3.541 2.512 
Financiële vaste activa 489 489 533 
Vlottende activa 178.699 189.432 173.062 
Vorderingen < 1 jaar 157.960 175.567 166.171 
Liquide middelen 18.646 8.982 3.525 
Overlopende rekeningen 2.093 4.883 3.366 
Totaal 183.330 193.906 176.988 
Passiva    
Eigen Vermogen 14.061 27.011 -5.572 
Herwaarderingsmeerwaarden 241 241 266 
Reserves 10.983 8.380 2.497 
Overgedragen resultaat -6.638 10.624 -16.351 
Dotaties, subsidies, … 9.475 7.766 7.996 
Vreemd vermogen 169.269 166.895 182.560 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 160.604 160.754 173.940 
Schulden < 1 jaar 8.519 6.028 8.564 
Overlopende rekeningen 146 113 56 
Totaal 183.330 193.906 176.988 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 31.03.2006 31.12.2006
Operationele opbrengsten 67.991 23.432 25.440
Lopende opbrengsten 14.383 1.894 9.173
Wijzigingen in de voorraden en BIU -300 0 0
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 53.680 21.501 16.107
Andere operationele opbrengsten 228 37 160
Operationele kosten 66.965 8.770 59.815
Div. diensten/goederen 32.166 4.122 20.471
Personeelskosten 17.931 4.214 13.864
Afschrijv. en waardevermind. vaste activa 1.374 283 975
Voorzieningen 15.408 150 13.186
Inkomensoverdrachten 0 1 3
Andere operationele kosten 86 0 11.316
Operationeel resultaat 1.026 14.662 -34.375
Financiële opbrengsten 64 0 4
Financiële kosten 77 4 1
Uitzonderlijke opbrengsten 554 2 1.616
Uitzonderlijke kosten 17 0 102
Resultaat van het boekjaar 1.550 14.660 -32.858

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Leefmilieu meegedeeld dat het op 28 mei 2008 de jaarrekeningen op 31 maart 
2006 en op 31 december 2006 gecontroleerd heeft verklaard. Het heeft bij de 
jaarrekening op 31 maart 2006 de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• In de tussentijdse afsluiting van de bedrijfseconomische rekeningen op 31 

maart 2006 behield de OVAM de 788.000 EUR voorzieningen voor vakan-
tiegeld 2006, geboekt in 2005, maar voor de eerste drie maanden van 2006 
legde de instelling geen voorziening voor vakantiegeld meer aan (geraamd 
op 200.000 EUR). De OVAM registreerde de vakantiegeldvoorziening en de 
voorziening voor eindejaarspremies (150.000 EUR) op het passief van de 
balans als voorzieningen voor overige risico’s en kosten (code 163-165) en 
de mutaties van deze voorzieningen in de resultatenrekening als voorzienin-
gen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (code 633/637), in 
plaats van als schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 
(code 45) en personeelskosten (code 62). 

• De uitvoeringsrekening bevat voor de ESR-code 69.43 (kapitaaloverdrach-
ten van de federale overheid - andere) 647.581 EUR. Dat bedrag staat niet 
in de begrotingsboekhouding en is evenmin getotaliseerd in de hogere ESR-

325 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 328 

code 69, dat een nulsaldo vertoont. Deze vergissing heeft dan ook geen im-
pact op het overgedragen begrotingssaldo van 31 maart 2006. 

 
Over de jaarrekening op 31 december 2006 heeft het Rekenhof de volgende 
opmerkingen geformuleerd: 
• De vaststellingen over de eindbalans van de VOI OVAM op 31 maart 2006 

gelden ook voor de inbreng van deze VOI in het IVA OVAM op 1 april 2006. 
Het ontbreken van een voorziening voor vakantiegeld is in de rekeningen op 
31 december 2006 evenwel geneutraliseerd door de aanleg van een voor-
ziening van 815.000 EUR voor het volledige jaar 2006. De balans en de re-
sultatenrekening bleven wel de voorziening vakantiegeld foutief classifice-
ren. 

• De OVAM boekte langs de resultatenrekening andere operationele kosten 
(code 64) 10.896.399 EUR oninbare schuldvorderingen af, rekening hou-
dende met artikel 54 van het decreet van de aangepaste begroting 2006. Zij 
had voor deze schuldvorderingen in vorige boekjaren waardeverminderin-
gen aangelegd (voor 100% van de vordering, dus voor het totaal van de on-
inbare vorderingen) en opgenomen onder de passiva globale te voorziene 
waardeverminderingen op overige vorderingen (code 167). Normaliter dient 
een instelling bij een definitieve afboeking van vorderingen waarvoor zij 
voorziene waardeverminderingen aanlegde, langs de resultatenrekening ook 
een besteding van deze waardeverminderingen te boeken. De OVAM deed 
dit niet, zodat het resultaat 2006 (periode 1.04-31.12.2006) ten onrechte met 
10.896.399 EUR negatief werd beïnvloed. 

• In de uitvoeringsrekening van de begroting nam de OVAM in de kolom uit-
voering cumul maar één begrotingssaldo op, nl. de ESR-code 03.22 over te 
dragen overschot van het boekjaar (-11.681.548 EUR). Dat bedrag stemt 
overeen met het negatieve budgettaire resultaat voor de laatste negen 
maanden van 2006. Aangezien het overgedragen begrotingssaldo op 31 
maart 2006 overeenkomstig de uitvoeringsrekening over deze periode 
16.331.266 EUR bedroeg, had dit bedrag moeten worden gerapporteerd 
onder ESR-code 08.21 (overgedragen overschot vorige boekjaren). Zo-
doende bedroeg het over te dragen overschot van het boekjaar 4.649.718 
EUR. 

• De uitvoeringsrekening van de begroting bevatte verscheidene begrotingsar-
tikelen met negatieve waarden, meer bepaald voor de kolom uitvoering cu-
mul: -1.382.390 EUR voor ESR-code 38.1, -11.681.548 EUR voor ESR-
code 03.22 (zie ook het bovenstaande) en -2.678 EUR voor ESR-code 21.4. 

• De uitvoeringsrekeningen van de begroting bieden een overzicht van de 
begrotingscijfers in de uitvoeringsrekeningen per 31 maart 2006, per 31 de-
cember 2006 (periode 1.04 tot 31.12.2006), alsook voor het volledige begro-
tingsjaar 2006. Ook verstrekt de OVAM passende toelichtingen bij de ver-
schillen tussen de begrotings- en de uitvoeringscijfers. De bedrijfseconomi-
sche rekeningen geven daarentegen geen overzicht van de verschillende 
perioden, noch toelichtingen, ondanks belangrijke mutaties in 2006, vooral in 
de resultatenrekening, met een aanzienlijke impact op het resultaat van het 
boekjaar, zoals de verwerking van het begrotingssaldo van 31 maart 2006, 
de afboeking van de vorderingen langs de resultatenrekening (zie hoger), de 
meerwaarde op de verkoop van vaste activa en de wijziging van de toege-
paste aanrekeningsregels. Het activiteitenoverzicht 2006 van de OVAM be-
vat echter geen financiële informatie en de OVAM maakt geen afzonderlijk 
jaarverslag op.  

• De jaarrekeningen 2006 werden pas op 21 februari 2008 naar het Rekenhof 
gestuurd, dus met bijna negen maanden vertraging. 
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De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 25 juli 2008 geant-
woord. Hij ging globaal akkoord met de opmerkingen van het Rekenhof over de 
jaarrekeningen op 31 maart 2006 en 31 december 2006 en kondigde correcties 
aan in de volgende rekeningen. Met een addendum in het activiteitenverslag 
zou hij ook financiële informatie ter beschikking stellen. 
 
 
11.4 Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 

Bij decreet van 7 mei 2004, in werking getreden op 1 april 2006 door een be-
slissing van de Vlaamse regering van 24 maart 2006, is de VOI van categorie B 
Vlaamse Landmaatschappij omgevormd tot het EVA Vlaamse Landmaatschap-
pij. De afdeling OC-GIS-Vlaanderen is vanaf 1 april 2006 van de VLM afge-
splitst en omgevormd tot een eigen entiteit, het EVA AGIV (Agentschap voor 
Geografische Informatie Vlaanderen). 
 
De VLM heeft de afdeling OC-GIS-Vlaanderen bijgevolg niet meer opgenomen 
in haar balans 2006 en in de resultatenrekening voor de periode van 1 januari 
2006 tot 31 maart 2006. De uitvoeringsrekening van de begroting bevat daaren-
tegen geen ontvangsten en uitgaven meer van de afgesplitste afdeling OC-GIS-
Vlaanderen. Het begrotingssaldo van deze afdeling (-2.799 duizend EUR eind 
2005) is op 1 januari 2006 overgedragen aan het EVA AGIV.  
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 1.240 2.967 1.280 1.496
18 Opbrengsten uit (water)wegenwerken 600 346 350 183
26 Rente van overheidsvorderingen  0 5
28 Overige opbrengsten van vermogen 362 426 529 294

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 1.055 2.329 1.399 2.742
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 47.508 44.186 38.549 39.348
48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 0 231 0 201
49 Inkomensoverdr. van andere instit. groepen 0 60 0 40
56 Vermogensheffingen 0 0 1.500 0
59 Kapitaaloverdrachten van buitenland 100 1.406 1.257 671
66 Kapitaaloverdrachten van centrale overheid 13.012 22.702 22.277 24.374
69 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 2.500 2.710 3.620 1.254
76 Verkopen gronden en gebouwen 1.579 21.073 1.048 812

8 Kredietaflossingen en vereffeningen deelne-
mingen 

665 789 660 629

 TOTAAL ONTVANGSTEN 68.621 99.225 72.469 72.049
11 Lonen en sociale lasten 34.621 35.177 31.490 30.963
12 Aankoop goederen/diensten 14.525 13.643 10.483 8.647

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 85 1.023 1.874 1.121
4 Inkomensoverdrachten binnen sector overheid 0 2.886 0 375

71 Aankopen gronden en gebouwen 4.033 8.622 7.705 11.977
72 Nieuwbouw gebouwen 250 234 250 17
73 Aanleg waterwegen/wegen 8.677 12.246 10.031 9.071
74 Verwerving overige investeringsgoederen 2.647 2.210 1.491 1.490

8 Kredietverleningen en deelnemingen 0 0 0 1
 TOTAAL UITGAVEN 64.838 76.041 63.324 63.662
 Budgettair resultaat boekjaar 3.783 23.184 9.145 8.387
 Overgedragen resultaat vorige jaren (*)24.569 22.588 48.570 (**)48.750
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 27.988 45.772 57.715 57.137

 (*) Zie de opmerkingen in het rekeningenboek over 2004-2005 
 (**) Zie verder de opmerkingen bij de rekeningen 2006 
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 22.879 18.206 
Immat. vaste activa 2.293 1.437 
Materiële vaste activa 20.581 16.764 
Financiële vaste activa 5 5 
Vlottende activa 155.825 166.369 
Vorderingen > 1 jaar  23.508 20.519 
Voorraden  57.643 45.871 
Vorderingen < 1 jaar 40.622 38.510 
Liquide middelen 33.931 61.097 
Overlopende rekeningen 121 372 
Totaal 178.704 184.575 
Passiva   
Eigen Vermogen 30.833 23.343 
Kapitaal 72 72 
Herwaarderingsmeerwaarden 11.637 11.637 
Reserves 11.212 5.598 
Dotaties, subsidies, … 7.912 6.036 
Vreemd vermogen 147.871 161.232 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 3.926 7.450 
Schulden > 1 jaar 101.639 89.484 
Schulden < 1 jaar 40.361 44.362 
Overlopende rekeningen 1.945 19.936 
Totaal 178.704 184.575 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 54.876 65.882 
Lopende opbrengsten 5.747 22.184 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 47.696 42.806 
Andere operationele opbrengsten 1.433 892 
Operationele kosten 53.479 71.439 
Handelsgoederen 2.950 20.723 
Div. diensten/goederen 10.984 7.698 
Personeelskosten 35.987 32.498 
Afschrijvingen en waardevermin. vaste activa 3.822 4.384 
Voorzieningen -1.320 3.832 
Inkomensoverdrachten 345 388 
Andere operationele kosten 711 1.916 
Operationeel resultaat 1.397 -5.557 
Financiële opbrengsten 33 7 
Financiële kosten 1 0 
Uitzonderlijke opbrengsten 171 10 
Uitzonderlijke kosten 1.199 74 
Belastingen 38 0 
Resultaat van het boekjaar 439 -5.614 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Leefmilieu meegedeeld dat het op 9 juli 2008 de jaarrekening 2006 gecontro-
leerd heeft verklaard. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd:  
• De balans op 31 december 2006 vermeldt de saldi bij het Centraal Financie-

ringsorgaan (CFO) op het actief onder liquide middelen voor het totaal van 
de CFO-rekeningen (debetsaldo van 61.088.303 EUR) en op het passief 
onder financiële schulden (creditsaldo van 12.344.821 EUR). Aangezien de 
diverse CFO-rekeningen ondergeschikte rekeningen zijn van eenzelfde re-
kening en de vergoeding wordt berekend op de algebraïsche som van de 
debet- en creditsaldi, is het overeenkomstig advies 105/1 van de Commissie 
voor Boekhoudkundige Normen toegestaan voor deze rekeningen debet- en 
creditsaldi te compenseren. 

• De VLM heeft op het actief van de balans per 31 december 2006 onder ove-
rige vorderingen 21.744.297 EUR vorderingen van de Mestbank geboekt als 
vorderingen tegenover de heffingsplichtigen. Op het passief heeft zij daar-
voor onder overige schulden een schuld tegenover de DAB Minafonds op-
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genomen. Gezien de VLM de meststoffenheffingen en de administratieve 
boetes vordert en int voor rekening van de DAB Minafonds (en dus geen 
waardeverminderingen boekt voor de oninbare vorderingen), dienen zij niet 
voor te komen op de balansrekeningen, maar op orderekeningen buiten ba-
lans. Boeking van de vorderingen buiten de balans zou ook de (oneigenlijke) 
schuld tegenover de DAB Minafonds uit de balansrekeningen van de VLM 
doen verdwijnen. 

• De niet-compensatie van de liquide middelen en de boekingen in de balans 
van de verrichtingen voor rekening van de DAB Minafonds eind 2006 leid-
den ertoe dat het balanstotaal is overgewaardeerd met 34.089.118 EUR 
(18% van het balanstotaal van 184.574.964 EUR).  

• De VLM heeft haar hoofdzetel in Brussel in erfpacht gegeven voor 99 jaar 
en huurt dit gebouw terug voor een duur van 18 jaar, verlengbaar tot 27 jaar. 
De ontvangen erfpachtvergoeding bedroeg eenmalig 19,8 miljoen EUR, 
waarvan de VLM eind 2004 10% als voorschot op het canon ontving. Het 
saldo ontving zij bij de aanvang van het contract en het verlijden van de au-
thentieke akte op 20 december 2006. De erfpachtovereenkomst heeft aan-
leiding gegeven tot verscheidene boekingen in de balans en in de resulta-
tenrekening van de VLM, waardoor o.m. de netto-boekwaarde van het acti-
vum eind 2006 tot nul werd teruggebracht. De VLM heeft echter de onder de 
passiva opgenomen herwaarderingsmeerwaarden voor de grond en het ge-
bouw van de Brusselse hoofdzetel van10.357.242 EUR niet tegengeboekt. 
Gezien dit actief op 31 december 2006 geen waarde meer had, omdat de 
VLM niet meer over het volle genot van de eigendom beschikte, zijn deze 
herwaarderingsmeerwaarden overtollig geworden en moet de VLM ze af-
boeken. 

• De uitvoeringsrekening van de begroting bevat in de kolom uitvoering cumul 
van het overgedragen saldo vorige boekjaren een overgedragen positief be-
grotingssaldo van 48.750.000 EUR. Volgens de uitvoeringsrekening 2005 
bedroeg dat echter maar 48.570.400 EUR (excl. de activiteiten die het AGIV 
overnam, zie verder). Het Rekenhof had op 23 oktober 2007 al opgemerkt 
dat in de uitvoeringsrekening van de begroting 2005 1.980.000 EUR over te 
dragen resultaat van het boekjaar ontbrak. Voor de verkoop van de gronden 
De Merode in 2005 diende bovendien nog een correctie in min van 95.237 
EUR plaats te vinden. Het over te dragen overschot van het boekjaar van 
het EVA VLM op 31 december 2006 dient dan ook te worden verhoogd met 
1.705.163 EUR.  

• De laatst goedgekeurde aangepaste begroting 2006 van het EVA VLM is 
meegedeeld als bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 de-
cember 2006 (derde BBB-herverdelingsbesluit binnen het beleidsdomein 
LNE). Ondanks de laattijdige kredietherschikkingen vertoont de uitvoerings-
rekening van de begroting voor negen begrotingsartikelen een kredietover-
schrijding of zijn uitgaven aangerekend zonder voorzien krediet. 

• De bovengenoemde begroting bevat behalve de cumulatieve begroting ook 
de begrotingen voor de deelentiteiten van de VLM (na BBB nog 8). In tegen-
stelling tot vorige boekjaren, stelde de VLM voor 2006 geen uitvoeringsre-
keningen op voor deze afzonderlijke deelentiteiten.  

• In het kader van BBB werd de afdeling OC-GIS-Vlaanderen van de VLM 
vanaf 1 april 2006 afgesplitst en omgevormd tot het EVA AGIV (Agentschap 
Geografische Informatie Vlaanderen). De laatste begroting (over 12 maan-
den) van het EVA VLM, als bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 8 december 2006, bevatte niet de begrotingen van de drie deelentiteiten 
die behoorden tot de afdeling OC-GIS-Vlaanderen, voor de eerste drie 
maanden van 2006. De uitvoeringsrekening van het EVA VLM over de eer-
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ste drie maanden van 2006 bevatte evenmin begrotings- of uitvoeringscijfers 
voor de afdeling OC-GIS-Vlaanderen.  

• De jaarrekening 2006 werd pas op 8 oktober 2007 naar het Rekenhof ge-
stuurd, dus met meer dan vier maanden vertraging. 

 
 
11.5 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 

De VMW is een VOI van categorie B, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2004 2005  2006
 (*)Begroting Uitvoering (*)Begroting Uitvoering (**)Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 178.200 185.985 300.107 287.149 290.195 354.567
28 Overige opbrengsten van vermogen 403 471 609 918 140 912
36 Indirecte belastingen en heffingen 11.921 10.870 20.000 21.625 30.700 48.058
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 0 0 96.350 84.099 73.691 101.239
49 Inkomensoverdrachten andere instit. groepen 0 0 0 0 0 17.989
68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 150 209 150 251 100 120
76 Verkopen gronden en gebouwen 0 0 0 1.572 0 0
89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 730 730 791 791 805 855

9 Overheidsschuld 10.000 9.856 90.000 0 10.000 47.000
 TOTAAL ONTVANGSTEN 201.404 208.121 508.007 396.405 405.631 570.740

11 Lonen en sociale lasten 72.053 71.501 79.441 85.624 83.738 77.383
12 Aankoop goederen/diensten 71.852 71.388 227.337 260.053 251.661 350.040
21 Rente overheidsschuld 6.528 6.648 6.081 5.267 7.750 6.330
41 Inkomensoverdrachten aancentrale overheid 8.597 8.470 8.500 8.712 8.500 6.553
45 Inkomensoverdrachten andere instit. groepen 0 0 5.350 5.383 5.700 7.428
53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 694 85 610 93 610 89
71 Aankopen gronden en gebouwen 15.919 14.813 95.098 8.702 17.664 47.529
73 Aanleg waterwegen/wegen 13.160 8.971 6.450 10.800 10.892 11.966
74 Verwerving overige investeringsgoederen 4.578 7.903 6.009 1.624 5.601 1.288
91 Aflossingen van leningen 21.393 21.393 13.531 13.094 14.214 10.841

 TOTAAL UITGAVEN 214.774 211.172 448.407 399.352 406.330 519.447
 Budgettair resultaat boekjaar -13.370 -3.051 59.600 -2.947 -699 51.293
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 13.659 0 14.323 9.787 11.376
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 10.608 0 11.376 9.088 62.669

(*)  De voorgelegde uitvoeringsrekening bevat geen overgedragen en over te dragen resultaat 
(**) Bedragen van de kolom Initieel budget van de voorgelegde uitvoeringsrekening 
Zie verder de opmerkingen bij de rekeningen 2005 en 2006. 
 

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 330



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 333 

 (in duizenden EUR) 
BALANS 2004 2005 2006 
Activa    
Vaste activa 899.084 971.026 959.843 
Immateriële vaste activa 5.069 5.051 3.329 
Materiële vaste activa 893.981 965.943 956.474 
Financiële vaste activa 34 32 40 
Vlottende activa 39.236 103.934 152.020 
Vorderingen > 1 jaar 858 3 2 
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3.863 3.651 3.208 
Vorderingen < 1 jaar 23.549 80.450 72.624 
Geldbeleggingen 7.659 16.000 64.357 
Liquide middelen 3.012 2.031 11.244 
Overlopende rekeningen 295 1.799 585 
Totaal 938.320 1.074.960 1.111.863 
Passiva    
Eigen Vermogen 746.786 764.031 742.009 
Kapitaal 650.554 649.692 564.671 
Reserves 76.893 76.892 76.892 
Overgedragen resultaat 9.523 27.874 7.008 
Dotaties, subsidies, … 9.816 9.573 93.438 
Vreemd vermogen 191.534 310.929 369.854 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 13.975 13.193 38.129 
Schulden > 1 jaar 118.806 145.148 138.801 
Schulden < 1 jaar 46.638 143.963 181.326 
Overlopende rekeningen 12.115 8.625 11.598 
Totaal 938.320 1.074.960 1.111.863 

 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2004 2005 2006
Operationele opbrengsten 195.437 384.003 438.273
Lopende opbrengsten 181.379 281.291 344.724
Wijzigingen in de voorraden en BIU -241 37 -15
Geproduceerde vaste activa 9.245 12.317 14.034
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 485 494 4.650
Andere operationele opbrengsten 4.569 89.864 74.880
Operationele kosten 184.826 363.770 -436.646
Handelsgoederen 5.885 5.803 6.433
Diverse diensten/goederen 53.801 213.644 261.556
Personeelskosten 71.501 85.624 77.383
Afschrijvingen 41.821 43.795 48.607
Waardeverminderingen op voorraden -211 -89 4
voorzieningen 2.783 103 26.925
Inkomensoverdrachten 8.471 14.095 13.981
Andere operationele kosten 775 795 1.757
Operationeel resultaat 10.611 20.233 1.627
Financiële opbrengsten 470 918 912
Financiële kosten 6.694 5.310 -8.521
Uitzonderlijke opbrengsten 1.110 2.528 3.158
Uitzonderlijke kosten 22 19 -18.042
Resultaat van het boekjaar 5.475 18.350 -20.866

 
De saneringsplicht, die het decreet van 24 december 2004 de drinkwatermaat-
schappijen heeft opgelegd, heeft vanaf 1 januari 2005 geleid tot de invoering 
van de integrale waterfactuur, waarbij de klanten-verbruikers buiten het drink-
waterverbruik ook een bijdrage wordt aangerekend voor de zuivering, inzame-
ling en afvoer van het geleverde water. Voor de realisatie van de (bo-
ven)gemeentelijke saneringsplicht werden overeenkomsten afgesloten met 
Aquafin (zuivering) en met de gemeenten en intercommunales (afvoer). Voor 
het verschil tussen de saneringskosten voor zuivering en de daarvoor aan de 
klanten gefactureerde saneringsbijdragen, ontvangt de VMW een werkingstoe-
lage van de DAB Minafonds. De uitvoering van de saneringsverplichting heeft in 
de boekjaren 2005 en 2006 een belangrijke impact gehad op de balans en de 
resultatenrekening van de VMW. 
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De belangrijkste mutaties in de balans en resultatenrekening voor de boekjaren 
2005 en 2006 betreffen: 
• de toename van de materiële vaste activa in 2005 door de aankoop van de 

spaarbekkens Kluizen en De Blankaart voor 80 miljoen EUR en een over-
eenkomstige toename van de schulden op meer dan en op ten hoogste 
één jaar; 

• de overboeking van kapitaal naar kapitaalsubsidies voor de aandelen van 
het Vlaamse Gewest in de VMW voor 85 miljoen EUR in 2006; 

• de boeking van voorzieningen voor de vervanging van de loden aansluitin-
gen voor 26 miljoen EUR in 2006; 

• de toename van de personeelskosten in 2005 en de uitzonderlijke kosten 
in 2006 door een extra dotatie aan de pensioenreserves van de VMW, res-
pectievelijk van 12 miljoen EUR en 18 miljoen EUR; dit is een toewijzing 
van de in de betrokken boekjaren gerealiseerde extra omzet door de in-
voering van tussentijdse factureringen; 

• de toename in de resultatenrekening van enerzijds de lopende opbreng-
sten met 76 miljoen EUR in 2005 en met 57 miljoen EUR in 2006 door de 
bijkomende factureringen aan de klanten voor sanering en van anderzijds 
diensten en diverse goederen met 154 miljoen EUR in 2005 en met 41 mil-
joen EUR in 2006 door de kosten van de uitvoering van de saneringsver-
plichting; 

• een toename van de andere operationele opbrengsten met 84 miljoen 
EUR in 2005 door de werkinstoelage van het Minafonds (zie ook de op-
merking hierbij) en een vermindering met 16 miljoen EUR in 2006 van de-
ze toelage; 

• de mutaties in de balans van de vorderingen op ten hoogste één jaar 
(klanten, factureringen aan gemeenten, terugvorderbare BTW) en van de 
schulden op ten hoogste één jaar (verschuldigde bedragen aan Aquafin, 
de intercommunales en de gemeenten, vooruitbetaalde toelagen door het 
Minafonds) door de saneringsverplichting;  

• een toename van de geldbeleggingen in 2006, voornamelijk door een van 
het Minafonds ontvangen voorschot op de werkingstoelage 2007. 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Leefmilieu meegedeeld dat het op 29 juli 2008 de jaarrekeningen 2006 en 2005 
gecontroleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij over beide jaarrekeningen de 
volgende opmerkingen geformuleerd:  
 
• De balansen 2006 en 2005 rapporteren de waardeverminderingen op han-

delsvorderingen in min op het actief onder handelsvorderingen op ten 
hoogste een jaar, respectievelijk 4.579.070 EUR en 3.694.685 EUR, en 
niet op het passief onder globale te voorziene waardeverminderingen op 
handelsvorderingen. De VMW berekende de algemene voorziening voor 
dergelijke waardeverminderingen volgens artikel 39, §2, van het VOI-
boekhoudbesluit , dat echter maar tot en met 2002 kon worden gevolgd(9). 

• Het actief van de balans 2006 vermeldt onder overige vorderingen 
4.638.834 EUR vorderingen op het Minafonds en het passief van de ba-
lansen 2005 vermeldt onder overige schulden een schuld tegenover dat 

 
 
                                                      
9  Zolang geen historische waardeverminderingspercentages voorhanden 

waren en maar gedurende de eerste vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van 
het VOI-boekhoudbesluit, dus t.e.m. het boekjaar 2002. 
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fonds van respectievelijk 50.904.328 EUR en 12.250.982 EUR. De VMW 
verwerft de bedragen die het Minafonds betaalt definitief en kan eventuele 
meerontvangsten in de volgende begrotingsjaren verrekenen, maar het 
Minafonds vordert deze betalingen in principe niet terug van de VMW. De 
VMW zou bijgevolg een netto-overschot op het einde van het boekjaar be-
ter rapporteren op een overlopende rekening van het passief. 

• De 64.356.891 EUR termijndeposito’s eind 2006 betroffen eigenlijk beleg-
gingen in een monetair fonds met een inventariswaarde (marktwaarde) 
van 64.793.377 EUR. Volgens artikel 40, §2, van het VOI-boekhoudbesluit 
diende de VMW tegen deze marktwaarde te boeken, wat een positieve re-
sultaatimpact van 436.486 EUR impliceerde. 

• De bedragen in de rubrieken reserves en overgedragen nettoresultaat 
onder het eigen vermogen eind 2006, respectievelijk 76.892.344 EUR en 
7.007.817 EUR, stemden niet overeen de definitieve boekhoudstaat en de 
statutaire jaarrekening van de VMW eind 2006, die werden voorgelegd aan 
en goedgekeurd door de raad van bestuur van 27 april 2007 en de alge-
mene vergadering van vennoten van 8 juni 2007. Deze jaarrekening bevat 
83.900.161 EUR reserves en een overgedragen resultaat gelijk aan nul. 

• Sinds 2005 ontvangt de VMW werkingstoelagen van het Minafonds. Zij 
rapporteerde daarvoor onder andere operationele opbrengsten 68.183.453 
EUR voor 2006 en 84.099.266 EUR voor 2005. Volgens het VOI-
boekhoudbesluit horen deze toelagen thuis onder inkomens- en kapitaal-
overdrachten. 

• In de uitvoeringsrekening van de begroting over het boekjaar 2006 zijn de 
kolommen initieel budget en herzien budget omgewisseld. De rekening 
2005 bevat onder initieel budget de bedragen van de aangepaste begro-
ting 2005 en in de kolom herzien budget die van de laatst door de raad van 
bestuur aangepaste begroting, die echter niet formeel werd goedgekeurd 
door de toezichthoudende minister en de minister van Financiën en Begro-
ting. 

• De uitvoeringsrekening 2005 bevat verschillen in de totale ontvangsten en 
uitgaven voor het initieel budget, het herziene budget en de uitvoering van 
het eerste semester. Voor het herziene budget worden 508.007.011 EUR 
ontvangsten en 448.407.485 EUR uitgaven opgegeven. Deze verschillen 
ontstonden doordat de VMW het overgedragen overschot vorige boekjaren 
en over te dragen overschot van het boekjaar niet invulde. 

• Het overgedragen overschot van 2004 stemde in de rekening 2005 
(14.323.355 EUR) niet overeen met het over te dragen overschot vermeld 
in de rekening 2004 (10.607.998 EUR). In de uitvoeringsrekening over de 
boekjaren 2005 en 2006 dient het overschot van het boekjaar dan ook te 
worden verminderd met 3.715.357 EUR.  

• De VMW maakt de uitvoeringsrekening van de begroting volledig manueel 
op met de bedrijfseconomische rekeningen en extracomptabele informatie. 
Dat heeft geleid tot verscheidene (belangrijke) recurrente en incidentele 
fouten in de rapportering over de uitvoering van de begroting. Het Reken-
hof heeft de minister een overzicht gegeven van de belangrijkste ervan. De 
onderstaande paragrafen vatten de belangrijkste oorzaken van deze te-
kortkomingen samen: 
- De bedrijfseconomische rekeningen van de VMW zijn niet aangepast aan 
de budgettaire context en kunnen dan ook niet tegemoetkomen aan de 
rapporteringsvereisten van de uitvoeringsrekening. De bedrijfseconomi-
sche aanrekeningen stemmen immers niet altijd overeen met de budgettai-
re en het rekeningenstelsel van de VMW is niet aangepast voor budgettai-
re aanrekeningen.  
- De foutieve budgettaire aanrekeningen zijn tweeërlei. Enerzijds zijn er 
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aanrekeningen die betrekking hebben op verschillen in aanrekeningsmo-
ment en die in principe in het volgende boekjaar (of de volgende boekja-
ren) worden geneutraliseerd. Het betreft hier de zgn. afgrenzingsposten in 
de bedrijfseconomische boekhouding, zoals te ontvangen facturen, toe te 
rekenen kosten, verworven opbrengsten, voorziening vakantiegeld, enz. 
Deze tijdsverschillen in de aanrekening kunnen, mede door de invoering 
van de integrale waterfactuur vanaf 2005, (aanzienlijk) belangrijke bedra-
gen vertegenwoordigen. Anderzijds zijn bepaalde aanrekeningen budget-
tair niet correct, omdat de bedrijfseconomische boeking aanleiding geeft 
tot geen of een verschillende budgettaire ontvangst of uitgave en zij der-
halve een blijvende impact hebben op het gerapporteerde (overgedragen) 
begrotingssaldo. Voorbeelden daarvan zijn de bedrijfseconomische reke-
ningen uitzonderlijke opbrengsten of kosten, die budgettair volledig worden 
aangerekend als lopende ontvangsten en uitgaven (ESR-codes 16 en 12). 
- Daarbuiten zijn een aantal bedrijfseconomische rekeningen niet aan een 
correcte ESR-code toegewezen. Zo bevatten de algemene werkingskosten 
vergoed aan andere sectoren dan de overheid (ESR-code 12.11) bedrijfs-
economische rekeningen die verband houden met financiële kosten en, 
voor 2006, ook personeelskosten. 
- De uitvoeringsgegevens die de VMW op extracomptabele basis rappor-
teert, heeft zij niet altijd correct verwerkt of opgenomen in de uitvoeringsre-
kening. Soms vult zij de uitvoeringsgegevens niet of foutief in doordat de 
bestaande gegevensbestanden de vereiste budgettaire informatie voor-
alsnog niet genereren. Deze foutieve aanrekeningen hebben meestal een 
belangrijke impact op het begrotingssaldo (en dat van de volgende jaren). 
Zij treden o.m. op bij de aanrekening van het BTW-saldo, voor verwervin-
gen en verkopen van investeringsgoederen, voor leningaflossingen, enz. 
- Bij nieuwe of gewijzigde boekhoudkundige registraties (bv. bij nieuwe ac-
tiviteiten of transacties) gaat de VMW onvoldoende na hoe zij die budget-
tair dient aan te rekenen. Zo boekte zij vanaf 2005 bedrijfseconomisch als 
kosten geboekte niet-aftrekbare BTW, in de uitvoeringsrekening als inko-
mensoverdracht aan de federale overheid (ESR-code 45.4) in plaats van 
als algemene werkingskosten (ESR-code 12.11 of 12.21). 
De meeste vastgestelde fouten in de uitvoeringsrekening hadden een im-
pact op de totale ontvangsten en uitgaven, op het begrotingssaldo van het 
boekjaar en soms op de daaropvolgende boekjaren. De rapportering die 
de VMW volgt bevat bovendien geen adequate controlemaatregelen, zoals 
de opmaak van een beheersrekening of reconciliatie, die tot een verant-
woording van, ten minste, het begrotingssaldo moeten leiden. 

• De jaarrekening 2006 is pas op 9 november 2007 naar het Rekenhof ge-
stuurd en de jaarrekening 2005 op 12 oktober 2006. De wettelijke termijn 
werd dus overschreden met respectievelijk meer dan vijf en vier maanden. 

 
 
11.6 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

Bij decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005 en in 
werking getreden op 1 april 2006 door een beslissing van de Vlaamse regering 
van 31 maart 2006, hield de VOI van categorie A Vlaamse Milieumaatschappij 
op te bestaan als rechtspersoon en ontstond op 1 april 2006 het nieuwe IVA 
met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij als rechtsopvolger van 
de VOI VMM, met inbreng van de afdeling Water van het vroegere departement 
Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
en van de cel Hydrologisch Onderzoek van het Instituut voor Natuurbehoud. 
 
De VMM heeft in 2006 derhalve twee jaarrekeningen opgesteld en aan het Re-
kenhof voorgelegd: voor de VOI VMM over de periode van 1 januari 2006 tot 31 
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maart 2006 en voor het IVA VMM over de periode van 1 april 2006 tot 31 de-
cember 2006. Zij zijn in de onderstaande tabellen in aparte kolommen weerge-
geven. De kolommen begroting bevatten respectievelijk de initiële begroting 
2006 de laatst goedgekeurde, aangepaste begroting 2006. Beide betreffen het 
volledige begrotingsjaar (12 maanden). 
 
De inbreng van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 1 april 2006 
bestond uit onroerende en roerende goederen, die voor hun boekwaarde wer-
den ingebracht. In de balans op 1 april 2006 (beginbalans van het IVA) zorgde 
dit voor een toename van de vaste activa met 174.407 duizend EUR en van de 
kapitaalsubsidies met hetzelfde bedrag. Deze vaste activa omvatten de balans-
posten immateriële vaste activa (94 duizend EUR), terreinen en gebouwen 
(99.308 duizend EUR), werken van burgerlijke bouwkunde (65.746 duizend 
EUR), installaties, machines en uitrusting (8.480 duizend EUR) en meubilair en 
materieel (779 duizend EUR). 
 
 (in duizenden EUR) 

  
 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005 2006 (01-03) 2006 (04-12) 
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 1.172 1.201 820 270 1.368 754
26 Rente van overheidsvorderingen 249 0 249 0 0 0
28 Overige resultaten van vermogen 0 1 0 0 0 1
38 Overige inkomensoverdrachten 131 123 131 122 131 422
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 1.131 279 1.154 0 727 495
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 58.719 58.476 59.483 58.515 68.795 8.863
49 Inkomensoverdr. van andere instit. groepen 215 164 120 0 90 72
66 Kapitaaloverdrachten van centrale overheid 5.533 5.626 5.611 0 9.292 3.068
69 Kapitaaloverdr. van andere instit. groepen 1.770 1.767 1.385 150 1.385 1.229

7 Desinvesteringen 149 684 12 138 1.224 648
8 Kredietaflossingen en vereffeningen deelne-

mingen 
27 0 27 0 27 1

98 Opnemingen uit reservefondsen 0 0 0 0 100 0
 TOTAAL ONTVANGSTEN 69.096 68.321 68.992 59.195 83.139 15.554

11 Lonen en sociale lasten 35.502 34.997 36.104 10.826 41.516 29.909
12 Aankoop goederen/diensten 24.151 20.555 24.742 3.314 27.602 18.084
21 Rente overheidsschuld 314 167 219 0 189 72
24 Huurgelden gronden 4 1 4 1 4 1
30 Inkomensoverdrachten - niet verdeeld 236 0 804 0 345 0
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven 1.155 1.101 58 4 75 21
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 246 246 17 17 61 61
43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 0 0 0 0 455 455
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 0 0 0 0 116 6
70 Investeringen - niet verdeeld 19 0 292 0 1.148 0
71 Aankopen van gronden en gebouwen 0 0 0 0 415 415
72 Investeringen nieuwbouw en gebouwen 56 56 34 34 309 309
73 Aanleg waterwegen/wegen 4.026 2.392 4.081 200 4.088 896
74 Verwerving overige investeringsgoederen 1.453 1.312 1.225 72 1.873 1.667

8 Kredietverleningen en deelnemingen 27 1 27 1 27 0
91 Aflossing overheidsschuld 1.770 1.767 1.385 150 1.385 1.229
93 Spijzigen van reservefondsen 0 0 0 0 3.215 517

 TOTAAL UITGAVEN 68.959 62.595 68.992 14.619 82.823 53.642
 Budgettair resultaat boekjaar 137 5.726 0 44.576 316 -38.088
 Overgedragen resultaat vorige jaren 700 700 0 6.426 6.426 51.002
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 837 6.426 0 51.002 6.742 12.914
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 31.03.2006 31.12.2006
Activa    
Vaste activa 286.170 278.211 426.851 
Immateriële vaste activa 3.575 3.325 2.396 
Materiële vaste activa 282.531 274.822 424.391 
Financiële vaste activa 64 64 64 
Vlottende activa 27.009 72.725 32.870 
Vorderingen > 1 jaar 10.842 10.842 8.552 
Voorraden 38 36 35 
Vorderingen < 1 jaar 3.672 61.825 22.657 
Liquide middelen 12.309 1 1.226 
Overlopende rekeningen 148 21 400 
Totaal 313.179 350.936 459.721 
Passiva    
Eigen Vermogen 282.278 277.857 428.648 
Kapitaal 496 496 496 
Herwaarderingsmeerwaarden 902 902 902 
Overgedragen resultaat -92.151 -88.619 -86.127 
Dotaties, subsidies, … 373.031 365.078 513.377 
Vreemd vermogen 30.901 73.079 31.073 
Schulden > 1 jaar  10.843 10.843 8.553 
Schulden < 1 jaar 10.750 11.040 12.462 
Overlopende rekeningen 9.308 51.196 10.058 
Totaal 313.179 350.936 459.721 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 31.03.2006 31.12.2006
Operationele opbrengsten 90.307 22.285 84.358
Lopende opbrengsten 442 407 40
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 88.265 21.505 82.685
Andere operationele opbrengsten 1.600 373 1.633
Operationele kosten 90.631 18.762 82.406
Handelsgoederen 4.266 811 3.612
Diverse diensten/goederen 15.405 2.543 13.492
Personeelskosten 35.176 7.243 35.067
Afschrijvingen en waardeverm. vaste activa  33.626 8.137 29.018
Inkomensoverdrachten 1.363 25 577
Andere operationele kosten 795 3 640
Operationeel resultaat -324 3.523 1.952
Financiële opbrengsten 0 0 0
Financiële kosten 167 0 74
Uitzonderlijke opbrengsten 662 9 649
Uitzonderlijke kosten 110 0 35
Resultaat van het boekjaar 61 3.532 2.492

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Leefmilieu meegedeeld dat het op 9 juli 2008 de jaarrekeningen op 31 maart 
2006 en op 31 december 2006 gecontroleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij 
de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• In de tussentijdse afsluiting van de bedrijfseconomische rekeningen op 31 

maart 2006 werd de voorziening voor vakantiegeld 2006, geboekt in 2005 
voor 1.502.663 EUR, op 1 januari 2006 tegengeboekt. Aangezien het vakan-
tiegeld pas in mei 2006 wordt uitbetaald, had deze voorziening moeten be-
houden blijven. Wel werd voor de eerste drie maanden van 2006 een voor-
ziening vakantiegeld aangelegd voor 390.087 EUR. Voor de verschuldigde 
eindejaarspremie in december 2006 werd op 31 maart 2006 geen voorzie-
ning aangelegd voor de eerste drie maanden. Deze voorziening bedraagt 
ongeveer 300.000 EUR. 

• Voor de algemene kosten werden op 31 maart 2006 geen periodetoereke-
ningen geboekt langs de overlopende rekeningen van het actief en het pas-
sief. De op 31 december 2005 op deze overlopende rekeningen geboekte 
bedragen werden begin 2006 volledig tegengeboekt en vertonen nulsaldi.  
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• De controle van de kostenrekeningen op 31 maart 2006 heeft echter uitge-
wezen dat de nettoresultaatimpact vrij beperkt was: ongeveer 40.000 EUR 
te veel aangerekende kosten (130.000 EUR te weinig kosten in de rekenin-
gen diensten en diverse goederen en 170.000 EUR te veel kosten in de re-
keningen personeelskosten). 

• Uit voorgaande opmerkingen volgt dat het nettoresultaat van de jaarreke-
ning op 31 maart 2006 ongeveer 1,8 miljoen EUR te veel bedraagt en dat 
het overgedragen resultaat in de eindbalans dus met dat bedrag dient te 
worden verminderd. 

• Op 1 april 2006 werden de onroerende en roerende goederen van de vroe-
gere afdeling Water van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap overgedragen aan het IVA 
VMM voor een nettoboekwaarde van 174.406.538 EUR. De inventarissen 
van deze goederen steunen op de bijlage bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13 oktober 2006 voor de uitrustingsgoederen en de ICT-
programma’s en op de bijlage bij de mededeling van de Vlaamse Regering 
van 13 oktober 2006 voor de terreinen. Daarbuiten werden nog werken van 
burgerlijke bouwkunde en electromechanica ingebracht. De bovengenoem-
de bijlagen bevatten meestal geen waarderingen van de ingebrachte goede-
ren. Bijgevolg zijn zij gewaardeerd o.b.v. aan de afdeling Water gevraagde 
informatie of externe gegevens, die, behoudens voor het rollend materieel, 
voornamelijk uit ramingen bestaan. In het document als bijlage bij de VOI-
jaarrekening van 31 december 2006 is in de toelichting over de overdracht 
van de goederen van de afdeling Water door de VMM meegedeeld dat we-
gens het grote aantal activa, hun ouderdom en de onmogelijkheid om gege-
vens op korte termijn te verkrijgen bij de boekhouding van het departement 
Leefmilieu of Abafim, de VMM zich dikwijls op secundaire elementen heeft 
moeten steunen bij de raming (catalogi, prijstabellen, ..). 

• De vaststellingen over de eindbalans van de VOI VMM op 31 maart 2006 
gelden ook voor de inbreng van deze VOI in het IVA VMM op 1 april 2006. 
Daar het periodetoerekeningen betreft die niet over meer boekjaren lopen, 
zijn zij evenwel in de rekeningen op 31 december 2006 volledig geneutrali-
seerd. De controle van de rekeningen heeft ook uitgewezen dat op deze 
jaarlijkse afsluitdatum de nodige boekingen plaatsvonden om de kosten aan 
de betrokken periode toe te rekenen. 

• De laatst goedgekeurde aangepaste begroting 2006 van het IVA VMM is 
meegedeeld als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 de-
cember 2006 (derde BBB-herverdelingsbesluit in het beleidsdomein LNE). 
Deze begroting loopt over het volledige boekjaar 2006 (12 maanden) en is in 
de uitvoeringsrekening van de begroting van het IVA VMM per 31 december 
2006 opgenomen in de kolom herzien budget. Deze begroting bevat ook 
verscheidene artikelen met vermelding niet verdeeld, meer bepaald bij de 
ESR-codes 76.10, 76.20 en 76.30 voor de ontvangsten en 12.0, 24.0, 30, 70 
en 74.20 voor de uitgaven. De VMM moet erover waken de specialiteit van 
de begroting niet in het gedrang te brengen door het gebruik van niet-
verdeelde ontvangsten en uitgaven. Zij had ze bij de begrotingsaanpassing 
eind 2006 kunnen beperken. 

• De jaarrekeningen 2006 werden op 11 december 2007 naar het Rekenhof 
verzonden. De wettelijke termijn werd dus overschreden met meer dan zes 
maanden. 
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11.7 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG) 

Op 1 april 2006 werd de VOI sui generis VREG opgeheven. De VOI legde bij-
gevolg een jaarrekening voor met betrekking tot de periode van 1 januari 2006 
tot 31 maart 2006. In de uitvoeringsrekening van de begroting hebben de be-
grotingscijfers betrekking op een volledig jaar, terwijl de uitvoering slaat op een 
periode van 3 maanden, met uitzondering van de dotatie, die een half jaar 
weerspiegelt. Op 1 april 2006 startte rechtsopvolger publiekrechtelijke EVA 
VREG zijn werking. Deze EVA diende enkel rekeningen voor te leggen over de 
periode van 1 april 2006 tot 31 december 2006, maar gaf gegevens op voor het 
volledige jaar 2006. 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005 2006 (01-03) 2006 (01-12) 
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen/diensten 0 2 0 2
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 2.558 2.558 2.642 1.321 2.636 2.636

 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.558 2.558 2.642 1.323 2.636 2.638
11 Lonen en sociale lasten 1.593 1.484 1.583 288 1.615 1.519
12 Aankopen niet-duurzame goederen/diensten 1.170 997 1.270 121 1.390 1.149
74 Verwerving overige investeringsgoederen 91 60 64 7 40 20

 TOTAAL UITGAVEN 2.854 2.541 2.917 416 3.045 2.688
 Budgettair resultaat boekjaar -296 17 -275 907 -409 -50
 Overgedragen resultaat vorige jaren 571 571 275 588 589 588
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 275 588 0 1.495 180 538

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 31.03.2006 31.12.2006 
Activa    
Vaste activa 194 188 183 
Immat. vaste activa 25 20 17 
Materiële vaste activa 169 168 166 
Vlottende activa 964 1.596 875 
Vorderingen < jaar  663 621 
Liquide middelen 934 916 242 
Overlopende rekeningen 30 17 12 
Totaal 1.158 1.784 1.058 
Passiva    
Eigen Vermogen 688 1.388 536 
Overgedragen resultaat 688 1.388 536 
Vreemd vermogen 470 396 522 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 59 65 81 
Schulden < 1 jaar 411 331 441 
• Handelsschulden 336 225 333 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
75 106 108 

Totaal 1.158 1.784 1.058 
 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 31.03.2006 31.12.2006
Operationele opbrengsten 2.558 1.323 2.638
Lopende opbrengsten 2 2
Inkomensoverdrachten 2.558 1.321 2.636
Operationele kosten 2.550 623 2.790
Div. diensten/goederen 962 252 1.190
Personeelskosten 1.540 353 1.531
Afschr. en waardenverminderingen op oprich-
tingskosten, IVA en MVA 

83 13 48

Voorzieningen -35 5 21
Operationeel resultaat 8 700 -152
Resultaat van het boekjaar 8 700 -152
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Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Energie op 8 januari 2008 meegedeeld dat het de jaarrekeningen 2006 gecon-
troleerd heeft verklaard. Deze controle gaf wat betreft de rekening over de eer-
ste drie maanden geen aanleiding tot opmerkingen. Over de rekeningaflegging 
als publiekrechtelijke EVA merkte het Rekenhof op dat het agentschap bij zijn 
start op 1 april 2006 verder bleef werken met de begroting van de rechtsvoor-
ganger en geen eigen begroting opmaakte. Evenmin werd aan het Rekenhof 
een begroting met toepassing van artikel 167 van het begrotingsdecreet 2006 
overgelegd. Bovendien bevat, zoals al gesteld, de uitvoeringsrekening van de 
begroting zowel wat de begroting als de uitvoering betreft, gegevens over 12 
maanden in plaats van 4 maanden. 
 
Op 30 april 2008 trad de Vlaamse minister van Financiën en Begroting de op-
merkingen van het Rekenhof bij. 
 
 
12 Mobiliteit en Openbare Werken 

 
12.1 De Scheepvaart NV (DS) 

DS is een publiekrechtelijke EVA, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
  
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 8.408 8.365 9.368 9.199
26 Rente van overheidsvorderingen 20 0 10 0
28 Overige resultaten van vermogen 1.007 1.064 1.016 1.026
36 Indirecte belastingen en heffingen 10.925 11.015 10.112 9.859
38 Overige inkomensoverdrachten van andere 

sectoren 
106 132 160 166

46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 20.117 19.575 26.640 26.628
47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzeke-

ringsinstellingen 
35 35 0 0

48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 205 23 193 202
49 Inkomensoverdrachten van andere institutione-

le groepen 
1.070 450 1.200 574

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven 700 1.202 670 688
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 500 500 2.000 24
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 49.300 40.319 43.455 37.159

7 Desinvesteringen 500 92 1.700 933
 TOTAAL ONTVANGSTEN 92.893 82.772 96.524 86.458

11 Lonen en sociale lasten 24.958 24.821 28.200 28.068
12 Aankoop goederen/diensten 15.280 14.424 18.258 14.657
24 Huur van gronden en lopende betalingen voor 

gebruik 
23 21 23 22

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutione-
le groepen 

1.200 932 1.200 1.155

61 Kapitaaloverdrachten in institutionele groep 500 16 1.700 260
72 Nieuwbouw van gebouwen 39 3 31 23
73 Aanleg waterwegen/wegen 47.200 44.541 40.380 32.957
74 Verwerving overige investeringsgoederen 778 729 1.102 949

 TOTAAL UITGAVEN 89.978 85.487 90.894 78.091
 Budgettair resultaat boekjaar 2.915 -2.715 5.630 8.367
 Overgedragen resultaat vorige jaren -2.915 -2.915 -5.630 -5.630
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -5.630 0 2.737
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 144.180 159.065 
Oprichtingskosten 26 22 
Immat. vaste activa 107 143 
Materiële vaste activa 144.047 158.900 
Financiële vaste activa 0 0 
Vlottende activa 25.680 36.371 
Vorderingen > 1 jaar 0 0 
Voorraden 1.674 1.505 
Vorderingen < 1 jaar 9.401 13.368 
Liquide middelen 13.267 20.410 
Overlopende rekeningen 1.338 1.088 
Totaal 169.860 195.436 
Passiva   
Eigen Vermogen 144.848 161.513 
Kapitaal 3.000 7.000 
Reserves 0 38 
Overgedragen resultaat 662 677 
Dotaties, subsidies, … 141.186 153.798 
Vreemd vermogen 25.012 33.923 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 1.444 1.705 
Schulden > 1 jaar 2.899 3.424 
Schulden < 1 jaar 19.928 28.559 
• Financiële schulden 11.305 10.828 
• Handelsschulden 6.898 14.644 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
1.705 3.070 

• Overige schulden 20 17 
Overlopende rekeningen 741 235 
Totaal 169.860 195.436 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 36.054 43.974 
Lopende opbrengsten 10.897 11.701 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 23.644 31.286 
Andere operationele opbrengsten 1.513 987 
Operationele kosten 35.308 43.955 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 430 943 
Div. diensten/goederen 4.611 6.725 
Personeelskosten 25.779 29.520 
Niet kaskosten 4.263 6.379 
Andere operat. Kosten 225 388 
Operationeel resultaat 746 19 
Financiële opbrengsten 54 924 
Financiële kosten 17 878 
Uitzonderlijke opbrengsten 6.518 11.341 
Uitzonderlijke kosten 6.540 11.353 
Resultaat van het boekjaar 761 53 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken op 8 januari 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 
gecontroleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen ge-
formuleerd: 
• Het Rekenhof herhaalde zijn opmerking 2005 dat de administratie de ge-

schillen en schadeclaims overdroeg aan DS, die echter nog geen lijst van 
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures ontving en dan ook 
geen voorzieningen kon inboeken voor de overgedragen geschillen. 

• Zoals bij de vorige rekeningen, wees het Rekenhof op de noodzaak op 
termijn een zo volledig mogelijke lijst op te stellen van alle terreinen in ei-
gendom of beheer met informatie over de mogelijke vervuiling, sanerings-
verplichtingen, de mogelijke kostprijs ervan en de verhaalbaarheid op ande-
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ren. Deze lijst dient ook alle terreinen van Maas en Albertkanaal te omvat-
ten die de administratie aan de NV overdroeg. 

• In het kader van het onderhoud van de waterwegen worden de komende 
vijf jaar een aantal baggerwerken uitgevoerd. De verwerkingskosten van 
verontreinigde baggerspecie worden geraamd op 326.430 EUR per jaar, in 
de veronderstelling dat de helft van de specie verontreinigd is. Aangezien 
deze verwerkingskosten hun oorsprong hebben gedurende het boekjaar, 
beveelt het Rekenhof aan een voorziening aan te leggen voor het volledige 
saneringsproces (1.632.150 EUR op afsluitdatum).  

• Een ministerieel besluit van 3 februari 2006 heeft NV DS een dotatie toege-
kend van 25.894.000 EUR, waarvan 25.346.000 EUR om te voorzien in de 
ontoereikendheid van haar bedrijfsontvangsten voor 2006 en 548.000 EUR 
in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst. De dotatie wordt 
aangerekend op programma 64.1, basisallocaties 41.04 en 41.05 van de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het be-
grotingsjaar 2006. Artikel 3, §2, van het bovenvermelde besluit bepaalt dat 
de laatste schijf van de dotatie op basisallocatie 41.04 (2.534.000 EUR) 
slechts kan worden uitgekeerd na goedkeuring van de rekening van het af-
gelopen jaar. Artikel 3, §3, bepaalt dat de laatste schijf van de dotatie op 
basisallocatie 41.05 (137.000 EUR) wordt uitgekeerd in functie van de rea-
lisatie van de overeengekomen performantienormen op basis van de be-
heersovereenkomst van 8 juni 1999 gesloten tussen de Vlaamse Gemeen-
schap en DS. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat NV beide laatste schijven 
van de werkingsdotatie al in het resultaat van 2006 heeft verwerkt. Deze 
werkwijze is in strijd met artikel 43, §4, van het besluit van de Vlaamse Re-
gering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellin-
gen. Dat artikel stelt immers dat werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en 
soortgelijke waarvan de verkrijging afhankelijk is gesteld van bepaalde 
voorwaarden, bedrijfseconomisch als opbrengsten worden erkend op het 
ogenblik dat de realisatie van deze voorwaarden zeer waarschijnlijk wordt 
geacht en ze opgeëist werden.  

• Sinds 2006 worden de investeringssubsidies niet meer betaald vanuit het 
Vlaams Infrastructuurfonds (VIF), maar rechtstreeks vanuit de algemene 
uitgavenbegroting. NV DS blijft de investeringsprojecten opvolgen per vast-
leggingsdossier. Wordt een vastlegging ontoereikend, dan boekt de NV al 
een vordering op de investeringsdotatie van 2007. Om verwijlintresten te 
vermijden zal zij de leverancier tijdig betalen met eigen werkingsmiddelen. 
Op het einde van het boekjaar bedraagt het totaal nog vast te leggen sub-
sidies voor infrastructuurwerken ongeveer 2.812.275 EUR. Het Rekenhof 
kan deze voorafname op een investeringsdotatie van het volgende jaar niet 
goedkeuren. Deze vordering stoelt namelijk op de assumptie van een blij-
vende en afdoende investeringsdotatie. De assumptie dat de betrokken 
vaststaande kosten of onvermijdbare uitgaven zullen worden gefinancierd 
door toekomstige dotaties, is echter voorbarig. De Vlaamse Regering en 
het Vlaams Parlement hebben zich immers in 2006 nog niet verbonden om 
in die nodige financiële middelen te voorzien. 

• DS heeft het ontvangen, maar nog aan te wenden gedeelte van de investe-
ringsdotatie van 2006 als handelsschuld op korte termijn geboekt. Beter is 
dit gedeelte van de investeringsdotatie voor te stellen als overige schuld op 
korte termijn. Uit het besluit van de Vlaamse Regering over de investe-
ringsdotatie kan trouwens niet worden afgeleid of het nog aan te wenden 
gedeelte van de investeringsdotatie aan het Vlaams Gewest dient te wor-
den terugbetaald. Het Rekenhof beveelt daarom aan dat het dotatiebesluit 
ter zake duidelijke bepalingen vermeldt, opdat de NV overeenkomstig kan 
boeken. 
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• DS voert een actief grondbeleid dat erin bestaat niet-watergebonden gron-
den te verkopen om met de opbrengst ervan specifieke watergebonden be-
drijventerreinen te kunnen aankopen. De opdracht tot verkoop wordt door 
de NV aan het aankoopcomité van de FOD Financiën toevertrouwd. Als de 
verkoopsakte voor een notaris is verleden, stort het aankoopcomité de ver-
koopsom naar de NV door. Op 31 december 2006 heeft NV een totale vor-
dering van ongeveer 1.075.000 EUR op de FOD Financiën. Uit gedetail-
leerde analyse bleek dat ongeveer 325.000 EUR van de openstaande vor-
dering ouder is dan één jaar. Dit zou betekenen dat er voor een aanzienlijk 
gedeelte van de verkoopovereenkomsten nog altijd geen akte voor een no-
taris is verleden. Het Rekenhof heeft de NV aanbevolen contact op te ne-
men met de FOD Financiën om de situatie op te lossen en de openstaande 
vorderingen te recupereren.  

• In 2003 sloot DS een overeenkomst met het Nederlandse Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat over het oppompen van water uit het Julianakanaal. 
In ruil zou de rijkswaterstaat aan DS een jaarlijkse vergoeding voor de 
pompkosten factureren. DS boekte daar noch in 2004, noch in 2005 voor-
zieningen voor. Begin 2007 werden de pompkosten voor 2004, 2005 en 
2006 doorgerekend aan NV De Scheepvaart. De onvoorziene pompkosten 
voor 2004 en 2005 beïnvloedden het resultaat van 2006 negatief met 
839.259 EUR. Het Rekenhof heeft een betere interne communicatie aanbe-
volen opdat de boekhouding overeenkomsten met een financiële impact tij-
dig kan provisioneren. 

• Het Rekenhof heeft bij zijn controle van de provisie voor te ontvangen factu-
ren drie investeringsfacturen aangetroffen die ten onrechte niet waren ge-
provisioneerd. Bedrijfseconomisch hadden de investeringen (437.892 EUR) 
moeten worden geprovisioneerd op 31 december 2006. Op budgettair vlak 
werden geen onregelmatigheden vastgesteld. Het Rekenhof wees op de 
noodzaak om kostenrekeningen op het jaareinde door te lichten op hun vol-
ledigheid.  

 
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 5 mei 2008 het vol-
gende geantwoord: 
• De overgangslijsten met schadeclaims volstonden niet voor een boekhoud-

kundige verwerking. DS zal de inventarisatie van schadeclaims in het voor-
jaar 2008 kunnen afsluiten, waarna hij de nodige provisies kan aanleggen. 

• De overzichtslijsten van alle terreinen met mogelijke vervuiling werden in 
2007 gefinaliseerd. Er vonden ook diverse oriënterende bodemonderzoe-
ken plaats om de vervuilingsgraad en de mogelijke kostprijs van de sane-
ringen te kunnen vaststellen. Gelet op de uitgestrektheid en het hoge aantal 
percelen van het beheerde patrimonium is dat een opdracht van lange 
duur. Op grond van recent aanvullende informatie werd een bijkomende 
provisie van 730.000 EUR geboekt voor verwachte saneringen. 

• In het jaar 2007 sloot de NV een overeenkomst met Argex NV voor de ver-
werving van bergingscapaciteit voor baggerspecie. De nodige kredieten 
werden vastgelegd op het investeringsprogramma. Naar gelang van de vor-
dering van de baggerwerken zal DS deze kosten in resultaat van de vol-
gende boekjaren nemen. Op aanbeveling van het Rekenhof zal evenwel hij 
al in 2008 een provisie aanleggen voor nog uit te voeren saneringen. 

• De verkeerde aanrekening van de werkingsdotatie werd al meegedeeld aan 
de NV. 

• De minister heeft de instelling erop gewezen dat een voorafname op een 
investeringsdotatie van het volgende jaar onaanvaardbaar is. 
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• DS dient de ontvangen investeringsdotatie die hij niet kan aanwenden, te 
registreren als overige schuld op korte termijn. De aanrekeningsregels voor 
investeringsdotaties stellen dat investeringsdotaties alleen kunnen worden 
aangerekend voor het bedrag dat jaarlijks wordt verantwoord. Dat is een 
voorwaardelijke dotatie. 

• De Scheepvaart heeft herhaaldelijk bij aankoopcomités van de FOD Finan-
ciën aangedrongen op een versnelde afhandeling van verkoopdossiers. Tot 
op heden heeft dat weinig resultaat opgeleverd. Kostenoverwegingen no-
pen ertoe de samenwerking met deze comités te bestendigen. Als de vor-
deringspositie van de vennootschap verder zou escaleren, dan zal aan de 
raad van bestuur worden voorgesteld meer een beroep te doen op de dien-
sten van de notariaten. 

• DS heeft de niet voorziene pompkosten van het Julianakanaal in 2006 ge-
boekt voor de voorbije jaren. In de toekomst zullen dergelijke overeenkom-
sten tijdig worden gemeld aan de financiële dienst om op grond van een 
raming de nodige voorzieningen te kunnen inboeken. 

 
 
12.2 Linkerscheldeoever (LSO) 

Linkerscheldeoever is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 2.347 2.347 2.308 2.308 
Dotatie 5.201 5.206 5.460 5.458 
Diverse  95 253 95 236 
Totaal  7.643 7.806 7.863 8.002 
Uitgaven  
Personeel 4.547 4.056 4.109 3.903 
Werking 1.409 836 1.518 841 
Investeringen 1.287 606 549 139 
Over te dragen  400 2.308 1.687 3.119 
Totaal  7.643 7.806 7.863 8.002 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken op 19 juni 2007 meegedeeld dat het de rekening 2006 ge-
controleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij herinnerd aan wat het naar aan-
leiding van de controle van de rekeningen 2005 van de DAB Linker Scheldeoe-
ver heeft gesteld, met name dat de toewijzing door de Vlaamse Regering aan 
de DAB Vlaams Infrastructuurfonds van de inkomsten van de grondverkoop 
aan de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nog steeds inging tegen 
de bepalingen van artikel 31 van het decreet van 19 december 1998 houdende 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999. 
 
De Vlaamse minister van Openbare Werken heeft op 24 september 2007 ge-
antwoord dat het begrotingsdecreet 2008 zou voorzien in een afwijking van het 
bovengenoemde artikel 31. Een bepaling zou namelijk de integrale opbrengst 
van de verkoop van de onroerende goederen uit het patrimonium van de DAB 
LSO en voorwerp van de voorlopige verkoopsovereenkomst van 30 december 
2004 tussen het Vlaams Gewest en de BAM, toewijzen aan de algemene mid-
delen van het Vlaams Infrastructuurfonds.  
 
 

343 Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 346 

12.3 Loodswezen 

Loodswezen is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 1.980 1.979 1.021 1.020 
Dotatie 0 0 0 0 
Diverse  65.360 63.076 68.430 65.635 
Totaal  67.340 65.055 69.451 66.655 
Uitgaven  
Personeel 42.567 42.544 44.740 44.554 
Werking 12.347 8.376 10.240 8.753 
Inkomensoverdracht 11.280 12.314 13.168 12.843 
Investeringen 1.044 373 1.053 141 
Over te dragen 102 1.020 250 131 
Totaal  67.340 64.627 69.451 66.422 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken op 3 juni 2008 meegedeeld dat het de rekening 2006 gecon-
troleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij onder meer opgemerkt dat de uitvoe-
ringsrekening een aantal overschrijdingen van vastleggingskredieten vertoon-
de: 
- rubriek 11.10 Personeelskosten: een overschrijding met 2.359,18 EUR (de 

uitvoeringsrekening vermeldt -395.206,55 EUR, maar dat bedrag moet wor-
den gecorrigeerd als gevolg van een boekhoudtechnische opmerking ge-
formuleerd in de brief aan de algemeen directeur van de DAB Loodswezen 
over de controle van de rekeningen 2006); 

- rubriek 11.30 Toelagen aan loodsen en het ander personeel: een overschrij-
ding met 2.319,30 EUR; 

- rubriek 12.11 Specifieke werkingskosten: een overschrijding met 28.874,47 
EUR; 

- rubriek 12.20 Werkingskosten Nautinvest Vlaanderen NV: een overschrij-
ding met 21.000 EUR; 

- rubriek 12.32 Kosten voor beloodsing te land: een overschrijding met 
102.398 EUR. 

 
Het Rekenhof herinnerde ook weer aan wat het over de interne controle (on-
duidelijke bevoegdheidsregeling) en de transparantie van de kosten van het 
loodsen en beloodsen heeft gesteld bij zijn controle van de rekeningen 2004. 
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12.4 Luchthaven Antwerpen 

Luchthaven Antwerpen is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorge-
legd: 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 0 220 1.026 1.026 
Dotatie 1.535 1.534 1.561 1.560 
Diverse  4.800 3.819 5.250 5.259 
Totaal  6.335 5.573 7.837 7.845 
Uitgaven  
Personeel 2.985 2.654 2.870 2.940 
Werking 793 547 871 1.285 
Investeringen 2.557 1.346 3.070 3.334 
Over te dragen 0 1.026 1.026 286 
Totaal  6.335 5.573 7.837 7.845 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken op 25 maart 2008 meegedeeld dat het de rekening 2006 
gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij onder meer de volgende op-
merkingen geformuleerd: 
• De uitvoeringsrekening 2006 van de DAB toonde overschrijdingen van de 

volgende vastleggings- en ordonnanceringskredieten: 
- rubriek 11.00 Personeel: het vastleggingskrediet werd overschreden met 
193.569,29 EUR en het ordonnanceringskrediet met 69.602,71 EUR; 
- rubriek 12.00 Werkingskosten: het vastleggingskrediet werd overschreden 
met 120.439,34 EUR en het ordonnanceringskrediet met 414.205,85 EUR; 
- rubriek 74.00 Investeringen met dotatie: het vastleggingskrediet werd over-
schreden met 16.575,43 EUR en het ordonnanceringskrediet met  
325.696,28 EUR. 
Nochtans is bij aanvang van het begrotingsjaar 2006 een procedure in wer-
king getreden waardoor de regels van de administratieve en begrotingscon-
trole door tussenkomst van de controleurs van de vastleggingen zouden 
worden gerespecteerd. 

• De cijfers in het overzicht m.b.t. de aanwending van vastleggingskredieten 
opgesteld door de controleurs van de vastleggingen enerzijds, en de cijfers 
opgenomen in de uitvoeringsrekening die voortvloeien uit een conversie van 
de bedrijfseconomische boekhouding naar de begrotingsboekhouding an-
derzijds, stemmen niet overeen. 

• Aangezien noch aan de eerste versie d.d. 4 mei 2007 van de rekeningen 
2006, noch aan de verbeterde versie d.d. 5 juni 2007, een ORAFIN-rapport 
werd toegevoegd, kon bovendien noch voor de ontvangsten, noch voor de 
uitgaven een afstemming worden gemaakt tussen de cijfers van de beheers-
rekening van de rekenplichtige en de uitvoeringsrekening, en de cijfers van 
het ORAFIN-rapport. Evenmin waren de cijfers van de meest recente versie 
van de rekening 2005 d.d. 6 juni 2007 van de rekenplichtige al ingevoerd in 
ORAFIN op het ogenblik van de controle door het Rekenhof. 

• De inventaris van de luchthaven is nog steeds maar een gedeeltelijke weer-
gave van de waarde van de goederen die de luchthaven gebruikt voor de 
uitoefening van zijn activiteiten. De rekeningen geven dus ook maar een ge-
deelte weer van de reële kostprijs van de luchthavenexploitatie. Het ant-
woord van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting op de opmer-
kingen bij de rekeningen 2005 bevestigde deze vaststelling, maar besloot 
met de vraag of de onroerende goederen moeten worden overgedragen in 
de vermogensinventaris van de DAB. Artikel 140, 6°, van de gecoördineerde 
wetten op de rijkscomptabiliteit is op dit vlak duidelijk: een DAB is onderwor-
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pen aan de bepalingen over het houden van een vermogenscomptabiliteit 
en de opmaak van een inventaris van het vermogen. Bovendien vermeldt ar-
tikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 juni 1994 betreffen-
de het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk be-
heer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende eveneens de ver-
plichting tot het voeren van een vermogenscomptabiliteit en het houden van 
een inventaris van het vermogen. 

• Het Rekenhof herinnerde opnieuw aan wat het over de interne controle (on-
duidelijke bevoegdheidsregeling) opmerkte bij zijn controle van de rekenin-
gen 2004 van de DAB.  

 
 
12.5 Luchthaven Oostende 

Het Rekenhof heeft tijdens zijn lopend onderzoek van de rekeningen 2007 van 
de DAB Luchthaven Oostende vaststellingen gedaan die ook gevolgen hebben 
voor de rekeningen 2005 en 2006. Het kon zodoende vooralsnog deze DAB-
rekeningen niet afsluiten.  
 
 
12.6 Pendelfonds 

Het Pendelfonds is op 30 juni 2006 opgericht als VOI van categorie A door het 
decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpas-
sing van de begroting 2006.  
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2006  
 Begroting Uitvoering 

46 Inkomensoverdr. centrale overheid 5.550 5.550 
 TOTAAL ONTVANGSTEN 5.550 5.550 

12 Aankoop goederen/diensten 500 0 
 TOTAAL UITGAVEN 500 0 
 Budgettair resultaat boekjaar 5.050 5.550 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 0 
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 5.550 

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2006 
Activa  
Vlottende activa 5.550 
Vorderingen < 1 jaar 5.550 
Totaal 5.550 
Passiva  
Eigen Vermogen 5.550 
Overgedragen resultaat 5.550 
Totaal 5.550 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2006
Operationele opbrengsten 5.550
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 5.550
Operationele kosten 0
Operationeel resultaat 5.550
Resultaat van het boekjaar 5.550

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Mobiliteit op 18 maart 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontro-
leerd heeft verklaard. Het heeft daarbij opgemerkt dat de wettelijke termijn voor 
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het voorleggen van de rekening aan het Rekenhof met meer dan 4 maand werd 
overschreden.  
 
 
12.7 Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) 

Het VIF is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd:  
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 616.201 615.879 346.999 345.726 
Dotatie 337.599 337.599 241.224 241.224 
Diverse ontvang-
sten 

70.451 65.168 45.788 45.869 

Totaal  1.024.251 1.018.646 643.011 632.819 
Uitgaven  
Adm. Wegen en 
Verkeer 

270.235 270.228 277.994 258.797 

Adm. Waterwegen 
en Zeewezen 

393.414 392.906 236.988 200.424 

Adm. Ondersteu-
nende studies en 
opdrachten 

4.904 4.903 5.042 4.141 

Secr-gen. en adm. 
Alg. Administratieve 
diensten 

355.698 4.883 122.987 4.545 

Over te dragen 0 345.726 0 164.912 
Totaal  1.024.251 1.018.646 643.011 632.819 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken op 18 juni 2008 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 
gecontroleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformu-
leerd. 
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12.8 Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn (VVM) 

De VVM was een VOI van categorie sui generis, die ingevolge BBB op 15 
maart 2006 is opgestart als een publiekrechtelijke EVA. Zij heeft de volgende 
rekeningen voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 123.898 125.061 136.969 139.857
26 Rente van overheidsvorderingen 0 2 62 3
28 Overige resultaten van vermogen 0 130 200 945
36 Indirecte belastingen en heffingen 0 5.626 16.504 16.504
46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 671.025 672.599 695.847 695.035
48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 0 0 31.763 31.767
66 Kapitaaloverdrachten van centrale overheid 80.254 91.173 94.302 94.302
76 Verkopen van gronden en gebouwen 0 296 550 0
77 Verkoop overige investeringsgoederen 0 233 0 410
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 52.500 52.500 52.500 52.500

 TOTAAL ONTVANGSTEN 927.677 947.620 1.028.697 1.031.412
11 Lonen en sociale lasten 352.055 350.018 369.958 370.237
12 Aankoop goederen/diensten 346.375 347.742 454.992 460.869
21 Rente overheidsschuld 12.929 10.943 11.253 11.260
70 Investeringen - niet verdeeld 109.127 0 105.220 0
71 Aankoop gronden en gebouwen 0 27.825 0 3.784
72 Nieuwbouw van gebouwen 0 34.588 0 41.003
73 Aanleg waterwegen/wegen 0 0 0 0
74 Verwerving overige investeringsgoederen 0 77.553 0 59.754
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 25.936 23.660 29.407 29.423

 TOTAAL UITGAVEN 846.422 872.353 970.830 976.330
 Budgettair resultaat boekjaar 81.255 75.267 57.867 55.082
 Overgedragen resultaat vorige jaren -295.985 -295.985 -220.718 -220.718
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT -214.730 -220.718 -162.851 -165.636
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 1.005.208 1.044.908 
Oprichtingskosten 1.513 1.664 
Immat. vaste activa 3.947 3.576 
Materiële vaste activa 999.539 1.038.859 
Financiële vaste activa 209 809 
Vlottende activa 424.951 692.013 
Vorderingen > 1 jaar 14.268 12.843 
Voorraden 20.198 21.070 
Vorderingen < 1 jaar 162.013 461.898 
Geldbeleggingen 0 0 
Liquide middelen 33.604 2.324 
Overlopende rekeningen 194.868 193.878 
Totaal 1.430.159 1.736.921 
Passiva   
Eigen Vermogen 640.950 674.964 
Kapitaal 29.337 29.337 
Reserves 1.542 1.542 
Overgedragen resultaat -20.028 -20.028 
Dotaties, subsidies, … 630.099 664.113 
Vreemd vermogen 789.209 1.061.957 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 236.619 221.864 
Schulden > 1 jaar 282.093 305.087 
Schulden < 1 jaar 203.799 456.927 
• Schulden > 1 jaar die in jaar vervallen 29.471 29.507 
• Financiële schulden 0 247.207 
• Handelsschulden 99.633 111.278 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
71.442 65.191 

• Ontvangen vooruitbetalingen 184 335 
• Overige schulden 3.069 3.409 
Overlopende rekeningen 66.698 78.079 
Totaal 1.430.159 1.736.921 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 804.364 847.530 
Lopende opbrengsten 112.309 116.625 
Geproduceerde vaste activa 0 13.499 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 660.518 694.547 
Andere operationele opbrengsten 31.537 22.859 
Operationele kosten 798.324 838.597 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 53.916 59.453 
Div. diensten/goederen 320.645 331.274 
Personeelskosten 351.008 373.968 
Niet kaskosten 72.120 73.288 
Andere operat. Kosten 635 614 
Operationeel resultaat 6.040 8.933 
Financiële opbrengsten 493 1.310 
Financiële kosten 10.573 11.346 
Uitzonderlijke opbrengsten 9.896 7.924 
Uitzonderlijke kosten 5.845 6.810 
Belastingen 11 11 
Resultaat van het boekjaar 0 0 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Mobiliteit op 18 maart 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontro-
leerd heeft verklaard. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformuleerd: 
• De rekening 2006 van de VVM werd pas op 8 november 2007 naar het 

Rekenhof gestuurd, meer dan 5 maand te laat. 
• De VVM heeft in de jaarrekening 2006 de bijkomende vordering op toe-

komstige dotaties en de compenserende vorderingen voor voorziene kos-
ten zoals brugpensioenen, overuren/verlof en pensioenfonds, afgeboekt. 
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Daarmee kwam zij tegemoet aan de opmerkingen van het Rekenhof van de 
voorbije jaren. De VVM heeft echter ten onrechte ook de voorzieningen 
voor brugpensioenen, overuren/verlof en pensioenfonds afgeboekt, waar-
door het resultaat met ongeveer 28 miljoen EUR is ondergewaardeerd. 

• De ministriële besluiten van 11 januari 2006 en 12 december 2006 hebben 
de VVM dotaties toegekend van respectievelijk 316.127.500 EUR en 
356.627.500 EUR als bijdrage in het evenwicht van haar exploitatiereke-
ning met inbegrip van de werkingskosten van de bijzondere studiediensten 
voor 2006. De maatschappij wendt de dotaties onder meer aan om de kos-
ten te dekken in het kader van het project START, het aanpassen van de 
rij- en rusttijden van de chauffeurs en de kwaliteitsverbetering van het leer-
lingenvervoer. Aangezien deze projecten pas op het einde van 2006 van 
start gingen, heeft de VVM besloten 12,2 miljoen EUR van de werkingsdo-
tatie over te dragen naar 2007. Deze werkwijze is in strijd met artikel 43, 
§4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende 
een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering 
voor de Vlaamse openbare instellingen. Dat artikel stelt dat werkingsdota-
ties,  
-subsidies, -toelagen en soortgelijke, waarvan de verkrijging onafhankelijk 
is gesteld van bepaalde voorwaarden, als opbrengsten in resultaat worden 
opgenomen op het ogenblik van de definitieve toekenning ervan. Uit de bo-
venvermelde dotatiebesluiten kan bovendien niet worden afgeleid dat de 
uitvoering van deze projecten een duurtijd heeft van meer dan één jaar.  

• De laatste herziening van de ESR-begroting 2006 vond laattijdig plaats in 
de raad van bestuur van 24 januari 2007. De begroting is evenmin conform 
artikel 5 van de wet van 16 maart 1954 door de bevoegde ministers goed-
gekeurd. 

• Op 1 januari 2000 schakelde de VVM over naar een AS/400-besturings-
systeem. Aangezien waardevolle historieken van voorraadrotatie door de 
overgang verloren gingen, hanteerde de VVM ter compensatie van incou-
rante voorraad een historisch afwaarderingspercentage (38,18 % van de 
aanschaffingswaarde van de voorraden, exclusief brandstoffen). Het huidi-
ge voorraadbeheersysteem heeft ondertussen een historiek van minstens 
zes jaar. Het Rekenhof heeft de instelling dan ook aangeraden het gebruik 
van het historisch afwaarderingspercentage te evalueren en te toetsen aan 
de beschikbare rotatiegegevens. 

 
 
12.9 Vloot 

Vloot is een DAB, die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  

Overdracht 14.170 13.925 17.200 16.927 
Dotatie 28.962 28.994 28.161 28.161 
Prestaties 14.854 15.570 17.095 16.346 
Diverse  210 708 396 629 
Totaal  58.196 59.197 62.852 62.063 
Uitgaven  
Personeel 23.827 23.656 25.402 24.404 
Werking 26.649 10.625 28.031 11.475 
Investeringen 7.720 7.273 9.419 7.185 
Over te dragen 16.927 18.192 
Totaal  58.196 58.481 62.852 61.256 
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Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken op 8 januari 2008 meegedeeld dat het de rekening 2006 
gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformu-
leerd. 
 
 
12.10 Waterwegen en Zeekanaal NV 

Waterwegen en Zeekanaal NV is op 30 juni 2004 opgestart als een publiek-
rechtelijke EVA. Zij heeft de volgende rekeningen voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

16 Verkoop goederen/diensten 52.684 53.205 21.152 20.473
26 Rente van overheidsvorderingen 2 13 388 395
28 Overige resultaten van vermogen 2.705 2.018 2.874 2.610
36 Indirecte belastingen en heffingen 20.733 19.904 28.287 24.881
38 Overige inkomensoverdrachten van andere 

sectoren 
81 191 374 432

39 Inkomensoverdracht van het buitenland 0 0 0 54
46 Inkomensoverdrachten van de centrale over-

heid 
11.707 13.247 75.608 76.186

49 Inkomensoverdrachten van andere institutione-
le groepen 

1.635 1.676 26 1.474

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven 0 0 0 76
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 0 0 316
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 54.506 48.566 88.552 88.993
86 Kredietaflossingen en vereffeningen deelne-

mingen in bedrijven en financiële instellingen 
7 9 12 13

87 Kredietaflossingen door private instellingen en 
gezinnen 

15 14 24 14

9 Overheidsschuld 436 434 182 520
 TOTAAL ONTVANGSTEN 144.512 139.277 217.479 216.437

11 Lonen en sociale lasten 14.977 13.887 40.796 40.688
12 Aankoop goederen/diensten 33.886 32.801 39.339 39.431
14 Herstellingen en onderhoud van water- en 

wegenbouwkundige werken 
35.463 42.197 48.611 47.835

21 Rente overheidsschuld 258 154 1.152 883
31 Exploitatiesubsidies 137 0 0 0
32 Andere inkomensoverdrachten aan bedrijven 1.825 2.230 257 372
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 409 539 135 113
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutione-

le groepen 
2.126 2.183 2.913 831

52 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven 61 61 623 451
71 Aankoop gronden 4.890 3.347 3.752 4.905
72 Nieuwbouw van gebouwen 2 2 0 75
73 Aanleg waterwegen/wegen 45.157 45.062 69.810 70.568
74 Verwerving overige investeringsgoederen 615 611 1.454 804
81 Kredietverleningen en deelnemingen in bedrij-

ven en financiële instellingen 
6 6 5 3

83 Kredietverleningen aan gezinnen 18 8 38 40
9 Overheidsschuld 43 33 96 37

 TOTAAL UITGAVEN 139.873 143.122 208.995 207.769
 Budgettair resultaat boekjaar 4.639 -3.845 8.484 8.668
 Overgedragen resultaat vorige jaren -4.639 -4.639 -8.484 -8.484
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -8.484 0 184
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 358.159 432.532 
Immat. vaste activa 497 794 
Materiële vaste activa 357.209 431.285 
Financiële vaste activa 453 453 
Vlottende activa 46.273 99.187 
Vorderingen > 1 jaar 1 23 
Voorraden 383 260 
Vorderingen < 1 jaar 20.553 34.381 
Liquide middelen 10.451 63.839 
Overlopende rekeningen 14.885 684 
Totaal 404.432 531.719 
Passiva   
Eigen Vermogen 344.853 409.805 
Kapitaal 724 724 
Herwaarderingsmeerwaarden 40.193 40.193 
Reserves 2.705 2.705 
Overgedragen resultaat -3.385 -2.759 
Dotaties, subsidies, … 304.616 368.942 
Vreemd vermogen 59.579 121.914 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 2.406 2.412 
Schulden > 1 jaar 24 345 
Schulden < 1 jaar 53.325 115.199 
• Schulden > 1 jr binnen jr vervallen 0 28 
• Financiële schulden 7.699 84.611 
• Handelsschulden 40.358 24.545 
• Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten 
5.042 5.894 

• Overige schulden 226 121 
Overlopende rekeningen 3.824 3.958 
Totaal 404.432 531.719 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 77.418 114.374 
Lopende opbrengsten 17.816 18.818 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 19.584 92.662 
Andere operationele opbrengsten 40.018 2.894 
Operationele kosten 81.152 119.402 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 150 100 
Div. diensten/goederen 59.315 69.932 
Personeelskosten 17.426 39.523 
Niet kaskosten 3.691 9.033 
Andere kosten 570 814 
Operationeel resultaat -3.734 -5.028 
Financiële opbrengsten 98 456 
Financiële kosten 179 885 
Uitzonderlijke opbrengsten 1.471 6.281 
Uitzonderlijke kosten 3.168 198 
Resultaat van het boekjaar -5.512 626 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Openbare Werken op 11 december 2007 meegedeeld dat het de jaarrekening 
2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen 
geformuleerd: 
• Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de saneringsdossiers Forges de Cla-

becq te Vilvoorde en Cokeries du Brabant te Grimbergen in de toelichting 
van de jaarrekening 2006 tot uiting gebracht met vermelding van de bedra-
gen. In 2006 werd gestart met de sanering van Forges de Clabecq. Begin 
2007 is gebleken dat de verontreiniging groter was dan geraamd in het be-
schrijvend bodemonderzoek. Op grond van nieuwe schattingen zal een bij-
komend bedrag worden aangevraagd. Daar in dit dossier al concrete sane-
ringen werden uitgevoerd en de financiering werd vrijgemaakt, dient Wa-
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terwegen en Zeekanaal NV hiervoor een voorziening te boeken. De sane-
ringen op de vroegere terreinen van Cokeries du Brabant te Grimbergen 
zijn nog niet van start gegaan. Op afsluitdatum waren nog geen concrete 
ramingen uit het beschrijvend bodemonderzoek beschikbaar. In dit geval 
volstaat de toelichting.  

• Op 29 december 2006 sloot Waterwegen en Zeekanaal NV met Aquafin 
een aankoopakte waarbij zij effectief en volle eigenaar werd van een terrein 
te Sint-Pieters-Leeuw. De financiering geschiedde deels met een betaling 
van 1.700.000 EUR en deels met een schuldopname van 338.250 EUR, te-
rugbetaalbaar over 10 jaar. Voor deze bijkomende lening ontbreekt een de-
cretale machtiging. 

• Een aantal begrotingsartikelen bevatten kosten met een factuurdatum uit 
2005. Dat is enerzijds te wijten aan de laattijdige verwerking van facturen, 
maar anderzijds ook aan het feit dat facturen niet meer worden verwerkt 
zodra de ordonnanceringskredieten worden overschreden. Deze werkwijze 
is in strijd met het artikel 53, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 21 mei 1997, dat duidelijk bepaalt dat alle facturen budgettair dienen te 
worden aangerekend in de periode waarop de factuurdatum betrekking 
heeft.  

 
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 16 april 2008 geant-
woord op de opmerkingen over de rekeningen 2006 met de volgende argumen-
ten:  
• Als voor bepaalde terreinen concrete saneringsverplichtingen op afsluitda-

tum bestaan, zal een voorziening per saneringsdossier in de boekhouding 
worden opgenomen. Elk jaar zal nagegaan worden of deze voorziening nog 
relevant is of ze moet worden aangepast. Als op afsluitdatum geen concre-
te ramingen uit het beschrijvende bodemonderzoek beschikbaar zijn, zullen 
zij per dossier worden opgenomen in de toelichting van de jaarrekening. 

• De aankoop van het terrein Aquafin te Sint-Pieters-Leeuw werd in de laats-
te dagen van 2006 gerealiseerd. De aankoop was in de begroting voorzien 
voor 1.700.000 EUR. Waterwegen en Zeekanaal NV had daarbij niet de 
bedoeling te handelen in strijd met artikel 15, §1, van het decreet van 24 ju-
ni 2005. Dat blijkt uit het verslag van de raad van bestuur van 8 november 
2006. De NV heeft de aankoop niet met een lening maar met gespreide be-
taling willen doen. Dat blijkt ook uit de voorbereidende stukken en de ver-
slagen van de onderhandelingen voor deze aankoop. Het uittreksel van de 
verkoopsakte laat blijken dat het afbetalingsplan als een lening zou kunnen 
worden gezien. Dat is in elk geval de opinie geweest van de commissaris-
revisor en van het Agentschap Centrale Accounting, die de NV geadviseerd 
hebben bij de bedrijfseconomische en budgettaire verwerking. Om de boek-
houdkundige staten in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke 
bedoeling, heeft de NV besloten tot vroegtijdige betaling op 14 oktober 
2007 van het resterend gedeelte van de koopsom (334.398 EUR), een mo-
gelijkheid waarin voorzien was in de akte. 

• Het overstappen naar het systeem van gesplitste kredieten vanaf 1 januari 
2006 ging met de nodige groeipijnen gepaard. Dat was de reden waarom 
een aantal facturen laattijdig werden ingebracht. Voor de jaarrekening 2007 
zal worden getracht alle facturen op tijd en binnen de geraamde kredieten 
in te brengen. Facturen zullen worden geboekt conform het BVR van 21 
mei 1997, ook al worden de voorziene kredieten dan overschreden. 
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13 Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en  
Onroerend Erfgoed 

 
13.1 Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale 

Huisvesting (FFUSH) 

Het FFUSH is een DAB die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 665 666 697 697 
Dotatie 35.995 35.995 35.715 35.715 
Totaal  36.660 36.661 36.412 36.412 
Uitgaven  
Beheersvergoeding 450 450 450 450 
Tenlasteneming intr 65 0 3 0 
Subsidies SBR 50 19 0 0 
Tussenkomsten UP 36.095 35.495 35.932 35.109 
Totaal  36.660 35.964 36.660 35.964 
Over te dragen  697 853 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 1 april 2008 
meegedeeld dat het de rekeningen 2006 gecontroleerd verklaard heeft. Het 
heeft daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 
13.2 Grondfonds 

Het Grondfonds is een DAB die de volgende rekeningen heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006 
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering
Ontvangsten  
Overdracht 25 2 0 0
Diverse ontvangsten 11.490 11.496 0 0
Ontvangsten uit administratieve boetes 200 106 0 0
Ontvangsten uit meerwaarden, dwang-
sommen, recuperatie afbraakkosten 

1.250 1.260 0 0

Ontvangsten uit transacties 0 4 0 0
Storting van DAB Herstelfonds 6.049 6.050
Totaal 12.965 12.867 6.049 6.050
Uitgaven  
Diverse uitgaven 12 0 0 0
Werkingskosten 1.375 727 500 289
Uitgaven voor informatieverstrekking, 
communicatie en opleidingsinitiatieven 

0 0 0 0

Specifieke werkingskosten informatica 250 159 0 0
Planschadevergoedingen 2.500 936 2.500 1.616
Subsidies voor door overmacht verniel-
de zonevreemde constructies 

100 50 0 0

Uitgaven voor begeleidingsmaatregelen 
bij ambtshalve uitvoeringen 

100 0 0 0

Aankoop toestellen, machines en mate-
riaal 

100 0 0 0

Over te dragen 8.528 10.995 3.049 4.145
Totaal 12.965 12.867 6.049 6.050
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Een nieuwe DAB Herstelfonds trad op 1 juli 2006 in werking. Die verwierf krach-
tens decretale bepalingen het saldo van het Grondfonds van 31 december 
2005 én de eerste twee kwartalen van 2006. De DAB Grondfonds bleef bestaan 
en kreeg op zijn beurt begin juli 2006 een storting van het Herstelfonds van 
6.050.000 EUR. 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruim-
telijke Ordening op 10 juni 2008  medegedeeld dat het de rekeningen 2006 
gecontroleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij geen opmerkingen geformu-
leerd. 
 
 
13.3 Herstelfonds 

De nieuwe DAB Herstelfonds trad op 1 juli 2006 in werking. Hij verwierf krach-
tens decretale bepalingen het saldo van het Grondfonds van 31 december 
2005 én de eerste twee kwartalen van 2006. De DAB Grondfonds blijft bestaan 
en kreeg op zijn beurt begin juli 2006 een storting van het Herstelfonds van 
6.050.000 EUR. Het herstelfonds heeft de volgende rekening voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2006
 Begroting Uitvoering
Ontvangsten 
Overdracht 11.094 10.526
Diverse ontvangsten 25 1
Ontvangsten uit administratieve boetes 200 62
Ontvangsten uit dwangsommen, recu-
peratie afbraakkosten 

900 691

Ontvangsten uit meerwaarden 350 161
Ontvangsten uit transacties 1 0
Totaal 12.570 11.442
Uitgaven 
Diverse uitgaven 12 0
Werkingskosten 1.125 233
Specifieke werkingskosten informatica 200 0
Uitgaven voor begeleidingsmaatregelen 
bij ambtshalve uitvoeringen 

100 0

Door te storten naar Grondfonds 6.050 6.050
Aankoop toestellen, machines en mate-
riaal 

100 88

Over te dragen 4.983 5.072
Totaal 12.570 11.442

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruim-
telijke Ordening op 10 juni 2008 medegedeeld dat het de rekening 2006 gecon-
troleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformu-
leerd: 
• De Vlaamse Regering heeft op 20 juli 2006 de startbegrotingen 2006 be-

paald van de DAB's Grondfonds en Herstelfonds. Het was haar bedoeling 
de laatst goedgekeurde begroting van het oude Grondfonds op te splitsen 
en geen extra beleidsmiddelen te investeren. De werkingskosten van beide 
fondsen bedroegen in de startbegroting echter respectievelijk 925.000 EUR 
en 500.000 EUR, samen dus meer dan de oorspronkelijke 1.375.000 EUR 
werkingskosten van het oude Grondfonds. De uitvoeringsrekening van het 
Herstelfonds vermeldt zelfs maar 1.125.000 EUR begrote werkingskosten. 

• Niets belet dat de Vlaamse Regering de startbegrotingen 2006 van de 
DAB's Grondfonds en Herstelfonds bij besluit vastlegt, maar beide begrotin-
gen hadden alsnog moeten worden opgenomen in de tweede begrotings-
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controle 2006, aangezien de begrotingsautoriteit exclusief bij het Vlaams 
Parlement ligt, temeer daar het bedrag van beide werkingkosten samen ho-
ger is begroot dan in de oorspronkelijke begroting van het oude Grondfonds. 

In zijn antwoord van 6 juli 2007 op de rekeningcontrole 2005 van het oude 
Grondfonds kondigde de minister een grondige analyse aan van alle ontvang-
sten en uitgaven op derdengelden. Deze operatie zou uiterlijk tegen eind 2007 
zijn afgerond. Deze grondige analyse kon ter plaatse niet worden voorgelegd.  
 
 
13.4 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-

Brabant (Vlabinvest) 

Vlabinvest is een VOI van categorie A, die de volgende rekeningen heeft voor-
gelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 211 208 250 223
28 Overige opbrengsten van vermogen 1 2 3 3
66 Investeringsbijdragen  4.048 4.048
86 Kredietaflossingen door bedrijven en financiële 

instellingen 
280 275 332 313

 TOTAAL ONTVANGSTEN 491.793 484 4.633 4.611
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van 

diensten 
179 135 289 131

43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 1 0 4.000 0
71 Aankoop gronden/gebouwen in binnenland 550 1.472 4.165 1.800
81 Kredietverleningen aan bedrijven en financiële 

instellingen 
2.424 1.042 3.745 1.597

 TOTAAL UITGAVEN 3.154 2.649 8.212 3.529
 Budgettair resultaat van het boekjaar -2.662 -2.165 -3.597 1.083
 Overgedragen resultaat vorige jaren 6.584 6.584 4.419 4.419
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 3.922 4.419 822 5.503

 
VASTLEGGINGSMACHTIGING (in EUR)  
Saldo vastleggingsmachtiging op 31/12/2005 27.637.083,13
Machtiging 2006 4.500.000,00
Vastleggingen 2006 -6.144.419,84
Saldo vastleggingsmachtiging op 31/12/2006 25.992.663,29

 
 (in duizenden EUR) 

BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 2.841 4.616 
Materiële vaste activa 2.841 4.616 
Vlottende activa 18.083 16.609 
Vorderingen > 1 jaar 13.347 14.675 
Vorderingen < 1 jaar 314 480 
Liquide middelen 4.419 1.455 
Overlopende rekeningen 4 0 
Totaal 20.924 21.864 
Passiva   
Eigen Vermogen  20.869 21.144 
Overgedragen resultaat 20.869 21.144 
Vreemd vermogen 55 720 
Overlopende rekeningen 55 68 
Totaal 20.924 21.864 
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 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 2 3 
Andere operationele opbrengsten 2 3 
Operationele kosten -132 -144 
Div. diensten/goederen 132 144 
Operationeel resultaat -131 -142 
Financiële opbrengsten 390 421 
Financiële kosten -5 
Resultaat van het boekjaar 259 275 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Wonen op 22 januari 2008 meegedeeld dat het de jaarrekeningen 2006 gecon-
troleerd verklaard heeft. Het heeft daarbij de volgende opmerkingen geformu-
leerd: 
• De cijfers voor het herziene budget in de uitvoeringsrekening van de begro-

ting komen niet overeen met die in het laatst goedgekeurde begrotingsde-
creet. 

• Het activiteitenverslag aan het Vlaams Parlement dient de evolutie weer te 
geven van de vastleggingsmachtiging van Vlabinvest. Volume 15 a van de 
toelichting was evenmin ingevuld. Deze staat dient om de toekomstige ver-
bintenissen ingevolge vastleggingsmachtigingen weer te geven. 

• De dotatie van 2006 werd via een ministerieel besluit van 18 december 2006 
toegekend. Dat besluit werd aan Vlabinvest betekend op 21 december 2006. 
Conform de aanrekeningsregels van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding 
en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen had de-
ze dotatie in de bedrijfseconomische boekhouding moeten staan als een 
vordering in de balans en een opbrengst in de resultatenrekening 

 
Op 8 mei 2008 trad de Vlaamse minister van Financiën en Begroting de opmer-
kingen van het Rekenhof bij. Hij kondigde rechtzettingen en remediëringen aan 
bij de indiening van de jaarrekening 2007. 
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13.5 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 

De voormalige Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) werd medio 2006 
omgevormd tot de publiekrechtelijke EVA VMSW. 
 (in duizenden EUR) 

 ESR-UITVOERINGSREKENING 2005  2006
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering

08 Interne verrichtingen 184 203 191 194
16 Verkoop goederen/diensten 1.930 1.837 1.959 2.025
26 Rente van overheidsvorderingen 142.559 140.191 142.718 143.343
28 Overige resultaten van vermogen 913 910 937 860
36 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 165 104 565 490
38 Overige inkomensoverdrachten van andere 

sectoren 
10.750 11.292 11.162 12.296

46 Inkomensoverdrachten van centrale overheid 824 781 951 747
66 Kapitaaloverdrachten van centrale overheid 203.005 202.671 72.941 71.291
76 Verkoop gronden en gebouwen binnenland 1.820 1.947 100 46
86 Kredietaflossingen en vereffeningen deelne-

mingen in bedrijven en financiële instellingen 
102.193 94.580 107.601 113.299

87 t.b.v. de gezinnen en door gezinnen 100.402 125.992 106.465 116.981
89 Binnen de sector overheid 1.501 1.502 0 0
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 881.414 863.363 293.253 259.537
99 Opnemingen van kortlopende leningen 363.366 380.389 366.403 398.946

 TOTAAL ONTVANGSTEN 717.320 704.635 1.105.049 1.156.100
03 Interne verrichtingen 184 184 191 192
11 Lonen en sociale lasten 12.881 12.522 12.927 12.088
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en 

diensten 
8.532 6.000 8.919 5.977

21 Rentes op overheidsschuld 136.139 136.926 146.524 147.048
31 Exploitatiesubsidies 2.484 2.484 2.368 2.384
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 78 62 78 63
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutione-

le groepen 
140 111 140 71

71 Aankopen van gronden en gebouwen in het 
binnenland 

1 0 0 0

74 Verwervingen van overige investeringsgoede-
ren, waaronder onlichamelijke zaken 

1.124 960 1.173 863

81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in 
bedrijven en financiële instellingen 

300.320 288.424 296.307 285.928

83 Kredietverleningen aan de gezinnen 102.930 88.506 115.652 111.249
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 0 0 30.000 3.346
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 768.223 767.790 91.483 91.488
94 Aflossingen van kortlopende schuld 392.782 343.776 349.258 357.923

  TOTAAL UITGAVEN 1.725.819 1.647.745 1.055.021 1.018.618
  Budgettair resultaat van het boekjaar 85.206 178.016 50.028 137.482
  Overgedragen resultaat vorige jaren 105.147 105.147 283.163 283.163
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 190.353 283.163 333.191 420.645
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 (in duizenden EUR) 
BALANS 2005 2006 
Activa   
Vaste activa 29.722 29.018 
Immat. vaste activa 788 806 
Materiële vaste activa 22.639 21.918 
Financiële vaste activa 6.294 6.294 
Vlottende activa 5.153.167 5.431.484 
Vorderingen > 1 jaar 4.639.694 4.799.442 
voorraden 342 328 
Vorderingen < 1 jaar 176.372 189.550 
Geldbeleggingen 314.042 427.525 
Liquide middelen 13.633 2.933 
Overlopende rekeningen 9.084 11.705 
Totaal   
Passiva   
Eigen Vermogen 1.496.182 1.575.008 
Kapitaal 133.065 133.065 
Herwaarderingsmeerwaarde 5.825 5.825 
Reserves 806.673 827.249 
Overgedragen resultaat   
Dotaties, subsidies, … 550.618 608.867 
Vreemd vermogen 3.686.708 3.885.495 
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 47.644 51.041 
Schulden > 1 jaar 3.154.676 3.263.007 
Schulden < 1 jaar 415.240 497.990 
Overlopende rekeningen 69.148 73.457 
Totaal 5.182.889 5.460.503 

 
 (in duizenden EUR) 
RESULTATENREKENING 2005 2006 
Operationele opbrengsten 36.951 30.470 
Lopende opbrengsten 14.810 14.301 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 21.734 15.778 
Andere operationele opbrengsten 408 391 
Operationele kosten -22.132 -21.169 
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 771 4 
Div. diensten/goederen 6.054 5.886 
Personeelskosten 12.890 12.545 
Afschrijvingen 1.732 1.540 
Waardeverminderingen 0 0 
Voorzieningen 534 1.021 
Inkomensoverdrachten 151 171 
Andere operat. kosten 0 0 

Operationeel resultaat 14.819 9.301 
Financiële opbrengsten 147.928 162.561 
Financiële kosten -151.232 -160.649 
Uitzonderlijke opbrengsten 304 4.169 
Uitzonderlijke kosten -117 3.926 
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 1.180 1.268 
Belasting op resultaat 400 0 
Resultaat van het boekjaar 13.283 20.576 

 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van 
Wonen op 1 april 2008 meegedeeld dat het de jaarrekening 2006 gecontroleerd 
heeft verklaard. Het heeft daarbij opgemerkt dat de cijfers in de uitvoeringsre-
kening 2006 van de begroting voor het initiële budget en het herziene budget, 
niet overeenkomen met de cijfers in de bijlage van het laatste aangepaste be-
grotingsdecreet 2006. De raad van bestuur heeft het herziene budget later 
aangepast en goedgekeurd, maar de VMSW kon daarvoor geen formele minis-
teriële goedkeuring voorleggen. 
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13.6 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 

Het VIOE is een DAB, die de volgende rekening heeft voorgelegd: 
 
 (in duizenden EUR) 
 2005 2006  
 Begroting Uitvoering Begroting Uitvoering 
Ontvangsten  
Overdracht 45 185 427 536 
Externe fondsen 172 213 540 334 
Diverse  25 96 79 57 
Dotatie 4.296 4.296. 4.363 4.364 
Tussenkomsten 860 937 860 950 
Aanwending reser-
vefonds 

 

Totaal  5.398 5.727 6.269 6.241 
Uitgaven  
Externe fondsen 186 186 582 315 
Personeel 4.438 4.361 4.485 4.121 
Werking 340 319 430 405 
Francia Media 25 25 40 40 
Externe studiekos-
ten 

249 140 162 152 

Inventarisatie 66 66 
Subsidies vakman-
schap 

120 119 

Kapitaaluitgaven 15 15 57 57 
Spijzing reserve-
fonds 

98 95 

Totaal  5.398 5.146 6.040 5.369 
Over te dragen 229 872 

 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruim-
telijke Ordening op 1 april 2008 meegedeeld dat het de rekeningen 2006 ge-
controleerd heeft verklaard. Het heeft daarbij opnieuw de aandacht gevestigd 
op het nog te bestemmen saldo 1989, dat zijn gelden die vóór de federalisering 
de Nationale Dienst voor Opgravingen toebehoorden en nog dienen te worden 
verdeeld tussen de Gewesten. Dit saldo is nog altijd niet verdeeld. Zolang deze 
verdeling op zich laat wachten beveelt het Rekenhof aan deze gelden op te 
nemen bij de verrichtingen voor orde. Ook het reservefonds bevatte een ge-
deelte van het nog te verdelen saldo. Zo gaf de balans een vertekend beeld 
over de waarde van het reservefonds, vermits het totaalbedrag is opgenomen 
bij de activa als beschikbare geldmiddelen, waaronder een gedeelte dat eigen-
lijk nog te verdelen is tussen de Gewesten. 
 
 

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1 360



Rekeningenboek over 2006 - Rekenhof, september 2008 363 

Bijlage 7 Begrotingsfondsen 2006 
 

 Variabele kredieten 2006 Vastleggingszijde 
Progr. Beschrijving fonds Saldo 

1/1 
Ontvang-

sten 
Annulatie 
Encours 

Beschik-
baar 

Vastleg-
gingen 

Saldo 
31/12 

10.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 
(p.m.) 

0 0 0 0 0 0

10.10 Fonds Vlaams Kenniscentrum PPS 0 0 0 0 0 0
20.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
-121 125 0 4 4 0

24.10 Fonds onroerende goederen (financieel-technische 
transacties) 

8 0 0 8 0 8

24.10 Fonds voor economische impulsprogramma's 989 125 14 1.128 500 628
24.10 Fonds onroerende goederen (Cargovil) 89 0 0 89 0 89
24.10 Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie 201.167 0 0 201.167 4.250 196.917
24.30 Gemeenschappelijk waarborgfonds i.v.m. de huisves-

ting 
2.815 334 0 3.149 185 2.964

24.50 Fonds voor de intendancediensten 276 162 0 439 159 279
26.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 9.411 2.353 12 11.777 8.084 3.692
30.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
33.10 Recuperatiefonds HOBU 215 557 0 772 483 289
33.10 Recuperatiefonds Kiné 1.773 466 0 2.239 0 2.239
34.10 Fonds inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs 2.634 12.521 0 15.155 2.187 12.969
34.30 Fonds inschrijvingsrecht 342 514 18 874 467 407
35.10 Recuperatiefonds studietoelagen 0 1.202 0 1.202 0 1.202
35.30 Fonds leerlingenvervoer 0 0 0 0 0 0
35.50 Fonds voor de recuperatie van wedden en weddetoe-

lagen 
102.032 44.726 0 146.758 117.025 29.733

39.20 Fonds tijdschrift Klasse 863 397 0 1.260 486 774
40.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
41.10 Fonds Centrum voor bevolkings- en gezinsstudies 40 79 0 118 44 75
41.30 Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingspro-

jecten 
0 1.994 0 1.994 1.994 0

42.20 Fonds verwerking en analyse van indicatoren inzake 
gezondheid 

73 7.281 0 7.354 6.852 502

42.20 Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en midde-
lengebruik 

0 0 0 0 0 0

45.50 Fonds voor de cultuur 331 6 54 390 0 390
50.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
-258 258 0 0 0 0

51.10 Fonds voor de aanwending van de courante ontvang-
sten gestort op het Rollend Fonds-PMV 

1.436 200 0 1.636 0 1.636

51.50 Fonds hernieuwbare energiebronnen 19.718 0 212 19.930 585 19.345
51.50 Energiefonds 0 13.338 0 13.338 11.960 1.378
53.20 Leegstandfonds 0 0 0 0 0 0
54.10 Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk 54 88 0 142 12 130
54.10 Fonds voor de landbouwvorming 1.108 0 0 1.108 22 1.086
54.70 Fonds voor de kwaliteit van de landbouwproductie 108 0 0 108 0 108
54.90 Fonds voor de kwaliteit van de landbouwproductie 2.023 1.006 0 3.029 411 2.618
60.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
0 0 0 0 0 0

61.10 Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van 
de brander- en stookolietechnici 

0 0 0 0 0 0

61.30 Bossencompensatiefonds 7.043 3.661 2 10.706 3.140 7.566
61.30 Visserijfonds 1.705 840 0 2.545 522 2.023
61.40 Fonds landinrichting 2.687 14 0 2.701 2.616 85
61.50 Schadefonds grondwaterwinning 590 0 0 590 0 590
61.50 Fonds waterhuishouding 882 76 0 959 54 904
62.10 Vernieuwingsfonds 1.912 6.117 480 8.508 2.061 6.447
62.20 Fonds voor monumenten en landschappen 453 161 3 617 193 424
62.40 Fonds voor de huisvesting 3.989 677 0 4.666 170 4.496
64.40 Fonds voor het waterbouwkundig laboratorium te 

Borgerhout 
0 0 0 0 0 0

69.90 Financieringsfonds BAM 0 0 0 0 0 0
70.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
0 0 0 0 0 0

71.10 Fonds voor wetenschapsbeleid 611 1.181 0 1.792 495 1.297
72.10 Fonds tot aanmoediging van de schepping van ge-

luidswerken en audiovisuele werken 
0 0 0 0 0 0

99.10 Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht 3.578 1.721 0 5.299 1.023 4.276
 TOTALEN 370.575 102.183 795 473.554 165.985 307.569
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 Variabele kredieten 2006 Ordonnanceringszijde 
Progr. Beschrijving fonds saldo 1/1 Ontvang-

sten
Beschikbaar Ordonnan-

ceringen
Saldo 
31/12

10.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 
(p.m.) 

0 0 0 0 0

10.10 Fonds Vlaams Kenniscentrum PPS 0 0 0 0 0
20.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
-117 125 8 7 1

24.10 Fonds onroerende goederen (financieel-technische 
transacties) 

1.247 0 1.247 1.239 8

24.10 Fonds voor economische impulsprogramma's 15.169 125 15.294 959 14.335
24.10 Fonds onroerende goederen (Cargovil) 89 0 89 0 89
24.10 Fonds ter valorisatie van de GIMV-participatie 201.167 0 201.167 4.250 196.917
24.30 Gemeenschappelijk waarborgfonds i.v.m. de huisves-

ting 
2.815 334 3.149 185 2.964

24.50 Fonds voor de intendancediensten 280 162 443 163 279
26.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 13.767 2.353 16.121 6.142 9.979
30.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 0 0 0 0 0
33.10 Recuperatiefonds HOBU 215 557 772 483 289
33.10 Recuperatiefonds Kiné 1.773 466 2.239 0 2.239
34.10 Fonds inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs 2.634 12.521 15.155 2.187 12.969
34.30 Fonds inschrijvingsrecht 472 514 986 558 428
35.10 Recuperatiefonds studietoelagen 0 1.202 1.202 0 1.202
35.30 Fonds leerlingenvervoer 0 0 0 0 0
35.50 Fonds voor de recuperatie van wedden en weddetoe-

lagen 
102.032 44.726 146.758 117.025 29.733

39.20 Fonds tijdschrift Klasse 863 397 1.260 486 774
40.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 0 0 0 0 0
41.10 Fonds Centrum voor bevolkings- en gezinsstudies 120 79 199 11 187
41.30 Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingspro-

jecten 
0 1.994 1.994 1.776 218

42.20 Fonds verwerking en analyse van indicatoren inzake 
gezondheid 

73 7.281 7.354 5525 1.828

42.20 Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en midde-
lengebruik 

0 0 0 0 0

45.50 Fonds voor de cultuur 385 6 390 0 390
50.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
-253 258 5 4 1

51.10 Fonds voor de aanwending van de courante ontvang-
sten gestort op het Rollend Fonds-PMV 

1.436 200 1.636 0 1.636

51.50 Fonds hernieuwbare energiebronnen 20.355 0 20.355 464 19.891
51.50 Energiefonds 0 13.338 13.338 0 13.338
53.20 Leegstandfonds 54 0 54 0 54
54.10 Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk 88 88 176 46 130
54.10 Fonds voor de landbouwvorming 2.352 0 2.352 78 2.274
54.70 Fonds voor de kwaliteit van de landbouwproductie 108 0 108 0 108
54.90 Fonds voor de kwaliteit van de landbouwproductie 2.023 1.006 3.029 411 2.618
60.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
0 0 0 0 0

61.10 Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van 
de brander- en stookolietechnici 

0 0 0 0 0

61.30 Bossencompensatiefonds 10.005 3.661 13.666 1.140 12.526
61.30 Visserijfonds 1.705 840 2.545 522 2.023
61.40 Fonds landinrichting 2.687 14 2.701 2.600 101
61.50 Schadefonds grondwaterwinning 590 0 590 0 590
61.50 Fonds waterhuishouding 1.830 76 1.906 54 1.852
62.10 Vernieuwingsfonds 7.824 6.117 13.941 2.107 11.833
62.20 Fonds voor monumenten en landschappen 501 161 661 183 478
62.40 Fonds voor de huisvesting 6.179 677 6.855 590 6.265
64.40 Fonds voor het waterbouwkundig laboratorium te 

Borgerhout 
0 0 0 0 0

69.90 Financieringsfonds BAM 0 0 0 0 0
70.10 Fonds vervreemding en beheer onroerende goederen 

(p.m.) 
0 0 0 0 0

71.10 Fonds voor wetenschapsbeleid 593 1.181 1.774 270 1.504
72.10 Fonds tot aanmoediging van de schepping van ge-

luidswerken en audiovisuele werken 
0 0 0 0 0

99.10 Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht 3.578 1.721 5.299 1.023 4.276
 TOTALEN 404.637 102.183 506.820 150.492 356.329
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