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Vlaams Boek 2001

Het Boek 2001 bevat drie hoofddelen:

• Deel I, Inleiding, bundelt de meer algemene informatie over de huidige werking
van het Rekenhof: controleresultaten, producten, arresten ten aanzien van re-
kenplichtigen, resultaten van het voorafgaand visum, samenwerking, enz.

• Deel II bevat gedetailleerder verslaggeving over een aantal recent uitgevoerde
bijzondere rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken.

• Deel III bevat in eerste instantie de kerncijfers 2000 en het verslag over de
controle van de algemene rekening 2000 van de Vlaamse Gemeenschap (gele
pagina's centraal in dit boek). Deel III overziet verder achtereenvolgens de uit-
voering van de begroting 2000 door de centrale overheid, de diensten met af-
zonderlijk beheer en de Vlaamse openbare instellingen (witte pagina's). Voor
elk begrotingsonderdeel (organisatieafdeling, DAB of VOI) keren telkens drie
punten terug: (1) de begrotingsuitvoering in cijfers, (2) een overzicht van de
opmerkingen en onderzoeken die het Rekenhof heeft uitgevoerd m.b.t. de aan-
wending van de kredieten 2000(1) en (3) bijzondere onderzoeken die het
Rekenhof in het voorbije jaar heeft gefinaliseerd of voortgezet.

Tegenover de vorige boeken heeft de Nederlandse kamer de volgorde van de delen
II en III omgewisseld. Aldus krijgen de leden van het Vlaams Parlement in de eerste
delen de traditionele informatie aangeboden, hoofdzakelijk resultaat van het recht-
matigheids- en doelmatigheidsonderzoek. Deze informatie leent zich bij uitstek
voor verdere commissiebesprekingen. Het tweede boekdeel bevat dan in hoofdzaak
de resultaten van de financiële controle door het Rekenhof. Dit deel bundelt alle
informatie over de algemene rekening 2000 en richt zich in de eerste plaats tot de
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Alle bedragen vermeld in dit boek zijn nog uitgedrukt in Belgische franken. Zowel
de uitvoering van de begroting 2000 als de rekeningen van de VOI's zijn nog uit-
sluitend in Belgische franken gesteld. Een vermelding van bedragen in euro in de
begeleidende teksten zou slechts een beperkte toegevoegde waarde bieden en de
teksten onnodig verzwaren.

                                                       

1 Dit overzicht beperkt zich niet tot budgettair-technische commentaren. Het Reken-
hof heeft immers, behalve financiële audit, ook rechtmatigheids- en doelmatig-
heidsonderzoek als opdrachten.
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Resultaten van de controle van de Nederland-
se Kamer

1 Briefwisseling in 2000

In 2000 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof 555 brieven gericht aan de
leden van de Vlaamse regering, opgesplitst per bevoegdhedenpakket. De onderstaan-
de tabel biedt een overzicht. De kolom inhoudelijk vermeldt het aantal brieven met
een specifieke boodschap voor de aangeschreven minister, de kolom afschriften geeft
het aantal afschriften van brieven die in eerste instantie aan een andere minister wer-
den gericht, maar waarvoor het Rekenhof het nuttig achtte de geadresseerde mee te
informeren.

(VM = Vlaamse minister)
geadresseerde inhoudelijk afschriften totalen
Minister-President 69 1 70
VM Financiën / Begroting(2) 69 3 72
VM Onderwijs 87 18 105
VM Mobiliteit 9 5 14
VM Cultuur 29 16 45
VM Jeugd 2 0 2
VM Welzijn 21 17 38
VM Gezondheid 22 4 26
VM Ambtenarenzaken 8 2 10
VM Economie 24 16 40
VM Huisvesting 6 1 7
VM Leefmilieu 10 13 23
VM Landbouw 3 2 5
VM Openbare Werken 20 15 35
VM Werkgelegenheid 8 7 15
VM Binnenlandse Aangelegenheden 18 16 34
VM Gelijke Kansen 3 0 3
VM Media 3 4 7
VM Toerisme 0 2 2
VM Buitenlands Beleid 1 0 1
VM Energie 1 0 1
totaal 413 142 555

In 2000 heeft de Nederlandse kamer ook 18 brieven aan de gouverneurs van de
Vlaamse provincies gericht.

                                                       

2 Het aantal in de kolom inhoudelijk bevat tientallen brieven waarmee de Neder-
landse kamer de afsluiting van VOI- en DAB-rekeningen heeft medegedeeld.
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G Limburg 5
G Antwerpen 4
G Oost-Vlaanderen 3
G West-Vlaanderen 2
G Vlaams-Brabant 4
totaal 18

(G = Gouverneur)

Verder heeft de Nederlandse kamer 221 brieven gericht aan andere geledingen van de
Vlaamse overheid:

• Beleidsvoerende, beherende en controlerende instanties bij Vlaamse openbare
instellingen: VRT (10), VHM (7), Kind en Gezin (6), VLM (6), VFSIPH (6),
VLOR (5), GO (5), DIGO (5), VMM (5), UZG (5), VLOPERA (5), BLOSO
(4), OVAM (3), VIZO (3), VFL (3), Toerisme Vlaanderen (3), IWT (3), IVAH
(2), VVM (2), FCI (2), VITO (2), FBJ (2), VDAB (5), Export Vlaanderen (5),
MBZ (2), OPZ Geel (2), OPZ Rekem (2), DS (2), FFIV (1), NV Zeekanaal (1),
VMW (1), en Vlabinvest (1) en VFLD (1).

• Instanties bij Vlaamse universiteiten, universitaire ziekenhuizen en hogescho-
len: UG (14), VUB (14), KUL (14), UCA (8), KUB (7), UFSIA (6), UIA (4),
LUC (5), UA (2), Erasmus (4) en Hogeschool Leuven (6)

• Vlaamse administraties: Administratie Economie (6), Administratie Land- en
tuinbouw (1), ABAFIM (1), Verenigd college voor gezondheidsbeleid (6), af-
deling Beleidscoördinatie Onderwijs (1).

• Diensten met afzonderlijk beheer: HZS (1) en IAP (1).

• Andere: NV Aquafin (2), NV Tunnel Liefkenshoek (1)

Bovendien zijn 157 directiebrieven naar de Vlaamse administraties en openbare
instellingen gestuurd. Het betreft opmerkingen over minder belangrijke kwesties,
routinezaken of aankondigingen van onderzoeken.
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2 Samenwerking tussen Vlaams Parlement en Rekenhof

Sinds de afsluiting van zijn vorige boek heeft het Rekenhof twaalf brieven naar de
Voorzitter van het Vlaams Parlement gestuurd. Tevens waren vertegenwoordigers
van het Rekenhof aanwezig in diverse vergaderingen van de Subcommissie voor
Financiën en Begroting, de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begro-
ting, de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening, de
Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken, de
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, de Commissie voor Bin-
nenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid en de Commissie voor
Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. De onderstaande paragrafen bieden
een overzicht van deze samenwerking.

2.1 Briefwisseling met het Vlaams Parlement

Van 1 september 2000 tot 31 augustus 2001 heeft het Rekenhof de volgende brieven
en briefafschriften aan de Voorzitter van het Vlaams Parlement gericht:

• N12-1.897.046 B1 d.d. 3 oktober 2000: antwoord op de vraag van 23 mei 2000
naar de voornaamste ontwikkelingen in de begrotingen en de rekeningen van
het Minafonds sinds 1995 en over de opmerkingen die het Rekenhof tijdens de-
ze periode over de opbouw, de inkomsten- en uitgavenstromen en het saldo van
dit fonds heeft gemaakt.

• N14-1.866.319 B2 d.d. 5 oktober 2000: verslag over het onderzoek van het
voorontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting 1999.

• N12-1.684.650 B2 d.d. 10 november 2000: verslag met algemene bedenkingen
in verband met de Vlaamse Milieuholding (VMH) en over de financiële con-
trole van de enkelvoudige jaarrekening van deze instelling over het boekjaar
1998, in het kader van artikel 13 van het decreet van 19 juli 1994 betreffende
de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot op-
richting van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg.

• N14-1.873.679 B1 d.d. 10 november 2000: verslag over het onderzoek van de
ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

• N14-1.873.678 B1 d.d. 14 november 2000: opmerkingen over het ontwerp van
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001.

• N12-1.699.496 B5 d.d. 21 februari 2001: verslag over de resultaten van het
doelmatigheidsonderzoek naar de organisatorische voorwaarden met betrekking
tot de invordering en inning van vier milieuheffingen.

• N14-1.946.490 B1 d.d. 15 mei 2001: verslag over het onderzoek van de ont-
werpen van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting en de al-
gemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 2001.
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• N14-1.946.491 B1 d.d. 15 mei 2001: brief met opmerkingen over het ontwerp
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de be-
groting 2001.

• N14-2.005.241 B1 d.d. 26 juni 2001: antwoord op de parlementaire vraag van
11 juni 2001 over de VRT-uitzendrechten voor sportevenementen.

• N14-2.025.491 B1 d.d. 14 augustus 2001: verslag over het onderzoek van de
beraadslaging van de Vlaamse regering van 24 juli 2001 houdende machtiging
tot het vastleggen, ordonnanceren en betalen van uitgaven aan te rekenen op de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

• N14-2.025.490 B1 d.d. 14 augustus 2001: brief bij het ontwerp van decreet
houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

• N12-1.805.806 B2 d.d. 21 augustus 2001: verslag met algemene bedenkingen
in verband met de Vlaamse Milieuholding (VMH) en over de financiële con-
trole van de enkelvoudige jaarrekening van deze instelling over het boekjaar
1999, in het kader van artikel 13 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende
de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH, Mijnen en LIM en tot op-
richting van het Limburgfonds en van de permanente werkgroep Limburg.

2.2 Resultaten van de samenwerking met de Subcommissie voor Financiën en
Begroting

2.2.1 Kas- en schuldbeheer

Op 12 december 2000 heeft de Subcommissie voor Financiën en Begroting een
eerste maal het verslag(3) van het Rekenhof over de evaluatie van het decreet van
16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van
de Vlaamse Gemeenschap besproken, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
het Rekenhof. Dit rapport bracht verschillende belangrijke gebreken inzake de uit-
voering van het decreet aan het licht. De besprekingen in de subcommissie mond-
den uit in de oprichting van een werkgroep met vertegenwoordigers van de admini-
stratie, het kabinet van Financiën en Begroting en het Rekenhof, die de problemen
een oplossing diende te geven, eventueel door een aanpassing van het decreet. Deze
beslissing diende evenwel nog te worden vervat in een resolutie voor de subcom-
missie.

Op 25 januari 2001 resulteerde het overleg tussen de vertegenwoordigers van het
Rekenhof, het kabinet, de afdeling Financieel Management en de interne auditor
van het kas- en schuldbeheer in het opstellen van een voorstel van resolutie.

De Subcommissie voor Financiën en Begroting, de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting en de plenaire vergadering hebben op respectieve-
lijk 22 februari 2001, 18 april 2001 en 23 mei 2001 het voorstel(4) van resolutie
betreffende de evaluatie van het decreet van 16 december 1997 houdende bepaling
inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap aangeno-
men. Met deze resolutie gaf het Vlaams Parlement de Vlaamse regering de volgen-
de aanbevelingen:
                                                       

3 Stuk 37-D (1999-2000) - Nr. 1, 8 augustus 2000.
4 Stuk 618 (2000-2001) - Nr. 1, 14 maart 2001.
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1° Er dient te worden onderzocht welke wijzigingen en uitbreidingen van het de-
creet kunnen worden gerealiseerd waarbij ten laatste binnen twee jaar vanaf de
goedkeuringsdatum van onderhavige resolutie de resultaten ervan worden ge-
meld aan het Vlaams Parlement, al dan niet onder de vorm van een voorstel tot
wijziging van decreet. Hierbij dient aandacht te worden geschonken aan volgen-
de aspecten:

a) alle definities in het decreet dienen volledig en éénduidig te worden gemaakt;

b) er dient een analyse te worden uitgevoerd met betrekking tot alle aspecten
van het waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.
De eventuele aanpassing van het decreet dient rekening te houden met de resul-
taten van deze analyse;

c) er dient te worden onderzocht in welke mate het decreet kan worden uitge-
breid met de aanbevelingen van het Vlaams Parlement vervat in de resolutie van
31 maart 1999 houdende het besluitvormingsscenario voor bijzondere financiële
transacties aangegaan door Vlaamse overheidsdiensten en -instellingen, in het
bijzonder aanbevelingen 1°, 10° en 12°, alsook in welke mate een aantal bepa-
lingen van het decreet van toepassing kunnen worden gemaakt op deze transac-
ties;

d) er dient te worden nagegaan in welke mate de taken van de interne audit in-
zake het kas- en schuldbeheer zoals bepaald in artikel 12, § 1, van het decreet
kunnen worden geoptimaliseerd. Tevens dient het decreet garanties te bieden
voor de kwaliteitsbewaking van de interne audit;

e) het verder bestaan van het Vlaams Egalisatie Rente Fonds, opgericht krach-
tens artikel 14 van het decreet, dient te worden geëvalueerd.

2° Een instantie, onafhankelijk van het uitvoeringsorgaan dat verantwoordelijk is
voor het dagelijkse kas-, schuld- en waarborgbeheer, dient te worden belast met
het bepalen en opvolgen van adequate operationele normen welke bij de uitvoe-
ring ervan dienen te worden gevolgd. Deze normen dienen te worden gelinkt aan
de doelstellingen en principes bepaald in artikel 4, § 1, van het decreet, te wor-
den gemotiveerd en duidelijke en meetbare criteria te bevatten die een ondub-
belzinnige evaluatie van hun naleving mogelijk maken. Een eerste actualisatie
van de operationele normen dient te zijn uitgevoerd tegen de initiële begroting
2002. De interne controleprocedures dienen de continue controle van de opvol-
ging van deze normen en het toestaan van afwijkingen hierop te regelen.

3° De inhoud van het rapport dat wordt opgesteld in het kader van artikel 13 van
het decreet dient te worden verbeterd in die zin dat overzichtelijke en relevante
informatie aan het Vlaams Parlement wordt bezorgd teneinde het gevoerde kas-,
schuld- en waarborgbeheer te kunnen evalueren. Deze optimalisatie dient te zijn
uitgevoerd vóór de opstelling van het schuldrapport over het jaar 2001.

4° Ter verfijning van het interne controlesysteem dient binnen de afdeling Financi-
eel Management van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel
Management een instantie te worden belast met het opstellen en beheer van in-
terne controleprocedures welke door de afdeling dienen te worden gevolgd.
Hierbij dient aandacht te worden geschonken aan het belang van gedocumen-
teerde transacties, de onmiddellijke en adequate registratie van transacties en
gebeurtenissen, de autorisatie van transacties, het principe van de scheiding der
functies, een competente supervisie, de limitering van de toegang tot brongege-
vens en documenten tot de geautoriseerde personen die deze beheren of gewoon
zijn te gebruiken en de verantwoording van de gegevens.
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5° Voor het realiseren van deze aanbevelingen wordt een werkgroep opgericht met
vertegenwoordigers van, enerzijds, het kabinet Financiën en Begroting, de inter-
ne auditor van het kas- en schuldbeheer en de afdeling Financieel Management
van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management en,
anderzijds, het Rekenhof waarbij deze laatste een adviserende rol vervult.

2.2.2 Helikopterbeloodsing

Op 8 en 22 maart, 17 april en 13 juni 2001 heeft de Subcommissie voor Financiën
en Begroting de verslaggeving in het Boek van het Rekenhof 2000 over de heli-
kopterbeloodsing besproken(5). Deze besprekingen hebben geleid tot een voorstel
van resolutie, door de plenaire vergadering op 13 juni 2001 aangenomen(6). In deze
resolutie  beveelt het Vlaams Parlement de Vlaamse regering aan dat:

• Inzake de beslissing tot uitbesteding op een grondige wijze zou worden onder-
zocht en gemotiveerd welke uitvoeringswijze, uitvoering in eigen beheer of
outsourcing, voor de toekomstige helikopterbeloodsingen het meest geschikt is.

• Inzake de overschrijding van de geraamde kostprijs in het kader van het lopen-
de contract de omzet van de helibeloodsingen zou worden beperkt tot de door
de Vlaamse regering en bij de aanbesteding vooropgezette 50 miljoen BEF per
jaar en voor de eventuele noodzakelijke overschrijdingen een contract-
aanpassing en voordeliger prijszetting zou worden nagestreefd.

• Inzake de staking van helibeloodsing wegens onderhoud van de helikopter de
terzake geldende besteksbepalingen strikt dienen te worden toegepast. Mocht
de onbillijkheid ervan kunnen worden aangetoond dienen de contractuele bepa-
lingen op de reglementair voorziene wijze te worden aangepast.

• Inzake de budgettaire aanrekening het toekomstige financiële engagement van
de bestaande verbintenis alsnog integraal op de geëigende vastleggingskredie-
ten van de DAB Loodswezen zou worden aangerekend.

• Inzake de gratis helibeloodsing bij gestaakte loodsdienst hiervoor de nodige
decretale basis moet worden gecreëerd indien men de huidige praktijk van gra-
tis helikopterbeloodsing toch wil verderzetten.

                                                       

5 Stuk 668 (2000-2001) - Nr. 1, van 19 april 2001, en Stuk 668 (2000-2001) - Nr. 2,
van 21 juni 2001.

6 Stuk 668 (2000-2001) - Nr. 3, van 4 juli 2001.
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2.2.3 Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Op 2 mei 2001 heeft de Subcommissie voor Financiën en Begroting de verslagge-
ving in het Boek van het Rekenhof 2000 over de Vlaamse Huisvestingsmaatschap-
pij: beheersovereenkomst, personeelsaangelegenheden en de effectisering van
woonkredieten(7) besproken. Deze besprekingen hebben niet geleid tot verder ac-
ties.

2.2.4 Overheidsopdrachten van de Vlaamse Landmaatschappij

Op 29 mei en 21 juni 2001 heeft de Subcommissie voor Financiën en Begroting het
artikel Vlaamse Landmaatschappij: de gunning van overheidsopdrachten in het
Boek van het Rekenhof 2000 besproken(8). Deze besprekingen leidden tot de be-
slissing het stellen van een resolutie uit te stellen tot na het parlementaire reces.

2.2.5 Gesubsidieerde culturele centra

Op 17 april, 2 mei en 21 juni 2001 heeft de Subcommissie voor Financiën en Be-
groting de verslaggeving in het Boek van het Rekenhof 2000 over de gesubsidieer-
de culturele centra besproken(9). Deze besprekingen vergden geen verdere acties.

2.3 Resultaten van de samenwerking met de Commissie voor Algemeen Be-
leid, Financiën en Begroting

2.3.1 Resultaten van de budgettaire adviesrol

Initiële begroting 2001

Op 10 november 2000 heeft het Rekenhof zijn verslag over het onderzoek van de
ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgaven-
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 meegedeeld
aan het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse regering(10). De Commissie
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft dit verslag besproken op 9, 16
en 22 november 2000, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Reken-
hof. De Minister-President heeft de replieken van de Vlaamse regering op
29 november 2000 aan het Rekenhof gemeld. Deze replieken en de reactie van het
Rekenhof erop zijn vervolgens op 6 december 2000 het voorwerp geweest van ver-
dere commissiebesprekingen.

                                                       

7 Stuk 36 (2000-2001) - Nr. 1, van 26 oktober 2000, p. 477-489.
8 Stuk 36 (2000-2001) - Nr. 1, van 26 oktober 2000, p. 504-508.
9 Stuk 36 (2000-2001) - Nr. 1, van 26 oktober 2000, p. 409-415.
10 Stuk 16 (2000-2001) - Nr. 1, 10 november 2000.
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In totaal formuleerde het Rekenhof 102 opmerkingen: 65 inhoudelijke en 37 for-
mele. 80 opmerkingen resulteerden in amendementen of beloften vanwege de Mi-
nister-President.

Eerste aanpassing van de begroting 2001

Op 15 mei 2001 heeft het Rekenhof zijn verslag over het onderzoek van de ontwer-
pen van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting en van de algeme-
ne uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse regering(11).
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft dit verslag
besproken op 10, 16 en 21 mei 2001, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van het Rekenhof. De Minister-President heeft de replieken van de Vlaamse rege-
ring op 22 mei 2001 aan het Rekenhof medegedeeld. Deze replieken en de reactie
van het Rekenhof erop waren vervolgens op 29 mei en 6 en 13 juni 2001 het voor-
werp van verdere commissiebesprekingen.

In totaal formuleerde het Rekenhof 42 opmerkingen: 27 inhoudelijke en 15 formele.
16 opmerkingen resulteerden in een positieve reactie of een toezegging vanwege de
Minister-President. De opmerkingen van het Rekenhof hadden 16 aanpassingen
langs amendementen tot gevolg.

Tweede aanpassing van de begroting 2001

Op 14 augustus 2001 heeft het Rekenhof de resultaten van zijn onderzoek van het
ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 medegedeeld aan
het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse regering. Het formuleerde daar-
bij geen inhoudelijke opmerkingen.

2.3.2 Algemene rekening 1998

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft het verslag van
het Rekenhof over de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap 1998 op
19 maart 2001 besproken(12). Bij de stemming van het decreet houdende eindrege-
ling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van de instellingen van
openbaar nut voor het begrotingsjaar 1998 heeft de commissie alle opmerkingen
van het Rekenhof aanvaard.

2.3.3 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitga-
ven

Op 21 december 2000 heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting het voorstel van decreet houdende oprichting van een Financieringsfonds
voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven besproken. Zij heeft dit
voorstel, uiteindelijk decreet van 22 december 2000 geworden, niet aangepast aan
de opmerkingen van het Rekenhof.

                                                       

11 Stuk 20 (2000-2001) - Nr. 1, 15 mei 2001.
12 Stuk 23 (2000-2001) - Nr. 2, 19 maart 2001.
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2.3.4 Uitvoering door de Vlaamse regering van de resoluties van het Vlaams
Parlement

Op 22 maart 2001 heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begro-
ting een bespreking gewijd aan de uitvoering door de Vlaamse regering van de
resoluties van het Vlaams Parlement(13). De commissie besliste dat deze resoluties
in de eerste plaats andere commissies aanbelangden. Zij verwees ze dan ook voor
advies door naar deze andere commissies(14).

2.3.5 Milieuheffingen

Op 2 mei 2001 heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
het verslag van het Rekenhof over de invordering en inning van milieuheffingen
besproken(15). De uitnodiging tot het bijwonen van deze besprekingen bereikte het
Rekenhof echter laattijdig.

2.4 Resultaten van de samenwerking met andere commissies

2.4.1 Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening

Op 16 november en 14 december 2000 heeft de Commissie voor Leefmilieu, Na-
tuurbehoud en Ruimtelijke Ordening in vertegenwoordiging van afgevaardigden
van het Rekenhof, het verslag besproken over de belangrijkste ontwikkelingen in de
begroting en de rekeningen van de DAB Minafonds sinds 1995 en over de opmer-
kingen die het Rekenhof tijdens deze periode over de opbouw, de inkomsten- en
uitgavenstromen en het saldo van dit fonds heeft gemaakt(16). Het Rekenhof heeft
dit rapport op vraag van het Vlaams Parlement opgesteld. Deze besprekingen re-
sulteerden in een advies aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting(17) Deze commissie heeft het advies samen met de Commissie voor
Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening besproken op 2 mei 2001(18).

Op 17 mei en 7 juni 2001 besprak de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en
Ruimtelijke Ordening de stand van uitvoering door de Vlaamse regering van de
aanbevelingen in de resolutie van 28 oktober 1998 betreffende de vergoeding van
het Vlaams Gewest aan de NV Aquafin voor het rendement op eigen vermogen, dit
naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof over de uitvoering door de
Vlaamse regering van de resoluties van het Vlaams Parlement(19). Deze bespreking
mondde uit in een advies aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting(20). De commissie nam akte van het antwoord van de minister waaruit
bleek dat de discussie over de vergoeding van het Vlaams Gewest aan de NV Aqua-
fin voor het rendement op eigen vermogen werd opgevolgd, dat de concrete aanbe-

                                                       

13 Stuk 39 (1999-2000) - Nr.1, van 27 april 2000).
14 Zie verder.
15 Stuk 38 (2000-2001) - Nr. 2, 22 mei 2001.
16 Stuk 37 (2000-2001) - Nr. 1, 5 oktober 2000.
17 Stuk 37 (2000-2001) - Nr. 2, 9 januari 2001.
18 Stuk 37 (2000-2001) - Nr. 3, 15 mei 2001.
19 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 1, 27 april 2000.
20 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 3, 11 juni 2001.
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velingen in de resolutie op hun uitvoerbaarheid werden onderzocht en dat het evi-
dent was dat rekening zou worden gehouden met de aanbevelingen over het alge-
mene beginsel van de zuinigheidsplicht, de relatie milieuheffingen/kostprijs water-
zuivering en de vergoedingsstructuur. Zij maakte voorbehoud bij de oriëntatie van
de eventuele heronderhandeling van de overeenkomst, dit in afwachting van een
standpunt over de toekomst van de NV Aquafin en over de strategische visie op het
waterzuiveringsbeleid. De commissie zou dit standpunt voorbereiden en aan de
plenaire vergadering voorleggen.

2.4.2 Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtena-
renzaken

Op 29 mei 2001 besprak de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervor-
ming en Ambtenarenzaken de stand van uitvoering door de Vlaamse regering van
de aanbevelingen in de resolutie van 25 juni 1997 betreffende het juridische kader,
het financiële belang en de audit van het controlesysteem van de Vlaamse openbare
instellingen, dit naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof over de uitvoe-
ring door de Vlaamse regering van de resoluties van het Vlaams Parlement(21).
Deze bespreking mondde uit in een advies aan de Commissie voor Algemeen Be-
leid, Financiën en Begroting(22). De commissie achtte het noodzakelijk dat, met het
oog op de uitoefening van de parlementaire controle, de toegankelijkheid voor het
Rekenhof van alle nuttige informatie wordt geoptimaliseerd. Zij adviseerde ook
naar aanleiding van de reorganisatie van het Vlaamse overheidsapparaat de statuten
van de verzelfstandigde agentschappen, alsook de financiële en niet-financiële con-
trole op en de financiële analyse van die agentschappen, uniform te maken. Ten
slotte adviseerde zij de vereiste inhoud van de rapportering door de verzelfstandigde
agentschappen met het oog op het parlementaire debat over hun werking duidelijk
te omschrijven.

2.4.3 Commissie van Openbare Werken, Mobiliteit en Energie

Op 5 juni 2001 besprak de Commissie van Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
de stand van uitvoering door de Vlaamse regering van de aanbevelingen in de re-
solutie van 31 maart 1999 betreffende de beheersovereenkomst van de VVM - De
Lijn en de resolutie van 10 juli 1996 betreffende de bespreking van het boek van het
Rekenhof, dit naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof over de uitvoering
door de Vlaamse regering van de resoluties van het Vlaams Parlement(23). Deze
bespreking mondde uit in adviezen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Fi-
nanciën en Begroting(24). De commissie stelde daarin in het najaar van 2001 op
basis van een verslag van de minister - dat medio september 2001 zou worden inge-
diend bij het Vlaams Parlement - een evaluatie te zullen maken van de bestaande
beheersovereenkomst van De Lijn. Zij zou eveneens in het najaar 2001 een ge-
dachtewisseling organiseren met de minister over de te hanteren prestatienormen in
de nieuwe beheersovereenkomst voor De Lijn.

                                                       

21 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 1, 27 april 2000.
22 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 2, 11 juni 2001.
23 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 1, 27 april 2000.
24 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 5, 14 juni 2001.
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2.4.4 Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk
Beleid

Op 6 juni 2001 besprak de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huis-
vesting en Stedelijk Beleid de stand van uitvoering door de Vlaamse regering van
de aanbevelingen in de resolutie van 25 juni 1997 betreffende het thesauriebeheer
van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), dit naar aanleiding van het ver-
slag van het Rekenhof over de uitvoering door de Vlaamse regering van de resolu-
ties van het Vlaams Parlement(25). Deze bespreking mondde uit in een advies aan
de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting(26). De commissie
stelde met name vast dat er een positieve evolutie was voor de aanbevelingen 1 en 4
uit de resolutie en dat er een begin van opvolging was voor aanbeveling 2, maar dat
voor aanbeveling 3, met name dat het zelfstandig thesauriebeheer van de VHM een
gemotiveerde decretale basis dient te krijgen, nog geen initiatief werd genomen. De
commissie vroeg ten slotte aandacht voor de problematiek van de herfinanciering
van de bancaire leningen van de VHM vanaf 2002.

2.4.5 Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen

Op 30 mei 2001 besprak de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke
Kansen de stand van uitvoering door de Vlaamse regering van de aanbevelingen in
de resolutie van 10 februari 1999 betreffende de procedures met betrekking tot de
oprichting van serviceflats voor bejaarden langs de Bevak NV Serviceflats Invest,
dit naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof over de uitvoering door de
Vlaamse regering van de resoluties van het Vlaams Parlement(27). Deze bespreking
mondde uit in een advies aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting(28). De commissie was van oordeel dat aan punt A van de resolutie on-
rechtstreeks was tegemoetgekomen. Bovendien zou dit punt zonder voorwerp wor-
den van zodra een nieuw uitvoeringsbesluit bij het programmadecreet (ontwerp van
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2001) zou zijn uitgevaardigd. Artikel 7 van dat ontwerpdecreet bepaalde immers dat
het systeem van onderhoudssubsidies vervangen werd door een systeem van tege-
moetkomingen in de vergoeding die het OCMW of de VZW bij het einde van de
leasing-overeenkomst aan de beleggingsvennootschap moet betalen voor het ver-
werven van de eigendom van de serviceflats in kwestie. Het uitvoeringsbesluit bij
het programmadecreet, dat het besluit van 3 mei 1995 moest vervangen, werd door
de Vlaamse regering voorbereid en zou in de commissie worden besproken. Wat
punt B betreft, werd de betrokken bepaling nog niet geschrapt in het besluit van 3
mei 1995, maar de Vlaamse regering kwam toch aan dit punt tegemoet doordat de
uitbetaalde onderhoudsssubsidies rechtstreeks aan de betrokken OCMW’s of
VZW’s werden uitbetaald. Punt C van de resolutie was tot op heden zonder voor-
werp, aangezien er geen nieuwe gelden werden geleend aan de Vlaamse Gemeen-
schap. De commissie concludeerde dan ook dat de resolutie in uitvoering was, mits
uitvaardiging van het uitvoeringsbesluit bij (artikel 7 van) het programmadecreet.

                                                       

25 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 1, 27 april 2000.
26 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 4, 14 juni 2001.
27 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 1, 27 april 2000.
28 Stuk 39 (1999-2000) - Nr. 6, 19 juni 2001.
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3 Overleg tussen het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap en het Rekenhof

3.1 Permanente samenwerking

Het Rekenhof heeft in zijn boeken 1997 tot 2000 melding gemaakt van het overleg
met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De werkgroep Datacontrole staat in voor de vergelijking van de gegevens tussen de
gegevensbanken van het Rekenhof en het ministerie. Deze vergelijking vindt plaats
op periodieke basis en wordt gebruikt bij de controle van de algemene rekening. De
verschillen zijn de laatste jaren sterk gereduceerd en de materialiteit ervan is nage-
noeg verwaarloosbaar geworden. In 2000 en 2001 heeft de werkgroep ook aandacht
besteed aan de voorbereiding van de datatransmissie van de gegevens van het nieu-
we boekhoudsysteem van de Vlaamse Gemeenschap. Dit nieuwe systeem maakte
de programmering van een nieuwe interface tussen het Rekenhof en de Vlaamse
Gemeenschap noodzakelijk. Daartoe vond intensief overleg plaats. De nieuwe
boekhouding werd op 1 oktober 2001 in gebruik genomen.

De werkgroep Rekenplichtigen behandelt allerlei problemen in verband met de
rekeningen van de rekenplichtigen. Hij besteedde speciale aandacht aan de afhan-
deling van in onbepaald uitstel te boeken rechten. Het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap stelde voor een deel van deze rechten aan te wijzen als dubieuze
vorderingen, een ander deel zou in bepaalde gevallen kunnen worden geannuleerd
door de decreetgever bij middel van een bepaling in het rekendecreet. Het Rekenhof
drong aan op het formuleren van criteria die als richtlijn konden dienen bij het be-
slissingsproces van annulering. Het ministerie vond het opstellen van dergelijke
richtlijnen zo goed als onmogelijk wegens de complexiteit en heterogenitieit van de
mogelijke annulatieredenen. Afgesproken werd, zo mogelijk, voor de annulatie van
in onbepaald uitstel te boeken rechten criteria op papier te zetten, alsook een proce-
dure te bepalen. Daarbuiten kwam ook de registratie van verrichtingen (betalingen
én verbintenissen) op reservefondsen van DAB’s ter sprake. Naar aanleiding van
een concreet geval had het ministerie een aantal voorstellen uitgewerkt om de
kwestie van de registratie van verbintenissen op een reservefonds te regelen. Het
Rekenhof toonde zich bereid een algemeen voorstel te bespreken na afhandeling
van het concrete dossier. Een volgende punt ging over de vraag van het Rekenhof
om voortaan de controleverslagen - in formuliervorm - van de toezichtsambtenaren
op de verrichtingen van de rekenplichtigen mee te sturen met de rekening. Het mi-
nisterie was geen voorstander van een modelformulier, maar meldde wel dat het
Rekenhof toegang kon krijgen tot de gegevensbank die de controleverrichtingen bij
rekenplichtigen registreert. Technische problemen verhinderen op dit ogenblik deze
toegang. Hiervoor zal een oplossing worden gezocht. Tot slot meldde het ministerie
dat de algemene rekening dit jaar met twee maand vertraging zou worden inge-
diend. Het Rekenhof betreurde dit, gelet op de recente inspanningen inzake het
wegwerken van de achterstand bij het afleggen van de rekeningen. Om de vertra-
ging zoveel mogelijk te beperken, engageerde het ministerie zich de rekening ge-
fragmenteerd over te leggen, met opgave van een timing voor de indiening van
(delen van) de algemene rekening 2000. Op die manier kon een partiële controle al
voor eind augustus 2001 aanvatten. Andere punten die de werkgroep behandelde
waren: de boeking van de intrestopbrengsten van beleggingsrekeningen en de regi-
stratie van vermogensgoederen van minder dan 20.000 BEF.
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3.2 Begeleidingscommissie en werkgroep ad hoc voor de reorganisatie van het
Vlaams overheidsapparaat

Het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2000 heeft twee leden van het
college van secretarissen-generaal aangesteld als bijzondere commissarissen voor
de reorganisatie van het Vlaams overheidsapparaat. Zij kregen de opdracht de
Vlaamse regering voorstellen te doen voor de nieuwe organisatie. Tevens zijn een
projectgroep en een begeleidingscommissie opgericht. De begeleidingscommissie
volgt de werkzaamheden van de projectgroep op en stuurt ze, waar nodig, bij. Ze
treedt op als advies- en reflectieforum.

Op 27 april 2000 ontving het Rekenhof een uitnodiging om deel te nemen aan de
begeleidingscommissie, die werd geïnstalleerd op 27 juni 2000 door de Vlaams
Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport. Behalve
de bijzondere commissarissen en de vertegenwoordigers van het Rekenhof, zetelen
in deze commissie onder meer enkele vertegenwoordigers van de kabinetten en de
Inspectie van Financiën, alsook enkele professoren en externe deskundigen. Sinds
september 2000 hield deze begeleidingscommissie geen vergaderingen meer.

Wel gaven de werkzaamheden aanleiding tot het rapport van 21 december 2000 van
de bijzonder commissarissen Beter bestuur - Een visie op een transparant organi-
satiemodel voor de Vlaamse administratie - Voorstellen van de bijzondere commis-
sarissen. Het Rekenhof ontving een exemplaar van dit rapport en volgt de verdere
ontwikkelingen in dit dossier van nabij op.
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Voorafgaand visum en visum onder voorbe-
houd

In principe dient de overheid elke betaling te onderwerpen aan het voorafgaand
visum van het Rekenhof. Onder haar verantwoordelijkheid kan de Vlaamse regering
het Rekenhof echter nopen een eerder geweigerd visum toch te verstrekken, zij het
onder voorbehoud. Sinds het vorige Boek heeft de Vlaamse regering geen gebruik
van deze mogelijkheid gemaakt.

1 Voorafgaand visum

Artikel 14, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof heeft het algemene principe gevestigd van de a-prioricontrole van het
Rekenhof. Dit artikel bepaalt namelijk dat de staatskas geen betalingsopdracht kan
uitvoeren dan voorzien van het visum van het Rekenhof. Artikel 71 van de bijzon-
dere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen
en de Gewesten heeft de bepalingen tot regeling van de controle van het Rekenhof
van overeenkomstige toepassing gemaakt op de Gemeenschappen en de Gewesten.
Artikel 15 van de inrichtingswet van het Rekenhof heeft tegelijk voorzien in de
mogelijkheid stukken tot staving van schuldvorderingen na het visum in te brengen
(1) als wegens de aard van de dienst kredieten moeten worden geopend voor een te
verrichten uitgave (kredietopeningen) of (2) als voor de exploitatie in eigen beheer
van een administratieve dienst voorschotten moeten worden gedaan aan de reken-
plichtige van die dienst (geldvoorschotten).

Niettegenstaande deze algemene regel, controleert het Rekenhof een groot deel van
de uitgaven tegenwoordig a posteriori. Deze beperking van het systeem van het
voorafgaand visum ontstond uit praktische overwegingen. Om de betalingsprocedu-
re te versnellen stelde de wetgever heel wat uitgaven vrij van het voorafgaand vi-
sum, onder meer de vaste uitgaven (wedden, abonnementen, pensioenen, kantoor-
en huurkosten,...). Hij deed daarbij geen afbreuk aan het controlerecht van het
Rekenhof, dat in die gevallen a posteriori uitgeoefend wordt.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal en de bedragen van de
door de administraties van de Vlaamse Gemeenschap voorgelegde ordonnancerin-
gen op kredieten van het jaar 2000 en op overgedragen kredieten van 1999 die aan
het voorafgaand visum van het Rekenhof werden onderworpen.

(in miljoen BEF)
ordonnanceringen op begrotingskredieten

voorgelegd aan het voorafgaand visum
geannuleerd geviseerd met ver-

mindering

aard aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag
- voorafgaand visum 20.797 183.711,2 92 331,9 75 39,3
- geldvoorschotten 1.133 8.144,8
- overschrijvingen in de
   schrifturen

5 0,1

- regularisaties 6

totaal 21.941 191.856,1
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2 Visum onder voorbehoud

Artikel 14 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof be-
paalt, zoals gesteld, dat geen betalingsopdracht door de staatskas mag worden uit-
gevoerd dan voorzien van het visum van het Rekenhof. Wanneer het Rekenhof
oordeelt zijn visum te moeten weigeren, worden de redenen van de weigering in de
Ministerraad onderzocht. Indien de ministers beslissen dat onder hun verantwoor-
delijkheid tot betaling moet worden overgegaan, verstrekt het Rekenhof zijn visum
onder voorbehoud. Het deelt in dit geval dadelijk aan de Kamers de redenen van
zijn weigering mee. In het geval van de Vlaamse Gemeenschap, vervangt een be-
slissing van de Vlaamse regering die van de Ministerraad.

Sinds het Boek van het Rekenhof 1999 heeft de Vlaamse regering geen gebruik van
deze mogelijkheid meer gemaakt.
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Jurisdictionele opdracht

Het Rekenhof heeft van 1 oktober 2000 tot 30 september 2001 drie administratieve
arresten gewezen waarbij het tekorten in rekeningen van rekenplichtigen vaststelde.
Daarbuiten ontving het van de bevoegde overheden vier beslissingen tot niet-
dagvaarding van rekenplichtigen bij wie het al vroeger tekorten vaststelde. De
overheden riepen daartoe steeds overmacht in, soms in combinatie met het geringe
bedrag.

1 Procedure

De wet van 3 april 1995 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrich-
ting van het Rekenhof en van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit
heeft de procedure hervormd die het Rekenhof volgt bij de uitoefening van zijn
jurisdictionele opdracht ten aanzien van de openbare rekenplichtigen. De behande-
ling van de tekortdossiers geschiedt thans in twee opeenvolgende, van elkaar ge-
scheiden fasen. De bevoegde overheid dient voor iedere rekening van een reken-
plichtige die een tekort vertoont, een dossier voor het Rekenhof samen te stellen. In
een eerste fase moet dat dossier het voor het Rekenhof mogelijk maken het tekort
door middel van een administratief arrest vast te stellen. In een tweede fase moet de
bevoegde overheid op grond van een onderzoeksverslag nopens de rekenplichtige
aansprakelijkheid de rekenplichtige voor het Rekenhof dagvaarden, of het Rekenhof
een gemotiveerde beslissing overleggen waarin zij afziet van de dagvaarding. In het
geval de bevoegde overheid de rekenplichtige voor het Rekenhof dagvaardt, start
een openbare en tegensprekelijke procedure van jurisdictionele aard.

2 Jurisdictionele activiteiten in de periode van 1 oktober 2000 tot 30 septem-
ber 2001

2.1 Eerste fase: afsluiting van tekortrekeningen

Het Rekenhof heeft van 1 oktober 2000 tot 30 september 2001 drie administratieve
arresten gewezen waarin het tekorten vaststelde voor een totaal bedrag van
1.591.159 BEF.

Departement of
Provincie

Instelling/Dienst Bedrag
in BEF

Onderwijs PMS-centrum Mol, DAB nr. 638 1.429.479

Algemene Zaken
en Financiën

DAB Catering 135.100

Limburg Provinciaal Sportcentrum Dommelhof 26.580
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2.2 Tweede fase: vaststelling van de verantwoordelijkheid van de rekenplichtige

Als een afgesloten rekening een tekort vertoont, komt het de minister of de besten-
dige deputatie van de provincieraad toe de rekenplichtige tot terugbetaling van het
tekort voor het Rekenhof te dagvaarden(29). De administratieve overheid kan maar
van dagvaarding afzien, zo zij meent zich te kunnen beroepen op overmacht of zo
het tekort een door de Koning vastgesteld bedrag niet overschrijdt (50.000 BEF).

Het Rekenhof ontving in dezelfde periode van de bevoegde overheden vier gemoti-
veerde beslissingen om niet te dagvaarden voor een totaal bedrag van 209.896 BEF.
De overheden motiveerden hun beslissing de rekenplichtige niet te dagvaarden met
het bestaan van overmacht in hoofde van de rekenplichtige.

Depart. Instelling/Dienst Bedrag (BEF) Motivering
niet–dagvaarding

Antwerpen Provinciaal Veiligheidsinsti-
tuut

14.496 Gering bedrag

West-Vlaanderen Cultuur 25.300 Gering bedrag

Onderwijs L.R. nr. 124 - basisschool Sint-
Rochus Halle

35.000 Overmacht

Algemene Zaken
en Financiën

DAB Catering 135.100 Overmacht

Voor de tekorten van 14.496 BEF in het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwer-
pen en 25.300 BEF in de dienst Cultuur van de provincie West-Vlaanderen, voldeed
de gemotiveerde beslissing tot niet-dagvaarding niet aan de voorwaarden van artikel
8, vijfde en zesde lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof. Het Rekenhof heeft in zijn negende boek(30)zijn standpunt nopens de
interpretatie van deze bepaling verwoord:

Als het tekort niet meer dan 50.000 BEF bedraagt, dient de minister eerst de reken-
plichtige aansprakelijkheid te onderzoeken. Indien uit dit onderzoek namelijk blijkt
dat de rekenplichtige overmacht kan inroepen, kan de minister verwijzen naar het
bestaan van de overmacht ter motivering van zijn beslissing niet te dagvaarden, of,
zo de rekenplichtige geen overmacht kan inroepen, alsnog beslissen niet te dag-
vaarden wegens het geringe tekortbedrag.

Voor het tekort van 35.000 BEF in de Lokale Raad nr. 124 - Basisschool Sint-
Rochus Halle ontving het Rekenhof de gemotiveerde beslissing tot niet-dagvaarding
pas na het verstrijken van de termijn(31). Bovendien voldeed de uiteindelijk voor-
gelegde beslissing niet aan de voorwaarden, daar de aangehaalde motieven niet
werden gestaafd met bewijsstukken.

                                                       

29 Overeenkomstig artikel 8, vierde en vijfde lid, van de wet van 29 oktober 1846 op
de inrichting van het Rekenhof.

30 Stuk 11 (1997-1998) - Nr. 1, p. 42.
31 Artikel 8, negende lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het

Rekenhof.
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1.742.749
Op de opmerkingen van het Rekenhof d.d. 21 maart 2000 over het tekort van
64.800 BEF in het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs te Stabroek(32),
waarvan het administratief arrest dateert van 29 november 1999, werd onvoldoende
geantwoord. In de eerste plaats dient de bestendige deputatie van de provincieraad
te beslissen of zij de rekenplichtige al dan niet voor het Rekenhof zal dagvaarden
met het oog op de terugbetaling van het tekort in zijn rekening(33). De gemotiveerde
beslissing gewaagt verkeerdelijk van het verlenen van ontlasting. Verder werd een
kopie van het proces-verbaal van de politie in deze zaak op onterechte gronden niet
overgelegd aan het Rekenhof. Ten slotte werd, in strijd met de vraagstelling van het
Rekenhof, niet duidelijk weergegeven welke voorzorgen en veiligheidsmaatregelen
op het ogenblik van de diefstal golden.

Eén dagvaarding werd ingeleid voor het Rekenhof. Zij heeft evenwel nog niet ge-
leid tot een uitspraak. Het Rekenhof ontving een gemotiveerde beslissing vooraf-
gaand aan de te verwachten dagvaarding.

                                                       

32 Het ging om een gemotiveerde beslissing tot niet-dagvaarding ontvangen vooraf-
gaand aan de periode waarop dit boek betrekking heeft.

33 Overeenkomstig artikel 8, vierde en vijfde lid, van de wet van 29 oktober 1846 op
de inrichting van het Rekenhof.
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DEEL II

BIJZONDERE
ONDERZOEKEN
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Beheersovereenkomsten met Vlaamse open-
bare instellingen

1.795.805

Het Rekenhof heeft onderzocht of de voorwaarden zijn vervuld voor een optimaal
gebruik van de beheersovereenkomst als sturingsinstrument voor de Vlaamse open-
bare instellingen (VOI's). Het heeft daartoe zeven beheersovereenkomsten geanaly-
seerd. Het heeft vastgesteld dat de kwaliteit en opvolging van de beheersovereen-
komsten niet uniform zijn door het ontbreken van een referentiekader en organisa-
torische ondersteuning vanuit de administratie. Het instrument beheersovereen-
komst vervult zijn functie als sturingsmiddel niet optimaal wegens onvoldoende
meetbaar geformuleerde en onvoldoende genormeerde doelstellingen, onvoldoende
formele overeenstemming tussen de beleidsdoelstellingen en de doelstellingen in de
overeenkomsten, onvoldoende opvolging en evaluatie van de uitvoering van de
beheersovereenkomsten en de schaarse informatiedoorstroming naar het Vlaams
Parlement. In bijkomende orde heeft het Rekenhof vastgesteld dat de financiële
middelen die de VOI’s ontvangen voor de uitvoering van de beheersovereenkomst
in onvoldoende mate stoelen op de kostprijs van de te leveren prestaties. Bovendien
bemoeilijkt de onzekerheid over de omvang van deze middelen een meerjarenplan-
ning bij de VOI's.

Het Rekenhof heeft hierover op 18 september 2001 een afzonderlijk auditrapport
voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

1 Inleiding

Een beheersovereenkomst is een contract dat de Vlaamse Gemeenschap met een
verzelfstandigde organisatie sluit over de bijzondere regels en voorwaarden waar-
onder die organisatie een openbare opdracht moet uitvoeren. Zij omschrijft de op-
drachten van de organisatie, de beschikbare middelen daarvoor, haar beheersauto-
nomie, de vereiste rapportering en een aantal stimuli. Met deze elementen kan een
beheersovereenkomst bijdragen tot een meer doelmatige uitvoering van de op-
drachten van de verzelfstandigde organisatie en de strategische doelstellingen in het
betrokken beleidsdomein.

De Vlaamse Gemeenschap introduceerde het beleidsinstrument beheersovereen-
komst in 1992. Het recentste Vlaamse regeerakkoord stelt dat de beleidsuitvoering
kan worden ondergebracht bij verzelfstandigde entiteiten die moeten werken binnen
het kader van beheersovereenkomsten. Het gebruik van beheersovereenkomsten als
beleidsinstrument zal bijgevolg wellicht toenemen.
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Het Rekenhof heeft in zijn recente boeken gerapporteerd over enkele thematische
onderzoeken die het wijdde aan de VOI’s in het algemeen en de beheersovereen-
komst met de Vlaamse Vervoermaatschappij in het bijzonder. Het Vlaams Parle-
ment heeft op grond van deze onderzoeken in twee resoluties aanbevelingen gefor-
muleerd over beheersovereenkomsten met VOI’s(34). Het beklemtoonde in deze
resoluties onder meer de nood aan een duidelijke, concrete en controleerbare taak-
omschrijving voor de VOI's; beval het werken met een concreet beleidsplan op
middellange tot lange termijn aan en vroeg om gedetailleerde informatie over de
inhoud, uitvoering en evaluatie van de beheersovereenkomsten.

Het Rekenhof heeft in 2000 de zeven toen bestaande beheersovereenkomsten met
VOI’s onderzocht, met name die met de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
(VVM), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB), de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België; later Vlaamse
Radio- en Televisieomroep (VRT), de Vlaamse Instelling voor Technologisch On-
derzoek (VITO), de Vlaamse Opera (Vlopera), de Dienst voor de Scheepvaart (DS)
en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL).

Het onderzoek beoogde een evaluatie van de beheersovereenkomst als sturingsin-
strument voor de beleidsuitvoering. Voor de bestaande overeenkomsten ging het
Rekenhof na of de basiselementen aanwezig waren en de randvoorwaarden vervuld
voor een positieve invloed van het gebruik van beheersovereenkomsten op de reali-
satie van de beleidsdoelstellingen. Deze basiselementen en randvoorwaarden moe-
ten de doelmatigheid van beheersovereenkomsten als managementinstrument ga-
randeren. In bijkomende orde ging het Rekenhof na of bij het gebruik van beheers-
overeenkomsten voldoende waarborgen waren ingebouwd voor een degelijke par-
lementaire controle op de aanwending van de begrotingsmiddelen en de uitvoering
van het beleid.

Het Rekenhof legde zijn rapport op 3 juli 2001 voor aan de Minister-President van
de Vlaamse Regering en de betrokken toezichthoudende ministers. De Vlaamse
Minister van Innovatie en Media en de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openba-
re Werken hebben op respectievelijk 31 juli 2001 en 13 augustus 2001 gereageerd.
Het Rekenhof verwerkte deze reacties in zijn rapport aan het Vlaams Parlement van
18 september 2001. De onderstaande paragrafen vatten de conclusies van dit onder-
zoek samen.

2 Omkadering

Richtlijnen, normen en criteria voor de opmaak en opvolging van beheersovereen-
komsten ontbreken vooralsnog, evenals duidelijkheid over de rechtskracht van de
beheersovereenkomsten in het bestaande reglementair kader(35). Ook een horizon-
tale administratieve ondersteuning is nog niet georganiseerd. De beheersovereen-
komsten komen dan ook op verschillende wijze tot stand en een uniforme kwali-
teitsbewaking voor hun invoering en toepassing is er niet. De beheersovereenkom-
sten waren tot op heden meestal een zaak tussen de ministeriële kabinetten en de
VOI’s. De functioneel bevoegde administraties werden er weinig bij betrokken. De

                                                       

34 Resolutie van 25 juni 1997 betreffende het juridisch kader, het financieel belang en
de audit van het controlesysteem van de Vlaamse openbare instellingen (Hande-
lingen, zitting 1996-1997, Nr. 48, van 24 juni 1997 en Nr. 50, van 25 juni 1997) en
resolutie van 31 maart 1999 betreffende de beheersovereenkomst voor 1997-2001
met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM) (Plenaire vergadering
(1998-1999) - Nr. 45 van 30 maart 1999 en Nr. 47 van 31 maart 1999).

35 Daar het onduidelijk is of een beheersovereenkomst een contractueel of een nor-
matief karakter heeft, is de afdwingbaarheid van de afspraken onzeker.
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invoering van de beheersovereenkomsten heeft tot op heden nog niet geleid tot een
gelijkvormige, aangepaste beheersautonomie voor de VOI's of een aangepast admi-
nistratief toezicht.

3 Samenhang en toetsbaarheid doelstellingen

De wijze waarop de doelstellingen en prestaties zijn geformaliseerd in documenten
verschilt. Voor enkele instellingen geschiedde dit voornamelijk in de beheersover-
eenkomst zelf, voor andere in het bijhorende ondernemingsplan.

De doelstellingen in de beheersovereenkomst en de planningsdocumenten van de
VOI zijn over het algemeen wel in overeenstemming met die in de beleidsnota's en
strategische plannen van de ministers. De opbouw en structuur van de doelstellin-
gen in beide documenten sluiten echter niet optimaal op elkaar aan.

Beleidsprioriteiten en beheersovereenkomsten komen op een verschillende wijze tot
stand. De ministers bepalen slechts recent beleidsdoelstellingen aan de hand van
strategische planningstechnieken. De bestaande beheersovereenkomsten werden
evenwel nog niet opgemaakt of aangepast volgens deze technieken. De plannings-
cyclus van de beheersovereenkomsten is momenteel nog niet gekoppeld aan die van
de Vlaamse Gemeenschap, die de VOI’s evenmin systematisch betrok bij de voor-
bereiding en uitwerking van haar beleidsdoelstellingen. De beleidsnota en het stra-
tegisch plan van de minister schenken overigens nog te weinig aandacht aan de
functionele terreinafbakening van en de coördinatie tussen de verschillende actoren
in het beleidsdomein (administraties, VOI’s en andere instanties).

Hoewel de beheersovereenkomsten op het niveau van de VOI doorgaans een cohe-
rent geheel van doelstellingen formuleren, blijft de graad van concretisering ervan
vrij beperkt. De doelstellingen zijn vaak onvoldoende geoperationaliseerd door
middel van adequate, genormeerde en meetbare indicatoren. De beheersovereen-
komsten omschrijven de verplichtingen van de Vlaamse Gemeenschap meestal als
een inspanningsverbintenis in plaats van een resultaatsverbintenis.

4 Afstemming op legislatuur en begrotingscyclus

Evenmin is er een koppeling tussen de duur van de beheersovereenkomsten en de
legislatuurperiode. De beheersovereenkomsten voorzien er niet uitdrukkelijk in dat
een regeringswissel tot heronderhandeling en aanpassing aan de nieuwe beleidsprio-
riteiten kan leiden.

De aard, herkomst en bestemming van de financiële middelen die de Vlaamse over-
heid ter beschikking stelt voor de uitvoering van de taken die de beheersovereen-
komst oplegt, liggen doorgaans duidelijk vast. De VOI's hebben echter weinig ze-
kerheid over de omvang van de beschikbare middelen gedurende de totale looptijd
van de beheersovereenkomst. Het Vlaams Parlement heeft de financiële engage-
menten immers vrijwel nooit voorafgaand gemachtigd. De omvang van de financi-
ele middelen is veelal afhankelijk van de jaarlijkse begrotingsinstructies. Dit be-
moeilijkt voor de VOI’s het opstellen van een financiële meerjarenplanning.
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De basisdotaties waarin de beheersovereenkomsten voorzien, zijn gebaseerd op een
historische kostenstructuur en houden geen rekening met de kostprijs van de te
leveren prestaties en eventuele rendementsverbeteringen. De toelagen voor speci-
fieke prestaties of uitgaven stoelen meestal wel op de kostprijs van de prestaties.

Hoewel het Vlaams Parlement in de meeste gevallen de aanzet gaf tot het sluiten
van een beheersovereenkomst, kreeg het slechts twee van de zeven beheersovereen-
komsten voorgelegd. Zelfs waar het oprichtingsdecreet de voorlegging uitdrukkelijk
voorschrijft, wordt dat niet altijd gedaan.

Bij de voorlegging van de ontwerpbegrotingen van de VOI’s of bij de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangt het Vlaams Parlement
weinig concrete informatie over de doelstellingen, activiteiten en prestaties die de
VOI het volgende begrotingsjaar ter uitvoering van de beheersovereenkomst moet
realiseren, evenmin als over de kostprijs ervan. Het Parlement kan dus moeilijk
beoordelen of de omvang van de goedgekeurde kredieten in verhouding staat tot de
te leveren prestaties.

5 Interne uitwerking

De meeste instellingen hebben de doelstellingen en verplichtingen in de beheers-
overeenkomst nog niet formeel vertaald in interne doelstellingen, indicatoren en
normen voor hun verschillende organisatieonderdelen. Het ontbreken van concrete
interne doelstellingen bemoeilijkt de formele toewijzing aan het kaderpersoneel van
verantwoordelijkheden voor de realisatie ervan.

Verscheidene instellingen koppelen een variabele wedde of toelage aan de evaluatie
van het kaderpersoneel. De band tussen deze evaluatie en de interne doelstellingen
afgeleid uit de beheersovereenkomst, kan bij de meeste instellingen niet worden
gelegd.

Doorgaans hebben of ontwikkelen de instellingen systemen om de realisatie van de
doelstellingen en de prestaties te meten en te verwerken. Intern rapporteren de in-
stellingen over het algemeen echter nog op een weinig gestructureerde of systemati-
sche wijze over de uitvoering van de beheersovereenkomst. De band tussen de in-
formatie in deze rapportering en de doelstellingen in de beheersovereenkomst is niet
altijd duidelijk. Er bestaan meestal geen periodieke uitvoeringsrapporten of boord-
tabellen die de realisatie van de doelstellingen en verplichtingen weergeven. Een
volledige rapportering aan de raad van bestuur vindt bij de meeste instellingen maar
jaarlijks plaats, vaak in functie van de rapportering aan de toezichthoudende minis-
ter. De instellingen controleren de betrouwbaarheid van de prestatie-informatie die
de meetsystemen opleveren niet systematisch.

6 Rapportering en evaluatie

De beheersovereenkomsten bevatten geen duidelijke en volledige bepalingen over
uitvoeringsrapportering en evaluatie. De VOI’s rapporteren in de praktijk dan ook
op uiteenlopende wijze. De rapporten geven niet altijd aan of voldaan is aan de
doelstellingen. Bovendien dekt hun inhoud niet altijd alle verplichtingen uit de be-
heersovereenkomst. De getrouwheid van de gerapporteerde uitvoeringsgegevens
wordt niet systematisch gecontroleerd door een externe instantie. De verplichtingen
van de Vlaamse Gemeenschap kennen nauwelijks evaluatie.
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De uitvoeringsrapporten begeleiden maar uitzonderlijk de jaarrekening. Bijgevolg is
er geen integratie van prestatie-informatie met financiële informatie. De uitvoe-
ringsgegevens en evaluaties van het jaar t zijn meestal beschikbaar bij de begro-
tingsopmaak van het jaar t+2, maar zelden bij de begrotingscontrole van het jaar
t+1. Zij zijn dus niet dienstig in de beleidscyclus van het jaar t+1. De beheersover-
eenkomsten leggen overigens alleen jaarlijkse evaluaties op, geen globale evaluaties
bij het einde van hun looptijd. De functioneel bevoegde administraties worden niet
of nauwelijks betrokken bij de opvolging en evaluatie van de beheersovereenkom-
sten.

De beheersovereenkomsten bevatten doorgaans sanctiemogelijkheden. Sancties en
beloningen beperken zich meestal echter tot financiële incentives, die overigens
vaak niet alle doelstellingen en verplichtingen dekken. In een koppeling van de
evaluatie van de beheersovereenkomst aan de evaluatie van de leiding van de VOI,
is slechts bij twee instellingen voorzien. Het is overigens niet steeds duidelijk welk
bestuursorgaan (raad van bestuur of leidend ambtenaar) de verantwoordelijkheid
draagt voor de uitvoering van de overheidstaak en daarover rekenschap aflegt aan
de toezichthoudende minister.

Informatie aan het Vlaams Parlement over de evaluatie van de uitvoering van de
beheersovereenkomst is vrijwel nergens opgelegd en blijft in de praktijk dan ook
beperkt.

7 Conclusie en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat momenteel nog niet alle voorwaarden ver-
vuld zijn om beheersovereenkomsten op doelmatige wijze te gebruiken als sturings-
en opvolgingsinstrument voor de beleidsuitvoering door de VOI’s. Het heeft op
grond van zijn controlebevindingen tal van aanbevelingen geformuleerd. De onder-
staande lijst somt summier deze aanbevelingen op. Zij zijn in het rapport meer in
detail geformuleerd.

Omkadering
• Een referentiekader uitwerken met normen en criteria voor het invoeren, ont-

werpen en evalueren van beheersovereenkomsten, eventueel in de vorm van een
kaderdecreet en een procedurehandboek.

• Voorzien in een organisatorische omkadering: een algemene ondersteunende
dienst voor de juridische en vormelijke aspecten; diensten in de functioneel be-
voegde administraties voor inhoudelijke, instellingspecifieke aspecten.

Samenhang en toetsbaarheid doelstellingen
• Overeenstemming met de beleidsdoelstellingen van regering en toezichthoudend

minister bevorderen door de VOI’s systematisch te betrekken in het strategisch
planningsproces van de Vlaamse Gemeenschap, koppeling van de looptijd van
de beheersovereenkomsten aan de legislatuur en opname van een hernegotiatie-
clausule in de beheersovereenkomsten.

• De doelstellingen in de beheersovereenkomsten toetsbaar formuleren, stapsge-
wijze verfijnen en operationaliseren middels adequate, genormeerde en meetba-
re indicatoren.

Afstemming op legislatuur en begrotingscyclus
• Voorafgaande voorlegging van de beheersovereenkomsten aan het Vlaams Par-

lement.
• Vaststelling van de middelen ter uitvoering van de beheersovereenkomst voor de

volledige looptijd ervan en voorafgaande machtiging van de financiële engage-
menten door het Vlaams Parlement.
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• Bepaling van de financiële middelen in functie van doelstellingen en te leveren
prestaties, niet op grond van historische kostenstructuren.

• In de VOI-begrotingen en algemene uitgavenbegroting meer informatie opne-
men over doelstellingen, activiteiten en prestaties die de VOI ter uitvoering van
de beheersovereenkomst moet realiseren, alsook over de kostprijs ervan (presta-
tiebegroting).

Interne uitwerking
• Vertaling door de instelling van de beheersovereenkomst in interne doelstellin-

gen, indicatoren en normen voor haar verschillende organisatieonderdelen.
• Verdeling van de middelen over de organisatieonderdelen van de VOI op grond

van de kostprijs van de prestaties die zij moeten leveren.
• Meer gestructureerd en systematisch intern rapporteren over de uitvoering van

de beheersovereenkomst.
Rapportering en evaluatie
• Rapporterings- en evaluatiemodaliteiten definiëren en vastleggen.
• Voorzien in een tijdige en globale evaluatie bij de beëindiging van de beheers-

overeenkomsten en rapportering aan het Vlaams Parlement.
• De rekeningaflegging aan het Vlaams Parlement aanvullen met een doelmatig-

heidsevaluatie op grond van de beheersovereenkomst.
• Systematische controle en attestatie van de getrouwheid en volledigheid van de

gerapporteerde uitvoeringsgegevens door een externe instantie.
• Sancties en beloningen aan de evaluatie van alle doelstellingen en verplichtingen

van de beheersovereenkomst koppelen, die echter geen negatieve invloed mogen
hebben op de openbare dienstverlening. Tevens de eindverantwoordelijkheid in
de instelling voor de uitvoering van de overheidstaak vastleggen.

8 Reactie ministers

De ministers hebben de bevindingen en aanbevelingen van het Rekenhof in het
algemeen niet betwist. Zij beklemtoonden wel dat een beheersovereenkomst dient te
worden onderhandeld door de minister als politiek verantwoordelijke en door de
VOI als beleidsuitvoerder. Daarbij heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en
Openbare Werken verwezen naar de beslissingen van de Vlaamse regering inzake
Beter Bestuurlijk Beleid.

9 Nawoord van het Rekenhof

De aanbevelingen van het Rekenhof vloeiden weliswaar voort uit de bevindingen
inzake zeven specifieke beheersovereenkomsten, maar gelden mutatis mutandis ook
voor beheersovereenkomsten met andere autonome entiteiten. Het project Beter
Bestuurlijk Beleid (reorganisatie van de Vlaamse overheid) voorziet immers in een
veralgemeende invoering van verzelfstandigde agentschappen voor de beleidsuit-
voering, gestuurd door beheersovereenkomsten. Dit project biedt trouwens een
ideale gelegenheid om een referentiekader vast te stellen met normen en criteria
voor het invoeren, ontwerpen en evalueren van beheersovereenkomsten. Voor een
dergelijk referentiekader kunnen de aanbevelingen een inspiratiebron zijn.

Behalve de relatie tussen de Vlaamse regering en die verzelfstandigde entiteiten, is
ook de democratische controle door het Vlaams Parlement voorwerp van de aanbe-
velingen. De beheersovereenkomst moet, samen met de prestatiebegroting, een
instrument zijn waarmee de minister bij het Vlaams Parlement verslag uitbrengt
over de planning en uitvoering van het beleid. Op grond van deze informatie kan
het Vlaams Parlement beslissen over de noodzakelijke kredieten. Pas dan zal het
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regeerakkoord van 13 juli 1999, uitgangspunt van onderhavig onderzoek, ter zake
ten volle uitvoering kennen.
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Audit van het kasbeheer van de Vlaamse
Gemeenschap

1.796.237
Het Rekenhof onderzocht in 2000 het kasbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en
formuleerde een aantal aanbevelingen dienaangaande. De Minister-President re-
ageerde positief en voerde een aantal aanpassingen door. De niet opgeloste knel-
punten zijn verder het voorwerp van besprekingen tussen het Rekenhof en werk-
groepen.

1 Inleiding

In 2000 wijdde het Rekenhof een onderzoek aan het kasbeheer van de Vlaamse
Gemeenschap. Hoofddoelstelling was een evaluatie te maken van de aangepastheid
en doeltreffendheid van het interne controlesysteem inzake het thesauriebeheer. Het
Rekenhof stelde tekorten vast inzake de betrouwbaarheid en integriteit van de in-
formatie; de naleving van beleidslijnen, procedures, wetten en reglementering; de
vrijwaring van bezittingen; het zuinig en doelmatig gebruik van middelen; het be-
halen van doelstellingen voor activiteiten en programma’s. Het deelde deze vast-
stellingen en een aantal aanbevelingen op 31 januari 2001 mee aan de Minister-
President van de Vlaamse regering en Vlaams Minister van Financiën en Begroting.

2 Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleerde de volgende aanbevelingen.

• De rekenplichtige die de beleggingsopbrengsten int, dient ze onmiddellijk aan
te rekenen op het geëigende artikel van de middelenbegroting.

• Boekhoudkundige imputatie van rechtzettingen van financiële transacties, zoals
stortingen en terugnames ervan met zelfde valutadag, is noodzakelijk.

• Over de verrichtingen op de subzichtrekeningen bij Fortis, BBL en KBC dient
rekening te worden afgelegd aan het Rekenhof(36).

• Verbetering van de controle op de toegepaste referentierendementen van de
contractuele beleggingen is wenselijk.

• Een betere controle is onontbeerlijk, zowel op de toegepaste rentevoet als op de
dagelijkse boekhoudkundige en valutaire saldi van de rekening-courant en, zo-
doende, op de daaruit voortvloeiende toepasselijke credit- en debetintresten.

• Verfijning van de controle op de administratieve afhandeling van de telefonisch
gesloten transacties is nodig.

                                                       

36 Ter uitvoering van de artikelen 60 en 74 van de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit.
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• De administratie moet alle overzichtsrapporten opvragen van de beleggingen
die zij voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap uitvoert.

• De opening van financiële rekeningen bij een andere kredietinstelling dan de
kassier, kan uitsluitend na expliciete machtiging van de Vlaamse regering en
van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.

• Procedures inzake kasbeheertransacties dienen te worden opgesteld.

• Operationele risico’s van het huidig kasbeheer mogen niet extra toenemen in-
gevolge projecten zoals EFQM.

• De organisatie van de cel kasbeheer dient te voldoen aan de eisen van een de-
gelijke interne controle:

- zo snel mogelijk dient een strikte scheiding te worden aangebracht tussen
de personeelsleden die de beleggingstransacties sluiten (frontoffice) en de
personeelsleden die instaan voor de registratie en rapportering over de uit-
gevoerde transacties (backoffice);

- een herstel van het evenwicht tussen het aantal gespecialiseerde perso-
neelsleden in de frontoffice en de backoffice is noodzakelijk;

- backofficepersoneel dient de beleidsgerichte interne rapportering autonoom
op te stellen, zonder tussenkomst van frontofficepersoneelsleden;

- een bevoegdheidsdelegatie dient te worden tot stand gebracht;

- in het kader van een concrete afbakening van de backoffice dient de functie
van ordonnateur te worden gedelegeerd aan een personeelslid dat samen
met de rekenplichtige tot de backoffice behoort.

• Offertebladen met ondertekeningen van telefonische biedingen voor beleggin-
gen, dienen een doorlopende nummering te dragen.

• In overleg met de kassier dient te worden onderzocht op welke wijze de beta-
lingsopdrachten voor grote bedragen beter kunnen worden beveiligd door bij-
voorbeeld te voorzien in een tweede handtekening met controlerende en autori-
serende functie.

• De arbitragecel dient in simulaties na te gaan of de meeropbrengst van extra
beleggingen niet hoger zal zijn dan het verlies aan creditintresten op de reke-
ning-courant.

• De operationele normen inzake kasbeheer, opgenomen in het begrotingsde-
creet, vergen evaluatie en herdefiniëring.

• Beleidsrichtlijnen dienen de producten, schuldtitels of tegenpartijen waarin de
Vlaamse overheid mag beleggen, af te bakenen.
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3 Antwoord van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting

Op 22 maart 2001 reageerde de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting po-
sitief op bijna alle aanbevelingen van het Rekenhof. Hij stelde bovendien voor de
nog resterende knelpunten voor te leggen aan, enerzijds, de werkgroep Rekenplich-
tigen, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap en het Rekenhof, en, anderzijds, de werkgroep opgericht in het kader
van de resolutie met aanbevelingen voor de Vlaamse regering ingevolge de bespre-
kingen van het verslag van het Rekenhof over de evaluatie van het decreet van
16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van
de Vlaamse Gemeenschap.

Het Rekenhof waardeert het positieve antwoord van de minister en zal de verdere
uitwerking van de aanbevelingen opvolgen.

De belangrijkste resultaten van de audit zijn inmiddels het ministerieel besluit van
2 april 2001 houdende bepalingen inzake bevoegdheden en delegaties inzake kas-
en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap(37), en de samenwerkingsprocedure
van 23 januari 2001 - in het kader van de operationalisering van het PIP-PEP-
project(38) - tussen de frontoffice, de backoffice en de cel niet-operationele taken van
de afdeling Financieel Management.

                                                       

37 Stuk 618 (2000-2001) - Nr. 3, 23 mei 2001.
38 Procesimplementatie-personeelsplan-project.
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Verenigingen voor volksontwikkelingswerk

1.751.697
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Cultuur een aantal tekortkomingen
gesignaleerd in het uitvoeringsbesluit bij het decreet houdende subsidiëring van
verenigingen voor volksontwikkelingswerk. Zo bevatte het besluit met het decreet
strijdige bepalingen en liet het na sommige essentiële bepalingen uitvoering te ge-
ven. De controle op de naleving van deze regelgeving bracht, behalve fouten in de
toepassing van de erkennings- en subsidiëringsregels, vooral een gebrek aan con-
trole aan het licht. De minister is middels enkele decretale initiatieven tegemoetge-
komen aan het merendeel van de opmerkingen van het Rekenhof. Hij werkt boven-
dien momenteel een nieuwe regelgeving voor volksontwikkelingswerk uit, gebaseerd
op enveloppefinanciering. De administratie van haar kant herberekende de subsi-
dies 1998 en 1999 rekening houdend met de opmerkingen van het Rekenhof.

1 Inleiding

Aansluitend op zijn controle langs het voorafgaand visum, heeft het Rekenhof de
toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende subsidiëring voor verenigin-
gen voor volksontwikkelingswerk onderzocht. Het ging niet enkel na in hoeverre de
subsidies werden uitgekeerd met inachtneming van de geldende reglementering,
maar ook op welke manier regering, minister en administratie de dwingende bepa-
lingen van het volksontwikkelingsdecreet hebben uitgevoerd. Het Rekenhof heeft
zijn bevindingen op 30 januari 2001 voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Cul-
tuur, die op 20 maart 2001 heeft geantwoord.

2 Uitvoerende reglementering

Het Rekenhof merkte op dat een aantal bepalingen in het besluit van de Vlaamse
regering van 10 mei 1995 betreffende de subsidieregeling van verenigingen voor
volksontwikkelingswerk, strijdig waren met het volksontwikkelingsdecreet:

• Het besluit verschoof de ingangsdatum van de uitbreiding of beperking van het
subsidiabel personeelsbestand met een jaar tegenover het decreet.

• Het besluit beperkte de eerste subsidiëring van een nieuwe vereniging zonder
decretale grondslag tot de minimale erkenningsdrempel.

• Het besluit verplichtte, eveneens zonder decretale grondslag, tot opname in het
werkingsverslag van de vooraf aangekondigde uren voor de programma's.

Nog voor de afsluiting van zijn onderzoek, gaven het decreet van 30 juni 2000 hou-
dende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 en het
decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begro-
ting 2001 een oplossing aan deze problemen, onder meer doordat vanaf 1 januari
2000 geen erkenningsprocedures van nieuwe verenigingen meer kunnen worden
opgestart en geen nieuwe programma's meer kunnen worden goedgekeurd.
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Op 20 december 1996 werd het decreet van 1995 gewijzigd. Deze decreetwijziging
heeft een aantal problemen gecreëerd, doordat zij bepaalde artikelen zonder voor-
werp of ontoepasselijk heeft gemaakt: de artikelen die de voorwaarden bepaalden
waaraan de activiteiten van educatieve personeelsleden moesten voldoen, het artikel
dat verplichtte tot opname in het jaarlijks werkingsverslag van een overzicht van
gepresteerde uren voor bepaalde activiteiten van educatieve krachten en het hoofd-
stuk dat voorzag in controle- en sanctioneringsmogelijkheden.

Bovendien liet de minister - in afwijking van het volksontwikkelingsdecreet - toe
nog gedurende drie jaar nieuwe subsidiabele personeelsleden in dienst te nemen op
grond van oude criteria(39), onder meer minder strenge opleidingsvereisten.

Ten slotte ontbreken tal van regels in het volksontwikkelingsbesluit, zodat het de-
creet zelfs op essentiële punten onvoldoende uitvoering kreeg:

• Inzake controle op de activiteiten van de afdelingen is enkel voorzien in over-
legging van een werkingsverslag, niet in werkelijke controles ter plaatse in de
afdelingen. Dergelijke controles vinden niet plaats.

• Bij ontstentenis van een afdoende regeling van de anciënniteitsberekening voor
de personeelssubsidie, past de administratie zonder rechtsgrond de regels toe
van het uitvoeringsbesluit bij het oude decreet inzake de verenigingen(40), dat
op zich al lacunes bevatte.

• Evenmin uitvoering kreeg de bepaling dat de vaste basissubsidie en werkings-
subsidie kunnen worden geïndexeerd. In de praktijk past de administratie zon-
der rechtsgrond een vorm van indexering toe, afhankelijk van de beschikbaar-
heid van kredieten.

• Ook ontbreken regels voor de bepaling van het subsidiebedrag waarop de al
vroeger erkende verenigingen bij de inwerkingtreding van het decreet recht
hadden. De administratie paste een eigen berekeningswijze en interpretatie toe,
die geen basis vinden in het decreet.

• Het besluit stelt formele voorwaarden aan de programma’s en projecten (mini-
male duurtijd, deelnemersaantallen, enz.), maar bepaalt inhoudelijk niet wat als
een programma of een project moet worden beschouwd.

3 Toepassing van de erkenningsregels(41)

De administratie volgt de jaarlijkse dossiers met documenten die de verenigingen
telkens moeten indienen om hun erkenning te handhaven, regelmatig en consequent
op. De dossiers waren dan ook volledig en vlot toegankelijk.

                                                       

39 Koninklijk besluit van 7 december 1976 betreffende de toekenning van weddetoe-
lagen aan de erkende Nederlandstalige organisaties voor sociaal-cultureel vor-
mingswerk voor volwassenen in verenigingsverband.

40 Zie vorige voetnoot.
41 Het Rekenhof voerde een steekproefsgewijs onderzoek uit op basis van de bij de

administratie beschikbare dossiers inzake de erkenning en de subsidiëring 1998.
Deze steekproef werd gebaseerd op criteria inzake de doelgroep en de belangrijk-
heid van de verenigingen en leidde uiteindelijk tot de selectie van 15 dossiers.
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Bij de initiële erkenningen stelde het Rekenhof evenwel onduidelijkheden vast wat
de bepaling van het aantal aanvaarde actieve afdelingen betreft. Het aantal aanvaar-
de actieve afdelingen dat de administratie vermeldde in het jaarverslag volksont-
wikkelingswerk 1993 of 1994 stemde niet steeds overeen met het aantal actieve
afdelingen dat de verenigingen opgaven. De administratie paste haar cijfers boven-
dien soms nog aan na reactie van de verenigingen. Het Rekenhof vond in de dos-
siers geen verklaringen voor de verschillen.

In een geval met aanzienlijke verschillen bleek de administratie het aantal aanvaar-
de afdelingen arbitrair te hebben bepaald op grond van extrapolatie van de resulta-
ten van een grondige controle op ongeveer 10% van de afdelingsdossiers. Dit is
uiteraard onaanvaardbaar.

Een aparte dossierbehandelaar onderwerpt de documenten die de landelijke vereni-
gingen voor migranten jaarlijks moeten voorleggen, aan een uitvoerige formele
controle. In geval van ontbrekende of onvolledige documenten, maant hij de vere-
nigingen aan. Als de nodige documenten na deze aanmaning evenwel niet worden
bezorgd of vervolledigd, verbindt hij daar geen gevolg meer aan.

4 Subsidiëring

4.1 Toekenning en uitkering(42)

4.1.1 Overgangsmaatregel(43)

Artikel 38 van het volksontwikkelingsdecreet bepaalde de maximale subsidiebedra-
gen die al erkende verenigingen in een overgangsperiode na de inwerkingtreding
van het decreet konden krijgen. Voor 1995 konden de verenigingen uitgaan van het
subsidiebedrag 1993 of 1994 en voor 1996, 1997 en 1998 kon dit bedrag maximaal
stijgen met een of twee miljoen BEF. De verenigingen konden een subsidieverho-
ging krijgen zodra zij een volledig kalenderjaar de decretaal voorgeschreven wer-
king hadden ontplooid.

De administratie stelde in een modelbrief aan de verenigingen die recht hadden op
de subsidieverhoging, dat zij die verhoging dienden te besteden aan de verdere
invulling van het subsidiabele personeelskader. Noch het decreet, noch het besluit
bevatten een dergelijke vereiste. Als de vereniging met een gelijkblijvende perso-
neelsbezetting kan bewijzen voldoende kosten te kunnen inbrengen om de verho-
ging te rechtvaardigen, is er immers geen rechtsgrond voorhanden om ze niet toe te
kennen.

Zoals al gesteld, berekende de administratie het subsidiebedrag voor elke vereni-
ging bij de inwerkingtreding van het decreet theoretisch op grond van gemiddelde
wedden. Zij vatte dit theoretisch bedrag echter op als een absoluut subsidiemaxi-
mum in gevallen zonder volledige invulling van het subsidiabel personeelskader.

                                                       

42 Voor de gewone verenigingen bood een overzichtelijk rekenblad zicht op de basis-
gegevens voor subsidiëring. De gegevens over de landelijke verenigingen voor
migranten diende het Rekenhof echter zelf uit de dossiers af te leiden, wat de con-
trole vertraagde en bemoeilijkte.

43 Het decreet van 30 juni 2000 heeft deze overgangsregeling vanaf 1 januari 2000
opgeheven. Vanaf het werkjaar 2000 wordt de subsidie beperkt tot het hoogste
subsidiebedrag van de werkjaren 1998 of 1999. Het subsidiebedrag 1999 dient
evenwel nog op grond van deze bepaling te worden vastgesteld.
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De effectief vereffende toelagen overtroffen in 1995, 1996 en 1997 de maximale
subsidies wegens de zogenaamde indexeringen van basis- en werkingssubsidies die
de administratie toepaste om de beschikbare kredieten uit te putten(44). Voor 1998
waren de kredieten zo ontoereikend dat de uitgekeerde subsidies aanzienlijk lager
lagen dan de maxima. Aangezien voor het systeem van indexering in functie van de
beschikbare kredieten geen afdoende rechtsgrond bestaat, was de overschrijding
van de maximale subsidiebedragen in 1995, 1996 en 1997 in strijd met de bepalin-
gen van artikel 38.

De administratie herberekende de subsidies 1998 en 1999 en hield daarbij met de
opmerkingen van het Rekenhof rekening.

4.1.2 Subsidievermindering bij ontoereikend krediet

Artikel 29 van het volksontwikkelingsdecreet stelt dat een ontoereikend krediet een
gelijkmatige vermindering van de personeelssubsidie meebrengt. De vermindering
kan dus niet slaan op de basis- en werkingssubsidies. De administratie berekende de
personeelssubsidie waarop zij de vermindering diende te baseren, echter foutief,
zonder rekening te houden met de subsidiebegrenzing ingevolge de overgangsbepa-
ling.

De administratie herberekende de subsidies 1998 en 1999 en hield daarbij rekening
met deze opmerkingen van het Rekenhof.

4.1.3 Vaststelling personeelssubsidie

De administratie controleert noch de activiteiten van de personeelsleden, noch die
van de afdelingen, nochtans de dubbele norm die het decreet hanteert, op afdoende
wijze. T.a.v. de gewone verenigingen is de controle zo goed als onbestaande en
t.a.v. de landelijke verenigingen voor migranten leiden de controlevaststellingen
niet tot ermee overeenstemmende maatregelen.

Door afronding van de anciënniteit voor de bepaling van de toepasselijke wedden-
schaal in een bepaald jaar, zijn nagenoeg alle anciënniteitsberekeningen van meet af
aan verkeerd gelopen en alle toepasselijke salarisschalen telkens opnieuw foutief
bepaald. In een aantal gevallen hield de administratie bovendien rekening met vori-
ge prestaties geleverd vóór de minimumleeftijden die het volksontwikkelingsbesluit
bepaalde, soms ook ingevolge het afrondingssysteem.

Voorts leverde herberekening door het Rekenhof van de anciënniteit in personeels-
dossiers die geen berekeningsfiche bevatten, soms tot een andere anciënniteitsbepa-
ling dan die van de administratie. In andere dossiers bleek de berekening van de
administratie onduidelijk of niet in overeenstemming met de toegepaste, oude re-
glementering. Nogal wat opmerkingen betreffen gevallen waarin rekening diende te
worden gehouden met deeltijdse prestaties uit het onderwijs. De beslissingen van de
administratie bleken daarbij vaak strijdig met de oude reglementering. Soms waren
zij ook nog onderling tegengesteld.

                                                       

44 Zo kwam een indexering van 2,10 % op de basissubsidie van 250.000 BEF in 1995
neer op een verhoging van alle subsidies met 5.250 BEF.
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De administratie ging voor de toekenning van de personeelssubsidie enkel na of de
vereniging voor de totaliteit van zijn personeelsfuncties voldoende personeelsuitga-
ven kon voorleggen, terwijl het volksontwikkelingsdecreet expliciet stelt dat per
personeelsfunctie afzonderlijk het bewijs dient te worden geleverd van voldoende
personeelsuitgaven. Het Rekenhof ontdekte bij nagenoeg alle gecontroleerde vere-
nigingen personeelsdossiers waarin de uitgaven die de administratie aanvaardde,
lager lagen dan de salarisschaal die zij in aanmerking nam voor de berekening van
de subsidie. De administratie had dus deze salarisschalen in de berekening tot het
bedrag van de aanvaarde uitgaven moeten terugbrengen. De totaliteit van de door de
administratie berekende personeelssubsidies lag bijgevolg te hoog. Ingevolge deze
opmerking, herberekende de administratie de subsidies 1998 en 1999 op correcte
wijze.

4.2 Controle op de aanwending

De activiteiten die behoren tot de werking van de verenigingen mogen niet langs
andere subsidieregelingen van de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd(45).
De administratie toetst dit echter niet. De financiële verslagen verwijzen immers
regelmatig naar andere subsidiestromen zonder dat de administratie daarover vragen
stelt.

Per gesubsidieerd educatief personeelslid moet een regionaal secretariaat een
werkmap bijhouden met de werkplanning van het personeelslid(46). Deze gegevens
moeten de administratie in de mogelijkheid stellen controles uit te voeren naar de
activiteiten van individuele personeelsleden. Deze controles vinden in de gewone
verenigingen en in de verenigingen voor bijzondere doelgroepen echter maar spaar-
zaam plaats(47) en leveren zelden vaststellingen op die tot onmiddellijke subsidie-
vermindering kunnen leiden. De administratie kan op grond van deze controles
onmogelijk zekerheid verwerven over de juistheid van de gegevens die de vereni-
gingen in hun werkingsverslag opnemen.

De dossierbehandelaar controleert de prestaties van educatieve personeelsleden die
de landelijke verenigingen voor migranten opgeven tijdens secretariaatsbezoeken in
de loop van het jaar. Van deze bezoeken bestaan echter geen formele verslagen,
zodat noch de interne controle, noch externe controleurs de controleresultaten kun-
nen evalueren. De bezoeken omvatten trouwens niet het volledige werkingsjaar.
Wees de controle tekortkomingen tegenover de normen uit, dan had dit bovendien
geen gevolgen(48).

De controle op de activiteiten van de afdelingen, beperkt zich bij de gewone vereni-
gingen voor volksontwikkelingswerk tot het werkingsverslag. Controle ter plaatse
in de afdelingen is er niet. De administratie kan de gegevens die de verenigingen in
het werkingsverslag opnemen dan ook niet op hun waarde toetsen. Bij de landelijke
verenigingen voor migranten daarentegen, onderzoekt de dossierbehandelaar de
activiteiten van de afdelingen wel. Hij toetst ze echter verkeerdelijk aan de decretale
normen voor de verenigingen die zich uitsluitend richten tot bijzondere doelgroe-

                                                       

45 Artikel 7, § 5, van het volksontwikkelingsdecreet.
46 Artikel 8 van het volksontwikkelingsdecreet.
47 Voor 1998 werden slechts 27 inspectieverslagen voorgelegd.
48 Hoewel artikel 28 van het decreet uitdrukkelijk een beperking van het subsidiabele

personeelsbestand voorschrijft zodra de normen niet meer worden gehaald.
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pen, in plaats van aan de algemene normen. Uiteindelijk bleef ook deze controle
zonder gevolgen.

Daar de administratie noch de activiteiten van de personeelsleden, noch de activi-
teiten van de afdelingen op afdoende wijze controleren, heeft zij nauwelijks zicht op
de realisatie van de dubbele decretale norm (de aanwezigheid van een voldoende
aantal lokale kernen of afdelingen met een uitgesproken werking op het gebied van
volksontwikkelingswerk en het voldoen aan de prestatienormen voor het personeel).

5 Antwoord van de minister

Nog tijdens de tegensprekelijke procedure met de administratie, nam de Vlaamse
Minister van Cultuur al decretale initiatieven die aan tal van opmerkingen van het
Rekenhof tegemoetkwamen. Zij concretiseerden zich in de programmadecreten van
30 juni en 22 december 2000. De administratie van haar kant herberekende de sub-
sidies 1998 en 1999, rekening houdend met de opmerkingen van het Rekenhof.

De Vlaamse Minister van Cultuur wees er in zijn antwoord dan ook op dat tal van
bevindingen al een oplossing kregen. De resterende kwesties hadden volgens hem
geen prioriteit, gelet op de op stapel staande nieuwe regelgeving voor het volksont-
wikkelingswerk, die zal uitgaan van enveloppefinanciering.

6 Conclusie

De opmerkingen van het Rekenhof over de tekortkomingen in het uitvoeringsbesluit
bij het volksontwikkelingsdecreet en de gebrekkige uitvoering van die reglemente-
ring, heeft bij de Vlaamse Minister van Cultuur gehoor gevonden. De minister nam
enerzijds diverse decretale initiatieven, die voor het merendeel van de opmerkingen
van het Rekenhof een oplossing boden. Hij kondigde anderzijds een nieuwe regle-
mentering aan, die enveloppefinanciering als uitgangspunt zal hebben en wellicht
ook voor de resterende problemen, onder meer inzake de personeelssubsidiëring,
een oplossing zal bieden.
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Uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Het Rekenhof heeft onderzocht in hoeverre het decreet houdende de Vlaamse woon-
code, het eerste echte Vlaamse basisdecreet voor de sociale huisvesting, in drie jaar
tijd, uitvoering door de Vlaamse regering heeft gekregen. Het heeft geconcludeerd
dat deze uitvoering over het algemeen traag verliep. Tal van decreetartikelen
wachten immers nog op uitvoering, waardoor diverse doelstellingen van het decreet
tot op heden dode letter bleven. Andere decretale bepalingen kregen maar een ge-
deeltelijke of een inconsequente uitvoering. Al vroeger formuleerde het Rekenhof
opmerkingen over het uitblijven van beheersovereenkomsten met de sociale huis-
vestingsmaatschappijen. De Vlaamse minister bevoegd voor de Huisvesting re-
ageerde tot op heden niet.

1 Inleiding

Met het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode kwam voor het
eerst een echt Vlaams basisdecreet voor de sociale huisvesting tot stand, dit ter
vervanging van de huisvestingscode die nog van federale oorsprong was. De
Vlaamse wooncode heeft enkele nieuwe accenten gelegd ter bevordering van het
grondwettelijk recht op een behoorlijke huisvesting, uitgangspunt van het decreet.
Het Rekenhof heeft ruim drie jaar na het ontstaan van de Vlaamse wooncode onder-
zocht in welke mate de Vlaamse regering ze al uitvoering heeft gegeven. Bovendien
onderzocht het de beheersovereenkomsten met de woonorganisaties in de sociale
huisvesting (de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) en de sociale huisves-
tingsmaatschappijen)(49). Ten slotte wijdde het een onderzoek aan de uitvoering van
de wooncode met betrekking tot het Vlaams Woningfonds(50).

Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen medegedeeld aan de Vlaamse minister be-
voegd voor de sociale huisvesting op 5 januari 2000 (dossier 1.780.663 - de be-
heersovereenkomsten in de sociale huisvesting), 20 februari 2001 (dossier
1.919.959 - Vlaams Woningfonds) en 20 maart 2001 (dossier 1.919.960 - uitvoe-
ring Vlaamse wooncode). Tot op heden antwoordde de minister niet.

                                                       

49 Over de beheersovereenkomsten in de sociale huisvesting bracht het Rekenhof al
in het boek 2000 verslag uit. De voorliggende tekst actualiseert de toen gestelde
opmerkingen.

50 Het Rekenhof actualiseerde met betrekking tot het VWF tevens de onderzoekscon-
clusies die het in zijn boeken 1994 en 1995 publiceerde. De resultaten van deze
actualisering zijn eveneens in dit boek opgenomen, met name op p. 52 e.v.
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2 Uitvoering van de Vlaamse wooncode

2.1 Beleidsonderzoek

Een verantwoorde selectiviteit in de aanwending van de middelen voor de sociale
huisvesting vereist permanent en systematisch beleidsvoorbereidend en beleidson-
dersteunend onderzoek. De Vlaamse wooncode heeft daarvoor een grondstructuur
uitgetekend(51). Hoewel de administratie hieromtrent al voorbereidend werk heeft
geleverd, ontbreken echter nog steeds uitvoeringsmaatregelen inzake:

• het beheer van een databank met informatie over wonen en woonbeleid en de
verzameling, verwerking en verspreiding van de gegevens die noodzakelijk of
wenselijk zijn voor het Vlaamse woonbeleid;

• de jaarlijkse gegevensverstrekking door de administratie aan de sociale woon-
organisaties en gemeenten voor verwerking, actualisatie en aanvulling;

• de oprichting van een onderzoekscel die verantwoordelijk is voor het weten-
schappelijk onderzoek inzake wonen en woonbeleid;

• de garanties voor de deskundigheid en onafhankelijkeid van de wetenschappe-
lijke onderzoekers.

2.2 Vlaamse Woonraad

Luidens de memorie van toelichting wil de Vlaamse regering haar besluitvorming
mede steunen op het advies van de actoren van de organisaties die de woonnoden
het best kunnen inschatten. Daartoe voorziet de Vlaamse wooncode in de oprichting
van een Vlaamse Woonraad(52). De Vlaamse regering moet echter nog het statuut,
de samenstelling en de werkwijze van die raad bepalen. Zij heeft het decretale arti-
kel dat hierop betrekking heeft, overigens nog niet in werking gesteld.

2.3 Territoriale selectiviteit

De Vlaamse wooncode verleent prioriteit aan bepaalde territoria, te selecteren op
grond van objectieve criteria, in functie van specifieke lokale woonproblemen(53).
Daartoe onderscheidt zij twee soorten gebieden:

• woonvernieuwingsgebieden, waarin de kwaliteit van de woningen zo slecht is
dat de verbetering van de woonkwaliteit er aanmoediging nodig heeft;

• woningbouwgebieden, waarin de bouw van nieuwe woningen wordt gestimu-
leerd.

                                                       

51 Artikel 24 van de Vlaamse wooncode.
52 Artikel 21 van de Vlaamse wooncode.
53 Artikel 23 van de Vlaamse wooncode.
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De Vlaamse regering heeft op 7 april 1998 criteria vastgesteld voor de afbakening
van de woonvernieuwings- en woningbouwgebieden. Tegelijk verving zij de ver-
schillende vroegere projectsubsidiëringsgebieden (woonnoodgebieden, kansarme
buurten, enz.) door woonvernieuwingsgebieden. Zo zette zij een belangrijke stap in
de beëindiging van de historisch gegroeide onoverzichtelijkheid van gebieden
waarbinnen bijzondere inspanningen inzake huisvesting nodig zijn (54). Dit ligt in
de lijn van de vereenvoudiging en doorzichtigheid die de Vlaamse wooncode blij-
kens haar toelichting nastreeft.

De Vlaamse regering is echter in haar latere besluitvorming weer van de eenduidig
vastgestelde criteria afgeweken, met name op 11 mei 1999(55), toen zij het begrip
kernsteden introduceerde, dat geen duidelijke aansluiting vond met de objectieve
territoriale planning (woonvernieuwings- en woningbouwgebieden), en op
23 februari 2001, toen zij een nominatieve opsomming van gemeenten aanvoerde
met betrekking tot de tegemoetkoming voor het uitvoeren van werken aan een wo-
ning(56).

De Vlaamse wooncode vraagt uiteraard het afstemmen van de subsidiëring op de
lokalisatie van de woning of het woonproject binnen of buiten een woonvernieu-
wings- of woningbouwgebied. De oude subsidiereglementen voor tegemoetkomin-
gen aan particulieren, werden echter niet aangepast aan het beginsel van de territo-
riale selectiviteit(57). Zelfs in besluiten van na de totstandkoming van de Vlaamse
wooncode, maakt de Vlaamse regering niet steeds onderscheid naargelang de loka-
lisatie van de woning binnen of buiten een woonvernieuwings- of woningbouwge-
bied(58).

2.4 Kwaliteitsbewaking

Een belangrijke overheidstaak in het kader van het recht op een behoorlijke huis-
vesting is kwaliteitsbewaking. Daartoe voorziet de Vlaamse wooncode in enkele
fundamenteel nieuwe middelen en instrumenten: het conformiteitsattest, het recht
op voorkoop en het sociaal beheer van woningen. De Vlaamse regering gaf uitvoe-
ring aan de betrokken bepalingen op 6 oktober 1998, dus binnen de decretale tijds-
limiet. Enkel een volgorde van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de uit-
oefening van het voorkooprecht(59), werd niet tijdig opgesteld(60).

                                                       

54 Zoals verwoord in de aanhef bij dit besluit.
55 Besluiten van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 met betrekking tot de lenin-

gen aan particulieren door de VHM en met betrekking tot de aanwending van de
kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds, beide genomen ter uit-
voering van de Vlaamse wooncode.

56 Artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 tot instel-
ling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het
uitvoeren van werken aan een woning.

57 In tegenstelling tot de reglementaire besluiten inzake de projectsubsidiëring.
58 Zo in het besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1998 betreffende de verze-

kering tegen inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid en arbeidsonge-
schiktheid bij hypothecaire leningen voor de bouw, de koop, de renovatie of de
koop met renovatie van bepaalde woningen in het Vlaams Gewest. Ook het besluit
van 23 februari 2001 gebruikte voor de tegemoetkomingen in werken aan een wo-
ning een andere vorm van territoriale selectiviteit dan die waarin de Vlaamse
wooncode voorziet.

59 Artikel 86, § 2, derde lid, van de Vlaamse wooncode.
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2.5 Instrumenten van het woonbeleid

De instrumenten waarvoor het decreet expliciet in een tijdslimiet had voorzien
(voorkooprecht en sociaal beheersrecht), kregen een volledige regeling. Wat betreft
projectsubsidiëring en tegemoetkomingen aan particulieren heeft de Vlaamse rege-
ring de Vlaamse wooncode evenwel maar gedeeltelijk in werking gesteld of uitge-
voerd.

Oorspronkelijke wilde de Vlaamse wooncode de projectsubsidies koppelen aan de
bouwfasen. In 2000 stapte ze deels van dit concept af(61), door de mogelijkheid te
scheppen huursubsidies aan te wenden als alternatief voor investeringssubsidies. Dit
brengt uitstel van de budgettaire lasten van die projecten mee. Het Rekenhof heeft
aanbevolen bij de uitvoering van deze bepaling aandacht te besteden aan de bud-
gettaire transparantie, om debudgettering te vermijden. De alternatieve vorm van
projectfinanciering brengt ook een minder uniforme sociale huurreglementering
mee, wat ingaat tegen de oorspronkelijke bedoeling van de Vlaamse wooncode.
Voor de betrokken huurwoningen wijkt de wooncode immers af van de normale
huurprijsberekening(62). Met die afwijking hield het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale
huurwoningen overigens nog geen rekening.

2.6 Verhuring van woningen in de sociale sector

Alleen de verhuring door de VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen kreeg
uitvoering in een reglementair besluit(63). Hoewel de Vlaamse wooncode een ge-
lijkvormige sociale huurreglementering voor ogen had(64), heeft de Vlaamse rege-
ring dus voor de andere verhuurders van gesubsidieerde sociale huurwoningen
(VWF, gemeenten, OCMW's en sociale verhuurkantoren) nog geen regeling in
overeenstemming met het decreet getroffen. Voor de andere verhuurders ontbreken
nog regels om een objectief toewijzingsbeleid en sociale huurprijsberekening te
garanderen.

Voor geen enkele van de sociale verhuurders creëerde de Vlaamse regering al een
solidariteitsfonds. Daartoe moet zij overigens de betrokken decreetsartikelen nog in
werking stellen(65).

                                                                                                                                       

60 Bij de beëindiging van het onderzoek had de minister deze volgorde nog niet vast-
gesteld, hoewel het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 als uiter-
ste datum 1 november 1999 had gesteld.

61 Wijziging van artikel 72, eerste lid, 3°, van de Vlaamse wooncode bij artikel 34
van het decreet van 8 december 2000 houdende diverse beleidsbepalingen.

62 Artikel 36 van het decreet van 8 december 2000 voegde daartoe een §5 aan artikel
99 van de Vlaamse wooncode toe.

63 Besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het
sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen.

64 Artikel 91, §1, van de Vlaamse wooncode.
65 Artikel 101, en wat de VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen betreft

artikel 46 en 100, § 3, van de Vlaamse wooncode.
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2.7 Erkende huurdiensten

De Vlaamse wooncode heeft voorzien in twee vormen van erkende huurdiensten,
die het recht op wonen moeten helpen realiseren en de belangen van de meest be-
hoeftige gezinnen en alleenstaanden op de privé-huurwoningenmarkt behartigen.
Enerzijds moeten huurdersorganisaties de huurders advies en juridische bijstand
verlenen. Anderzijds moeten sociale verhuurkantoren optreden als tussenpersoon bij
de inschakeling van privé-huurwoningen voor de huisvesting van woonbehoeftigen.
De Vlaamse regering kan haar erkenning verlenen aan één representatieve samen-
werkings- en overlegstructuur.

De erkenning van de representatieve samenwerkings- en overlegstructuur is door de
gescheiden ontstaansgeschiedenis van de huurdersbonden en de sociale verhuur-
kantoren gestoeld op twee onderscheiden erkenningsprocedures. Aangezien de
Vlaamse wooncode slechts voorziet in één zo'n structuur(66), is het aangewezen ter
uitvoering van de wooncode de erkenningsprocedures te integreren. Zoniet kan de
situatie zich voordoen dat slechts één erkenning wordt gehandhaafd, zonder dat er
voor de ander decretaal een alternatief mogelijk is.

3 Beheersovereenkomsten in de sociale huisvesting

Het Rekenhof heeft er al op 5 januari 2000 op gewezen dat de beheersovereenkom-
sten in de sociale huisvesting, hoewel sinds 1995 een beleidsprioriteit en door het
Vlaams Parlement in de Vlaamse wooncode bevestigd, nog niet waren gereali-
seerd(67). Voor beheersovereenkomsten met de sociale huisvestingsmaatschappijen
zijn trouwens een aantal decretale randvoorwaarden nog altijd niet vervuld:

• Om het gemeentelijk woonbeleid in de beheersovereenkomsten te kunnen inte-
greren en de gemeenten hun coördinerende en adviserende rol te laten vervul-
len, moet de Vlaamse regering de procedure bepalen waarbij de gemeente in
bepaalde gevallen moet nagaan of de VHM of een sociale huisvestingsmaat-
schappij op haar grondgebied sociale woonprojecten kan realiseren(68).

• De Vlaamse regering heeft evenmin al een regeling getroffen voor de aanstel-
ling van de opdrachthouders voor de sociale huisvesting(69). Volgens de
Vlaamse wooncode moeten zij toezien op de integratie van het beleid van de
sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaamse en het gemeentelijke woon-
beleid. In het licht hiervan dienen zij de VHM te adviseren bij de totstandko-
ming van de beheersovereenkomsten met de sociale huisvestingsmaatschap-
pijen en moeten zij de uitvoering ervan opvolgen. Voor zij opdrachthouders
kan aanstellen, moet de Vlaamse regering trouwens nog hun profiel en statuut
vaststellen, alsook hun ambtsgebieden en hun onderlinge overlegwijze. Overi-
gens heeft de Vlaamse regering het decreetsartikel dat hierop betrekking heeft,
nog niet in werking gesteld.

                                                       

66 Artikel 57 van de Vlaamse wooncode.
67 Ook opgenomen in het Boek van het Rekenhof 2000, Stuk 36 (2000-2001) - Nr.1,

van 26 oktober 2000, p. 477 e.v.
68 Artikel 29 van de Vlaamse wooncode.
69 Artikel 44 van de Vlaamse wooncode.
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• De VHM moet een typebeheersovereenkomst voor de sociale huisvestings-
maatschappijen aan de Vlaamse regering voorleggen, die rekening moet hou-
den met de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de VHM(70).
De overeenkomst met de VHM moet dus eerst worden afgesloten.

Voorts moet de Vlaamse regering een standpunt innemen over de pooling van de
investeringsmiddelen die de VHM in het kader van de beheersovereenkomsten
voorstelde. Eventueel dient zij daarvoor budgettaire maatregelen te treffen. Pooling
van de investeringskredieten bij de VHM zal de specialiteitsgraad van de algemene
uitgavenbegroting overigens verminderen. Het Rekenhof heeft dan ook opnieuw de
nadruk gelegd op de nood aan systematische, voldoende gedetailleerde en juiste
informatie aan het Vlaams Parlement over het investeringsbeleid van de VHM, bv.
in de begroting en rekeningaflegging van die instelling.

Het Rekenhof heeft een strikte timing aanbevolen bij de verdere implementatie van
de decretale en budgettaire randvoorwaarden en de onderhandelingen voor de be-
heersovereenkomsten.

De minister heeft nog niet geantwoord op deze opmerkingen en aanbevelingen.
Tijdens de bespreking van het boek van het Rekenhof 2000 in de Subcommissie
voor Financiën en Begroting stelde zijn vertegenwoordiger op 2 mei 2001 te wach-
ten op de reorganisatie van het gehele Vlaamse overheidsapparaat, waarbij werken
met beheersovereenkomsten een van de kernpunten is. Intussen zijn echter voor
andere VOI's (VDAB, VRT, VITO) wel al nieuwe beheersovereenkomsten afge-
sloten.

Nog andere uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de sociale huisvestingsmaat-
schappijen ontbreken. Zo is het beheer door de VHM van de financiële middelen
van de sociale huisvestingsmaatschappijen die niet noodzakelijk zijn voor hun da-
gelijkse werking, nog niet geregeld(71). Evenmin is de werkwijze van een solidari-
teitsfonds tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen uit de huursector gere-
geld(72).

De Vlaamse wooncode heeft de VHM of een dochteronderneming de mogelijkheid
geboden schuldsaldoverzekeringen aan te bieden, mits goedkeuring door de Vlaam-
se regering van de algemene voorwaarden en tarieven van deze verzekering(73). De
VHM voert deze verzekeringsactiviteit echter noch voor eigen rekening, noch voor
rekening van een dochteronderneming uit. Zij heeft haar verzekeringsportefeuille
aan een private verzekeringsmaatschappij uitbesteed, waarvoor ze als agent werkt
en haar hypothecaire klanten een verzekeringsproduct op maat aanbiedt. Noch de
overeenkomst met die verzekeringsmaatschappij, noch de daarin bepaalde verzeke-
ringsvoorwaarden werden ter goedkeuring aan de Vlaamse regering voorgelegd.
Het Rekenhof heeft opgemerkt dat de VHM hier een activiteit uitvoert die niet tot
haar decretale opdrachten behoort of waarvoor zij niet de decretaal vereiste goed-
keuring verkreeg.

                                                       

70 De artikelen 35 en 45 van de Vlaamse wooncode.
71 Artikel 33, §1, tweede lid, 5°, van de Vlaamse wooncode.
72 De artikelen 46 en 100, §3, van de Vlaamse wooncode. Het gaat om een bijdrage-

regeling, waarbij maatschappijen met een relatief rijke huurderspopulatie middelen
transfereren naar armere maatschappijen. Het besluit van 20 oktober 2000 tot re-
glementering van het sociaal huurstelsel had als einddatum voor deze regeling 1
april 2001 gesteld.

73 De artikelen 30, §2; 34, §1, 6°, en 79, §2, tweede lid, van de Vlaamse wooncode.
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4 Vlaams Woningfonds

De Vlaamse wooncode erkende het VWF als volwaardige sociale woonorganisatie
en bakende expliciet zijn opdrachten af. Het decreet regelde voorts de financiering
van de investeringsverrichtingen van het fonds en het toezicht door regeringscom-
missarissen. Het Rekenhof heeft aanbevolen de plaats van het VWF in de voorge-
nomen reorganisatie van de Vlaamse overheid in het algemeen en de reorganisatie
van de sociale huisvestingssector in het bijzonder, duidelijk te bepalen.

De wooncode heeft een klemtoon gelegd op een objectieve verbetering van het
woningpatrimonium(74). In dit licht heeft het aan het VWF een saneringsnorm op-
gelegd. Verwervingen zonder renovatie tellen daarbij niet meer mee. Een sluitende
controle op de toepassing van die saneringsnorm, ontbreekt echter, mede bij gebrek
aan duidelijke criteria voor het meerekenen van een verrichting in de sanerings-
norm.

Voor de financiering van de investeringsverrichtingen, in het bijzonder de toeken-
ning van sociale hypothecaire leningen, gaat het VWF leningen aan onder waarborg
van het Vlaams Gewest en met tegemoetkoming van het gewest in de intrestlasten
(het zogenaamde Fonds B2). De winsten die de besteding van deze leningen opleve-
ren komen in principe het gewest ten goede(75). Het VWF boekt ze in een onbe-
schikbare reserve. Met artikel 62 van het programmadecreet 1994 machtigde het
Vlaams Parlement de Vlaamse regering te beslissen over de aanwending van die
reserve(76). Artikel 53 van de Vlaamse wooncode bevestigde deze machtiging, maar
voorzag ook in een reservering als financiële buffer(77). Dit artikel kreeg echter nog
geen uitvoering: de administratie kon geen door de Vlaamse regering goedgekeurde
wijze van boeking en berekening van de noodzakelijke reservering voor het VWF
voorleggen. Het Rekenhof heeft aangedrongen op een zo spoedig mogelijke uitvoe-
ring van artikel 53. Pas dan kan blijken welk deel van het resultaat moet worden
gereserveerd als financiële buffer, en over welk deel de Vlaamse regering vrij kan
beschikken. Voor het vrije deel is een gemotiveerde regeling overigens beter dan
ad-hoc beslissingen. In elk geval moet de Vlaamse regering de machtiging die zij
het VWF verstrekt voor verbintenissen met financiële gevolgen voor de middelen in
het Fonds B2, in de algemene uitgavenbegroting cijfermatig budgetteren.

                                                       

74 Artikel 54 van de Vlaamse wooncode.
75 Beginsel dat overheidstoelagen die niet worden aangewend voor het doel waarvoor

ze zijn toegekend, moeten worden terugbetaald (artikelen 55 t.e.m. 58 van de ge-
coördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit).

76 Zie het artikel Vlaams Woningfonds op p. 52 van dit boek.
77 Het VWF bepleitte het behoud van de reserve, en in het bijzonder de thesaurie-

middelen die daar tegenover staan, als financiële buffer voor het probleem van het
aflossingsdifferentieel: een tot 15 jaar beperkte duurtijd van de aangegane leningen
(schulden) tegenover de gemiddeld langere looptijd van toegekende hypothecaire
leningen (vorderingen). De financiële buffer is voor het Vlaams Gewest echter de-
ficitair: reserves in de vorm van thesauriemiddelen beïnvloeden rechtstreeks de
mate waarin een beroep moet worden gedaan op vreemd vermogen voor de finan-
ciering van de investeringsverrichtingen en dus ook de grootte van de subsidiëring
van het VWF.
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5 Besluit

De uitvoering door de Vlaamse regering van de Vlaamse wooncode verloopt over
het algemeen traag. Belangrijke elementen van organisatorische aard, zoals de re-
geling van het objectief, wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het woon-
beleid of de resultaatsgerichte beheersovereenkomsten met de sociale huisves-
tingsmaatschappijen, wachten nog steeds op uitvoering. Verscheidene doelstellin-
gen van het decreet, zoals de uniformisering van en het solidariteitsbeginsel in de
sociale huursector, blijven, bij gebrek aan uitvoeringsbepalingen, voorlopig dode
letter. Andere, zoals de principes inzake de territoriale selectiviteit, zijn maar parti-
eel of op inconsequente wijze tot uitvoering gebracht.
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Vlaams Woningfonds

1.919.959
Het Rekenhof heeft in zijn Boeken 1994 en 1995 gerapporteerd over de financiering
van en de controle op het Vlaams Woningfonds (VWF). Simultaan met het onder-
zoek naar de uitvoering van de Vlaamse wooncode heeft het deze vroegere onder-
zoeksbevindingen geactualiseerd. Op het vlak van de controle noteerde het enkele
verbeteringen, maar deze controle is nog steeds niet volledig. Bovendien dook een
nieuw probleem op door de niet-aanwending van het Fonds Vlaamse Rand (Fonds
VR).

1 Inleiding

Het Rekenhof heeft in zijn Boeken 1994 en 1995 gerapporteerd over de financiering
van en de controle op het Vlaams Woningfonds (VWF) (78). Het had eertijds opge-
merkt dat er onvoldoende controle was op de subsidiëring van het Vlaams Woning-
fonds en drong daarom aan op de organisatie van een daadwerkelijke administratie-
ve controle. De Vlaamse Minister van Huisvesting verzocht daarop het bestuur
Huisvesting een daadwerkelijke controle op de aanwending van de gesubsidieerde
kapitalen te organiseren.

Tevens merkte het Rekenhof op dat de subsidiëring aanleiding gaf tot winst- en
reservevorming(79), waarmee het VWF zijn reglementaire doel overschreed. Naar
aanleiding van deze opmerking, machtigde de decreetgever de Vlaamse regering te
beslissen over de aanwending van die winsten(80). In 1994 en 1995 diende het
Vlaams Woningfonds lastens het Fonds B2 telkens een budgettaire bijdrage te leve-
ren van 450 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft aangedrongen op maatregelen opdat
de winsten van het Fonds B2 ook in toekomstige begrotingsjaren het Gewest ten
goede zouden komen.

Simultaan met het onderzoek naar de uitvoering van de Vlaamse Wooncode(81),
heeft het Rekenhof de bovengenoemde vroegere onderzoeksbevindingen geactuali-
seerd. Het heeft zijn bevindingen medegedeeld aan de Vlaamse minister bevoegd
voor de sociale huisvesting op 20 februari 2001. Tot op heden heeft de minister niet
geantwoord.

                                                       

78 Boek van het Rekenhof 1994, Stuk 11 (1994-1995) - Nr.1, van 18 oktober 1994,
p. 60 e.v., en Boek van het Rekenhof 1995, Stuk 11 (1995-1996) - Nr. 1, van
10 november 1995, p. 50 e.v.

79 Voor de financiering van investeringsverrichtingen in de sociale woonsector, in het
bijzonder de toekenning van sociale hypothecaire leningen, gaat het VWF leningen
aan onder waarborg van het Vlaams Gewest en met tegemoetkoming van het ge-
west in de intrestlasten. De winsten die de besteding van deze leningen opleveren
komen in principe het gewest ten goede, overeenkomstig het beginsel dat over-
heidstoelagen die niet worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn toege-
kend, moeten worden terugbetaald (artikelen 55 t.e.m. 58 van de gecoördineerde
wetten op de rijkscomptabiliteit).

80 Artikel 62 van het programmadecreet 1994.
81 Zie vorig artikel, op p. 44.
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2 Fonds B2

Ter uitvoering van de bovengenoemde machtiging heeft de Vlaamse regering in de
periode 1994-1998 het Fonds B2 in totaal 1.963.100.000 BEF budgettaire bijdragen
opgelegd, die de uitgavenbegroting van het Vlaams Gewest direct verlichtten. In
1999 besliste de Vlaamse regering 600 miljoen BEF van de onbeschikbare reserve
te besteden aan de financiering van hypothecaire leningen, daarmee dus een deel
van de thesauriemiddelen omzettend in hypothecaire vorderingen. De maatregel
was ingegeven door een belangrijke toename van de leningsaanvragen ingevolge de
uitbreiding van de VWF-doelgroep en kwam bovenop de verbintenissen- en le-
ningsmachtiging waarin de algemene uitgavenbegroting voorzag. Het betrof dus
niet de inkrimping van de leningfinanciering(82), maar de uitbreiding van het in-
vesteringsvermogen boven het begrotingsplafond.

Het Rekenhof vroeg de budgettaire loskoppeling van de verbintenissenmachtiging
van het VWF van de waarborgverlening en leningsmachtiging. Het verschil tussen
beide zou dan het met de reserve te financieren gedeelte van de verbintenissen ver-
tegenwoordigen.

Het VWF bepleitte het behoud van de reserve, en in het bijzonder de thesauriemid-
delen die daar tegenover staan, als financiële buffer voor het probleem van het af-
lossingsdifferentieel: een tot 15 jaar beperkte duurtijd van de aangegane leningen
(schulden) tegenover de gemiddeld langere looptijd van toegekende hypothecaire
leningen (vorderingen). Beperking van de gemiddelde duur van de toegekende le-
ningen zou een oplossing kunnen bieden. Vóór 1999 was er echter een tegenoverge-
stelde tendens, mede veroorzaakt door een tijdelijk optrekken van de maximumduur
van de leningen in de reglementering, maar uiteindelijk bepaald door het toeken-
ningsbeleid van het VWF zelf. De Inspectie van Financiën concludeerde dat de
liquiditeiten van het VWF de bedrijfseconomische noodzaak ver overschreden door
een overreactie op het aflossingsdifferentieel en dat die overliquiditeit leidde tot een
deficitair beleggingsresultaat.

Artikel 53 van de Vlaamse wooncode bevestigde enerzijds de machtiging aan de
Vlaamse regering, maar voorzag anderzijds ook in een reservering als financiële
buffer. Het VWF dient volgens dit artikel elk jaar de noodzakelijke reservering aan
te leggen ter dekking van de lasten die het zelf moet dragen voor de aangegane
leningen. Aldus dient het een gedeelte van de reserves voor het probleem van het
aflossingsdifferentieel te reserveren. Het moet de wijze van boeking en berekening
van die reservering wel aan de Vlaamse regering voorleggen. Voor het overige
blijven de winsten uit de gesubsidieerde leningfinanciering het gewest ten goede
komen (boeking in een onbeschikbare reserve) en kan de Vlaamse regering het
gebruik ervan regelen.

Artikel 53 van de Vlaamse wooncode kreeg echter nog geen uitvoering: de admini-
stratie kon geen door de Vlaamse regering goedgekeurde wijze van boeking en
berekening van de noodzakelijke reservering voor het VWF voorleggen. Het
Rekenhof heeft aangedrongen op een zo spoedig mogelijke uitvoering van artikel
53(83) en terzake de volgende aanbevelingen geformuleerd:

                                                       

82 Het bedrag had de door het Vlaams Gewest gesubsidieerde obligatieleningen kun-
nen verminderen, aldus het gewest op termijn ten goede komend (vermindering
van toekomstige intrestsubsidies).

83 Zie ook p. 50 van dit boek.
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• Daar het probleem van het aflossingsdifferentieel voortvloeit uit het toeken-
ningsbeleid van het VWF, is het aangewezen duidelijke, beperkende normen te
bepalen voor de duur van de hypothecaire leningen, gebaseerd op een redelijke
verhouding tussen de sociale doelstelling van de hypothecaire leningen en het
financiële evenwicht van het Fonds B2. Het aanhouden van de financiële buffer
is voor het Vlaams Gewest immers deficitair: reserves in de vorm van thesau-
riemiddelen beïnvloeden rechtstreeks de mate waarin een beroep moet worden
gedaan op vreemd vermogen voor de financiering van de investeringsverrich-
tingen en dus ook de grootte van de subsidiëring van het VWF.

• Voor het vrije deel is een gemotiveerde regeling beter dan ad-hoc beslissingen.
In elk geval moet hierbij de budgettaire autoriteit van het Vlaams Parlement
worden gerespecteerd. De machtiging die de Vlaamse regering het VWF ver-
strekt voor verbintenissen met financiële gevolgen voor de middelen in het
Fonds B2, dient zij in de algemene uitgavenbegroting cijfermatig te budgette-
ren. De dubbele machtiging voor het VWF (vastleggings- en leningsmachti-
ging) biedt daartoe een mogelijkheid.

3 Fonds VR

In 1999 ontving het VWF een subsidie van 25 miljoen BEF voor tegemoetkomin-
gen in de aankoopprijs van een bouwgrond in de Vlaamse rand(84). Het VWF dien-
de deze subsidie in zijn boekhouding op te nemen in een afzonderlijk fonds, het
Fonds VR. Op de middelen van dit fonds verleende het VWF echter geen enkele
tegemoetkoming. Aangezien het VWF dus ontvangen gewestmiddelen niet heeft
aangewend voor hun bestemming, moet het gewest ze terugvorderen(85). Bij het
afsluiten van het onderzoek had het daartoe evenwel nog geen stappen ondernomen.

4 Controle

De opmerkingen van het Rekenhof over gebreken aan de controle op de sociale
huisvestingsverrichtingen hebben een aantal positieve gevolgen gekregen:

• De toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor de Huisvesting heeft een admi-
nistratieve controle ingesteld op de aanwending van de subsidiëring(86) vanuit
het Fonds B2(87). Het gaat om steekproefsgewijze controle door de afdeling Fi-
nanciering Huisvestingsbeleid op de individuele leningsdossiers. Op geaggre-
geerde normen(88) wordt daarentegen geen sluitende controle uitgeoefend,
hoewel die controle ook in de ministeriële opdracht was besloten. Op dit vlak
ontbreken namelijk duidelijke criteria.

                                                       

84 Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1998 houdende regeling van de voor-
waarden inzake het verlenen van een tussenkomst in de aankoopprijs van een
bouwgrond in de Vlaamse rand.

85 Artikel 57, 2°, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
86 Op grond van de artikelen 55 t.e.m. 58 van de gecoördineerde wetten op de rijks-

comptabiliteit.
87 Artikel 80bis van de huisvestingscode, thans de artikelen 50 en 52 van de Vlaamse

wooncode.
88 Bv. de saneringsnorm bepaald bij artikel 54 van de Vlaamse wooncode.
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• Een ad-hoc werkgroep met het VWF, de regeringscommissarissen en verte-
genwoordigers van de administratie (afdeling Financiering Huisvestingsbeleid
en ABAFIM), bespreekt en analyseert jaarlijks de jaarrekening van het VWF.
Aanvankelijk kreeg het Rekenhof daar de verslagen van, maar thans niet meer.
Het kon dan ook niet oordelen over de waarde van deze jaarlijkse analysen,
noch over de mate waarin ze de beslissingen van de Vlaamse regering tot aan-
wending van de reserves van het Fonds B2 ondersteunden.

Ten slotte heeft het Rekenhof verwezen naar de briefwisseling die het met de Mi-
nister-President van de Vlaamse Regering heeft gevoerd in het kader van de alge-
mene rekeningen 1998 en 1999 van de Vlaamse Gemeenschap. Daarin drong het
erop aan de controleur van de vastleggingen effectief te doen nagaan of de door het
VWF voorgelegde cijfers over de aanwending van zijn vastleggingsmachtiging
overeenstemmen met de werkelijk aangegane verbintenissen. Het Rekenhof be-
klemtoonde bij deze gelegenheid het nut en belang van de dubbele machtiging
(vastleggings- en leningsmachtiging) voor de aanwending van de reserves van het
Fonds B2.

5 Besluit

Artikel 53 van de Vlaamse wooncode kwam tegemoet aan de vroegere opmerkin-
gen van het Rekenhof over de reservevorming bij het VWF. De Vlaamse regering
moet dit artikel echter uitvoeren.

Een nieuw probleem dook op in 1999, met de niet-aanwending door het VWF van
het Fonds VR. Het Rekenhof drong aan op terugstorting van de ongebruikte subsi-
diegelden in de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Ten slotte is de controle op de aanwending van de gesubsidieerde kapitalen nog
steeds niet volledig.
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Financiering van de ruilverkavelingen

1.997.511
Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan de financiering van de ruilverkave-
ling van landeigendommen, die voor het Gewest kosten meebrengt in de mate dat
dit gewest administratief ondersteunt en ermee samenhangende werken subsidieert.
Die subsidiëring valt terug op drie naast mekaar bestaande ruilverkavelingswetten.
Bovendien bestaat een vierde subsidiemogelijkheid voor ruilverkavelingen die zich
in een landinrichtingsgebied bevinden. De financiering van de ruilverkaveling is
aldus weinig transparant. Het Rekenhof heeft bij de Vlaamse Minister van Leef-
milieu en Landbouw dan ook aangedrongen op vereenvoudiging van de ruilverka-
veling door integratie van de bestaande diversiteit in regelgeving en subsidiëring in
een ruilverkavelingsdecreet, eventueel gecombineerd met landinrichting. De
Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw kondigde aan tegen 2002 een ont-
werpdecreet te zullen klaarmaken.

1 Inleiding

Ruilverkaveling is de samenvoeging en herverdeling van gronden van verschillende
eigenaren om ondoelmatige perceelsvormen of een verspreide perceelligging tegen
te gaan. Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan de financiering van de ruil-
verkaveling van landeigendommen, die specifiek beoogt aaneensluitende en regel-
matige kavels te vormen, die zo dicht mogelijk bij de bedrijfszetel zijn gelegen en
een eigen uitweg hebben. Een speciaal daarvoor opgericht comité, neemt op het
terrein de concrete beslissingen inzake de ruilverkavelingswerkzaamheden(89). Het
ruilverkavelingscomité beschikt daartoe over rechtspersoonlijkheid.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ondersteunt ruilverkaveling administratief.
Ruilverkaveling kan ook gepaard gaan met gesubsidieerde werken (aanleg en ver-
betering van wegen, waterbeheersing, grondverbetering, water- en elektriciteits-
voorziening, landschapszorg en andere maatregelen tot landinrichting).

Het Rekenhof heeft zijn onderzoeksbevindingen op 9 juli 2001 medegedeeld aan de
Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw, die antwoordde op 6 augustus
2001.

2 Wettelijk en beleidskader

Het milieubeleidsplan 1997-2001 voorzag in de doelstelling: regelgeving en proce-
dures van ruilverkaveling vereenvoudigen en aanpassen aan de verruimde doelstel-
lingen, de multifunctionele mogelijkheden binnen de projecten maximaal inzetten.

                                                       

89 Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van
de wet.
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Hoewel ruilverkaveling op vrijwillige basis mogelijk is en zelfs een wettelijk kader
heeft(90), maakt de overheid meestal gebruik van haar eigen wettelijk initiatief-
recht(91).

Ruilverkaveling heeft traditioneel hoofdzakelijk een economische doelstelling, met
name landbouwgrond economisch meer rendabel maken. Het in 1978 geïntrodu-
ceerde begrip andere maatregelen tot landinrichting heeft ruilverkaveling echter
een ruimer werkterrein gegeven, dat onder meer ook natuurbehoud en recreatieve
voorzieningen omvat. De ruilverkaveling heeft zich mettertijd steeds meer op het
terrein van de landinrichting begeven. In de beleidsnota 2000-2004 voor Leefmilieu
kondigde de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw aan de regelgeving en
procedures te zullen vereenvoudigen en aanpassen aan de verruimde doelstellingen
van de ruilverkaveling. Landinrichting kan echter nog niet op een eigen decreet
terugvallen. Hoewel ruilverkaveling een van de eerste geregionaliseerde beleidsdo-
meinen was(92), werd sedert de bevoegdheidsoverdracht op dit domein nog geen
decretale activiteit ontwikkeld. Volgens de minister zou een dergelijk initiatief er in
de loop van 2002 komen.

De drie in voetnoot vermelde ruilverkavelingswetten voorzien elk in een subsidie-
regeling. Daarbuiten verleent ook de VLM een belangrijke bijstand, in de vorm van
voorbereidend werk voor een ruilverkaveling en administratieve en boekhoudkun-
dige begeleiding tijdens de looptijd van een ruilverkaveling.

3 Transparantie van de wetgeving

Het ontbreekt de wetgeving op de ruilverkavelingen aan transparantie. Een ruilver-
kaveling kan drie verschillende wettelijke procedures volgen, waarvan er een nooit
toepassing kende(93) en een andere slechts eenmaal sinds haar bekrachtiging meer
dan 20 jaar geleden(94). De definities (bv. van de doelstellingen van ruilverkaveling)
en procedures in deze wetgeving verschillen onderling maar in beperkte mate van
elkaar. Het Rekenhof heeft de minister dan ook gevraagd in haar streven naar wet-
gevende en procedurele vereenvoudiging, de drie bovenvermelde wetten samen te
voegen tot een nieuw decreet op de ruilverkaveling of eventueel - in combinatie met
de landinrichting - tot een allesomvattend decreet over de beleidsinstrumenten tot
inrichting van het platteland. Deze handelwijze zou de rechtszekerheid en transpa-
rantie ten goede komen.

                                                       

90 Met name de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake
ruilverkaveling van landeigendommen in der minne.

91 Op grond van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen
uit kracht van de wet, zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houden-
de bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaams Gewest, of de wet van 12 juli 1976
houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen
uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken.

92 De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen heeft
landinrichting en natuurbehoud in het bevoegdheidspakket van de Vlaamse Mi-
nister van Leefmilieu ondergebracht.

93 Met name de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruil-
verkavelingen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwer-
ken.

94 Met name de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake
ruilverkaveling van landeigendommen in der minne.
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De minister heeft geantwoord een nieuw ontwerpdecreet voor te bereiden tegen
2002, dat de integratie van de inrichtingsinstrumenten van ruilverkaveling, landin-
richting en natuurinrichting beoogt.

4 Transparantie van de subsidiëring

Er zijn niet alleen drie verschillende ruilverkavelingswetten, er bestaan ook ver-
schillende subsidieregelingen per soort ruilverkaveling, met name:

• het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 voor ruilverkavelingen uit
kracht van de wet;

• het ministerieel besluit van 1 september 1971 voor de ruilverkavelingen bij
grote infrastructuurwerken;

• het ministerieel besluit van 5 augustus 1980 voor de ruilverkavelingen van
landeigendommen in der minne.

De laatste twee besluiten zijn overigens niet aangepast aan de ruilverkaveling nieu-
we stijl of de moderne inzichten aangaande de multifunctionaliteit van een ruilver-
kaveling(95).

De ruilverkavelingscomités kunnen niet alleen subsidies krijgen op grond van de
ruilverkavelingswetten. Als de ruilverkavelingen zich in een landinrichtingsgebied
bevinden, kunnen zij ook een subsidie voor landinrichting krijgen op grond van het
oprichtingsdecreet van de VLM(96) en geregeld door het besluit van de Vlaamse
regering van 17 maart 1998(97). Een ruilverkaveling uit kracht van de wet die gele-
gen is in een landinrichtingsgebied kan dus onderworpen zijn aan de besluiten van
de Vlaamse regering van 20 juli 1994 en 17 maart 1998.

Het is dan ook wenselijk deze verschillende subsidiëringsbesluiten, zoals de onder-
liggende wetten, samen te voegen. Tevens rijst de vraag naar de noodzaak van een
aparte subsidiëringsregeling voor ruilverkavelingen bij grote infrastuctuurwerken,
te meer daar deze reglementering nog nooit toepassing vond. Een eenvormige sub-
sidieregeling en een eenvormige terminologie van, onder meer, de subsidieerbare
uitgaven, zou de doorzichtigheid van het beleid ten goede komen en het risico op
fouten minimaliseren (bv. dubbele subsidiëring).

Ten slotte creëert de huidige, dubbele subsidiëringsregeling voor landinrichtings-
werken ook budgettair onduidelijkheid. De gewestbijdrage in de technische uitga-
ven met toepassing van de wetten op de ruilverkaveling van landeigendommen zijn
ten laste van basisallocatie 61.03 van programma 61.40, de subsidies aan de VLM,
provincies, gemeenten, polders, wateringen en ruilverkavelingscomités voor de
uitvoering van landinrichtingsplannen ten laste van basisallocatie 63.21 van het-

                                                       

95 De wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkavelin-
gen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken voorziet
enkel in maatregelen van landschapszorg en niet in andere maatregelen tot landin-
richting.

96 Decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaat-
schappij.

97 Volledigheidshalve dient gesteld dat de provincies en gemeenten eveneens de
ruilverkavelingscomités subsidiëren volgens hun eigen beleidsopties.
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zelfde programma. Zodoende is er geen zicht op de precieze omvang van de over-
heidssteun aan ruilverkaveling.

De minister schetste in haar antwoord de verschillen tussen de drie wetten en het
belang van de multifunctionaliteit voor elk van de wetten. Zij ging niet rechtstreeks
in op de aanbeveling de regelgeving inzake subsidiëring te integreren, noch op de
opmerkingen over de mogelijkheid van dubbele subsidiëring. De belofte de ruilver-
kavelingsmaterie decretaal te integreren doet evenwel hopen dat ook de eruit voort-
vloeiende subsidieregeling zal worden geïntegreerd.

5 Andere financieringsbronnen

Naast de subsidiëring aan de ruilverkavelingcomités en de eigen bijdragen van de
betrokkenen, financieren nog een paar bronnen de ruilverkavelingen rechtstreeks of
onrechtstreeks.

• De begroting van het Vlaams Gewest draagt rechtstreeks de kosten van het
voorafgaand onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling.

• De kostprijs die de VLM draagt ingevolge haar ondersteuning van de ruilver-
kavelingscomités verschijnt rechtstreeks en apart in haar rekeningen; de inzet
van personeel en logistieke ondersteuning is ten laste van haar dotatie.

• De VLM prefinanciert ook de uitgaven van de ruilverkavelingscomités(98) en
heeft daarvoor vroeger een terugvorderbaar bedrijfskapitaal gekregen.

• Bij de ontbinding van een ruilverkavelingscomité komt het eindsaldo van de
rekeningen ten goede of ten laste van het Vlaams Gewest. Dit kan dus verdere
financiële lasten voor het gewest meebrengen.

• De VLM verstrekt eigenaars en pachters goedkope leningen om ze in de moge-
lijkheid te stellen hun betaling in de tijd te spreiden.

• De VLM kan gronden verwerven in het ruilverkavelingsgebied. Zij beschikt
immers over een recht van voorkoop, zij kan een eigendoms- of gebruiksrecht
verwerven van landeigendommen in zones die de minister uitdrukkelijk aan-
wijst als vatbaar voor ruilverkaveling om bij te dragen tot de verbetering van de
agrarische structuur en van de landinrichting, en zij kan onteigenen voor het al-
gemeen nut. De VLM maakt van deze aankoopmogelijkheden ten volle ge-
bruik. Zij ontvangt hiervoor terugvorderbare voorschotten van het Vlaams Ge-
west, die zij bij een latere grondverkoop moet terugbetalen. Doorgaans boekt de
VLM hier een winst op(99).

• Ten slotte steunt de fiscale overheid onrechtstreeks de ruilverkaveling door
vrijstelling van de betrokken akten, vonnissen en arresten van registratie-, hy-
potheek- en griffierechten. Een gelijkaardige vrijstelling geldt voor de zegel-
rechten.

Deze financieringsvormen gaven geen aanleiding tot opmerkingen van het Reken-
hof.
                                                       

98 Tussen de facturatie van uitgevoerde werken en de ontvangst van de subsidies of
bijdragen verstrijkt immers tijd.

99 Uitzonderlijk was 2000 echter een jaar waarin verlies werd geleden.
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6 Oprichting van ruilverkavelingscomités

In bijkomende orde stelde het Rekenhof vast dat de ruilverkavelingscomités worden
opgericht bij ministerieel besluit in plaats van bij besluit van de Vlaamse rege-
ring(100). Het delegatiebesluit van de Vlaamse regering van 1999(101) verleende
weliswaar in algemene termen delegatie aan de regeringsleden, maar sloot de op-
richting en samenstelling van commissies, raden, diensten, instellingen, onderne-
mingen en verenigingen van die algemene delegatie uit. Daar de ruilverkavelings-
comités openbare instellingen met een opdracht van algemeen belang zijn, dient
hun oprichting bij beslissing van de Vlaamse regering te geschieden.

De minister is niet ingegaan op deze problematiek. Het Rekenhof zal een opmer-
king formuleren bij elk nieuw ministerieel oprichtingsbesluit.

7 Conclusie

Het naast mekaar bestaan van drie verschillende ruilverkavelingswetten, elk met
eigen procedure- en subsidievoorschriften, alsook de dubbele subsidiestroom, langs
ruilverkavelingscomités en langs de landinrichting, maken de financiering van de
ruilverkaveling ondoorzichtig. Het Rekenhof dringt er bij de Vlaamse Minister van
Leefmilieu en Landbouw dan ook op aan zo spoedig mogelijk transparantie te creë-
ren door alle subsidiebesluiten en onderliggende wetgeving samen te voegen. Het
door de minister aangekondigde nieuwe ontwerpdecreet zou terzake een oplossing
kunnen bieden.

                                                       

100 Artikel 65, eerste lid, van de wet van 22 juli 1970 schrijft immers oprichting door
de Koning voor, nu de Vlaamse regering.

101 Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdhe-
den van de leden van de Vlaamse regering.
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Debiteurenbeheer van de Vlaamse overheid

Een aantal onderzoeken van het Rekenhof hebben geleid tot de conclusie dat het
debiteurenbeheer van de Vlaamse Gemeenschap tekortschiet. Het ging meer in het
bijzonder om de al lang aanslepende problematiek van het terugvorderen door de
administratie van de prefinancieringen van de kosten voor het verplaatsen van
nutsleidingen, de kwijtschelding van ruim 60 miljoen BEF door de Maatschappij
van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) contractueel verschuldigde verwijlin-
tresten, het bijzonder hoge bedrag aan openstaande vorderingen inzake schade
veroorzaakt door derden aan de wegeninfrastructuur van het Vlaams Gewest, de
onzekerheid over ruim 111 miljoen BEF vorderingen van vastgestelde rechten en de
ermee samenhangende ontoereikendheid van de interne controle op de afdeling
Accounting.

1 Inleiding

Het Rekenhof heeft in verschillende dossiers opmerkingen geformuleerd over nala-
tigheden vanwege de Vlaamse overheid bij de terugvordering van middelen in haar
voordeel. Deze opmerkingen zijn alle afzonderlijk aan de betrokken ministers me-
degedeeld. De samenvoeging ervan in dit boek, laat een meer algemene onder-
zoeksconclusie toe, met name dat het debiteurenbeheer van de Vlaamse overheid
ernstige onvolmaaktheden vertoont. Het Rekenhof hoopt een verbetering ervan in
de hand te werken door het formuleren van een aantal aanbevelingen.

2 Prefinanciering van verplaatsing van nutsleidingen

2.1 Terugvordering onder de federale overheid(102)

Diverse wetten(103) kennen nutsmaatschappijen het recht toe leidingen aan te leggen
boven of onder het openbaar domein. De eigenaars moeten deze aanleg gedogen; de
nutsmaatschappijen moeten de uitgaven dragen voor het (tijdelijk) verplaatsen van
deze leidingen bij werken in algemeen belang. De ondernemingen die de leidingen
hadden aangelegd (meestal intercommunales) bleken echter wegens de gestage
stijging van de ermee verbonden lasten, steeds minder geneigd hun wettelijke ver-
plichtingen na te komen en weigerden zelfs gevolg te geven aan verplaatsingsbeve-
len die volgens hen niet van de wettelijk bevoegde overheden uitgingen. Deze han-
delwijze verstoorde het verloop van aannemingen ernstig, zelfs nog nadat al was
besloten de verplaatsingen te subsidiëren. In een belangrijk aantal aannemingen
heeft de overheid de uitvoering van de aanneming gevrijwaard door prefinanciering
van de verplaatsing van nutsleidingen.
                                                       

102 Het Boek van het Rekenhof 1996 geeft een uitgebreide historiek van de al tiental-
len jaren aanslepende problematiek inzake de ambtshalve verplaatste openbare
nutsleidingen (Stuk 11(1996-1997) - Nr. 1 van 12 november 1996 - p. 185-189).

103 Wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, wet van 13 oktober 1930
tot samenordening der verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en telefonie
met draad, wet van 17 januari 1938 op het gebruik van het openbaar domein voor
het aanleggen en onderhouden van leidingen, wet van 12 april 1965 op het vervoer
van gasachtige producten door middel van leidingen.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 62

Al op 10 februari 1972 vroeg het Rekenhof de Minister van Openbare Werken wel-
ke maatregelen hij had genomen voor de invordering van door het Wegenfonds
voorgeschoten bedragen. Bij die gelegenheid vroeg het ook een lijst van de ten
voordele van de Staat gevestigde rechten ingevolge de verplaatsing van leidingen,
met aanduiding van de referenties van de overeenkomstige uitgaven en eventuele
terugbetalingen. In 1979 vroeg het Rekenhof vervolgens de spoedige terugvorde-
ring van reeds aan de nutsmaatschappijen betaalde voorschotten. Daarna drong het
zonder veel succes nog regelmatig bij de federale Minister van Openbare Werken
aan op overlegging van een geactualiseerde lijst van de sommen die ten laste van de
openbare nutsmaatschappijen dienden te worden teruggevorderd en op de daadwer-
kelijke terugvordering van alle prefinancieringen en bijhorende kosten van het op-
drachtgevende bestuur.

2.2 Terugvordering onder de Vlaamse overheid

Op 10 februari 1992 herinnerde het Rekenhof de Vlaamse Minister van Openbare
Werken aan zijn vroeger aandringen op integrale terugvordering van alle prefinan-
cieringen. De minister antwoordde op 30 april 1993 alle rechtszaken te zullen her-
vatten. Hij bezorgde ook een lijst van alle hangende Vlaamse terugvorderingsdos-
siers van het Wegenfonds en van Openbare Werken, met een totaal aan te recupere-
ren hoofdsommen van 293 miljoen BEF. Het Rekenhof merkte op 13 oktober 1993
op dat dit bedrag aanzienlijk verschilde van dat opgegeven door de liquidatiecel van
het Wegenfonds, met name 410,2 miljoen BEF. Op 11 januari 1995 legde de mi-
nister een tot 21 oktober 1994 geactualiseerde lijst voor, met een totaal terug te
vorderen bedrag van 293,6 miljoen BEF. Hij erkende bij die gelegenheid 264,3
miljoen BEF (exclusief verwijlintresten) niet meer te kunnen terugvorderen wegens
onvolledige, twijfelachtige en verloren geraakte dossiers, die niet meer konden
worden samengesteld ten gevolge van het grote tijdsverloop sinds het verplaat-
singsbevel en het personeelsverloop sinds de gewesthervorming. De minister be-
treurde een spoedige inning van de terug te vorderen bedragen niet in het vooruit-
zicht te kunnen stellen door de hevige tegenstand van de vergunningshouders. Het
Rekenhof nam akte van deze schrapping en vroeg op 26 maart 1996 nogmaals een
gedetailleerde en gemotiveerde inventaris van de niet teruggevorderde prefinancie-
ringsbedragen en de ingeleide rechtsgedingen.

Pas op 17 juli 2000 antwoordde de Vlaamse Minister van Openbare Werken dat de
afdeling Overheidsopdrachten verderwerkte aan een inventaris van terugvorde-
ringsdossiers. Hij bezorgde tegelijk een lijst van 132 terugvorderingsdossiers (255,7
miljoen BEF). Een gedetailleerde en gemotiveerde opgave van de niet-
terugvorderbare bedragen, kon de minister niet overleggen wegens het grote aantal
betrokken dossiers, alsook wegens het personeelsgebrek op de afdeling Overheids-
opdrachten en de onvolledige informatie waarover die afdeling beschikt.

Op 20 maart 2001 antwoordde het Rekenhof dat de administratie ruim vier jaar na
zijn laatste aandringen, nog steeds geen gedetailleerde opgave en verantwoording
van de gevallen waarin van terugvordering van prefinancieringen voor verplaatsin-
gen van nutsleidingen werd afgezien, kon voorleggen. Het Rekenhof kon niet meer
aanvaarden dat nog steeds geen maatregelen werden getroffen om deze toestand te
verhelpen. Het feit dat de nutsmaatschappijen alle rechtsmiddelen uitputten om de
verschuldigde terugbetalingen uit te stellen of af te wenden, bemoeilijkt de terug-
vorderingen fel. De rechtspraak was tot op heden echter overwegend in het voordeel
van de overheid. Mede door de grote financiële implicaties, blijft het voor het
Vlaams Gewest de moeite waard de inning van de rechten te blijven nastreven.
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2.3 Inventaris 2000

Ervan uitgaand dat de Vlaamse overheid bij niet-invordering van rechten moet kun-
nen aantonen dat zij tijdig alle nodige maatregelen heeft getroffen en de nodige
vervolgingen heeft ingesteld om de rechten van het gewest te vrijwaren, heeft het
Rekenhof op 20 maart 2001 een reeks opmerkingen geformuleerd:

• In de voorgelegde inventaris van invorderbare rechten ontbreken gegevens die
noodzakelijk zijn voor een adequaat debiteurenbeheer (bv. de namen van de af-
delingen, ordonnateurs en rekenplichtigen die voor de invordering en het dos-
sierbeheer moeten instaan of de data van de vordering en van de laatste aanma-
ning tot betaling)(104). Bovendien bevat de lijst enkele onduidelijkheden en on-
nauwkeurigheden.

• Acht terugvorderingsdossiers uit de inventaris van 1995, met een gezamenlijke
hoofdsom van 12,5 miljoen BEF, stonden niet meer op de inventaris 2000 we-
gens dossiers onvolledig of zoek. In dergelijke gevallen moet de dossierbeheer-
der een expliciete beslissing treffen inzake niet-invorderbaarheid en toelichten
wat hij heeft gedaan om de rechten van het Vlaams Gewest te vrijwaren. Een
dergelijke verantwoording ontbrak in casu. Over nog negen andere terugvorde-
ringsdossiers die niet meer op de inventaris 2000 voorkwamen (samen voor 4,4
miljoen BEF in hoofdsommen) vroeg het Rekenhof opheldering.

• Achttien terugvorderingsdossiers toonden verschillen tussen de terug te vorde-
ren bedragen 1995 en 2000. De verschillen bedroegen in totaal 1,2 miljoen BEF
in min ten opzichte van de inventaris 1995.

• Eén terugvorderingsdossier van 1 miljoen BEF in hoofdsom, was op de inven-
taris 2000 vergeten.

Uit bijkomende gegevens van de afdeling Overheidsopdrachten bleken sinds 1995
vijftien terugvorderingen te zijn geïnd (30,6 miljoen BEF in hoofdsom en 37,1
miljoen BEF intresten). Het Rekenhof schat het totaal bedrag terug te vorderen
rechten op minstens 256,4 miljoen BEF in hoofdsom, wellicht dus meer dan een
half miljard BEF met intresten.

2.4 Boekhoudkundige verwerking van de rechten

De afdelingen Wegen Vlaams-Brabant, Wegen West-Vlaanderen, Wegen Limburg
en Wegen Antwerpen (samen verantwoordelijk voor 93,4% van de terug te vorde-
ren prefinancieringen), boekten de terug te vorderen prefinancieringen niet in de
rekeningen van de rekenplichtigen, in strijd met de Handleiding voor het Beheer
van Financiële Rekeningen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

                                                       

104 Ook voor de nakende invoering van de economische boekhouding zullen een cor-
recte inventarisering en waardering van alle openstaande rechten noodzakelijk
zijn.
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Evenmin pasten zij de regels voor dossieropvolging, rapportering en verantwoor-
ding die de handleiding voorschrijft, op de rechten toe.

Het Rekenhof heeft erop aangedrongen dat alle betrokken ordonnateurs en reken-
plichtigen de instructies voortaan ook voor de rechten inzake nutsleidingen zouden
opvolgen en dat de eerste kwartaalrekening van 2001 van de rekenplichtigen deze
rechten zouden weergeven(105).

2.5 Opvolging en inning van de rechten

De grote financiële impact van de terugvorderingen zou de administratie ertoe
moeten aanzetten de dossiers nauwgezet en actief op te volgen. Tot op heden bleef
de jarenlange inertie van de administratie in deze aangelegenheid echter ongewij-
zigd. Noch de betrokken buitendiensten, noch de afdeling Overheidsopdrachten zijn
voldoende begaan met de opvolging en inning. De oprichting van het Vlaams Infra-
structuurfonds (VIF) beoogde nochtans een responsabilisering van de administratie,
die moest resulteren in een verhoogde inningsinspanning(106).

De minister dient dringend maatregelen te treffen om de afdeling Overheidsop-
drachten voldoende gekwalificeerd personeel te bezorgen(107). Hij moet tevens deze
afdeling, samen met de betrokken afdelingen van het departement Leefmilieu en
Infrastructuur, aanmanen voor alle dossiers in de inventaris 2000 de stand van za-
ken te inventariseren en maatregelen te nemen ter vrijwaring van de rechten van het
Vlaams Gewest. Het Rekenhof heeft tevens gesuggereerd in elk individueel dossier
een aanmaning te sturen tot kapitalisatie van de intresten (anatocisme) in de zin van
artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens moeten de afdelingen alle rechts-
middelen inzetten en eventueel activeren om de inning te bespoedigen.

In samenspraak met de interne controledienst die in de Vlaamse Gemeenschap over
de invordering van rechten moet waken (de afdeling Accounting van de administra-
tie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Departement Al-
gemene Zaken en Financiën), zou een concreet actieplan kunnen worden opgesteld,
dat verantwoordelijkheden vastlegt en deadlines vooropstelt.

De Vlaamse Minister van Openbare Werken heeft tot op heden niet gereageerd op
de opmerkingen van het Rekenhof.

                                                       

105 Sommige inmiddels voorgelegde kwartaalrekeningen bevatten inderdaad terug te
vorderen prefinancieringen, die het voorwerp zullen zijn van verdere controles
door het Rekenhof.

106 Memorie van toelichting bij het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepa-
lingen tot begeleiding van de begroting 1992 (de artikelen 57 tot 60). Stuk 186 -
Nr. 1, van 6 mei 1992, p. 33 e.v.

107 Deze aanbeveling stond onder meer al in het  Boek van het Rekenhof 2000, Stuk
36 (2000-2001) - Nr. 1, van 26 oktober 2000, p. 467-468.
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2.6 Opmerkingen aan de Vlaamse Minister van Financiën

Het Rekenhof heeft er op 20 maart 2001 ook de Vlaamse Minister van Financiën en
Begroting aan herinnerd dat de opvolging van allerlei rechten mank loopt, wat wijst
op een algemeen structureel probleem in het debiteurenbeheer van de Vlaamse
Gemeenschap. De in punt 2.4 vermelde Handleiding voor het Beheer van Financiële
Rekeningen vormt een aanzet voor een beter debiteurenbeheer, maar wordt niet
altijd (correct) toegepast. Het Rekenhof heeft dan ook de volgende aanbevelingen
gedaan:

• De afdeling Accounting van ABAFIM zou bij de controle op de rekeningen van
de ontvangstenrekenplichtigen, speciale aandacht moeten besteden aan de cor-
recte boeking en inning van de rechten van het Vlaams Gewest. De tweede
kwartaalrekeningen van de ontvangstenrekenplichtigen over 2001 zouden de
potentiële rechten op een correcte wijze moeten weergeven(108).

• Ook de nakende invoering van de economische boekhouding vereist een cor-
recte inventarisering en waardering van alle openstaande rechten. Te dien einde
dienen de bestaande instructies te worden aangevuld met criteria, regels en pro-
cedures voor aanrekening en afboeking op de debiteurenrekeningen.

• De instructies voor de rekenplichtigen zouden ook richtlijnen voor de annule-
ring van de potentiële rechten moeten bevatten.

• Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet een professioneel debiteu-
renbeheer organiseren, dat voldoet aan de algemeen gangbare normen inzake
interne controle en doelmatig financieel beheer.

De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting ging er op 16 juli 2001 mee ak-
koord dat het debiteurenbeheer bij de diensten van de Vlaamse Gemeenschap kon
verbeteren. De instructies van de afdeling Accounting definiëren volgens hem de
verplichtingen en verantwoordelijkheden van ordonnateurs en rekenplichtigen en
beschrijven procedures voor alle acties in het kader van het debiteurenbeheer. De
minister kondigde een verfijning ervan aan, alsook een bijwerking van de delegatie-
regelingen en een vereenvoudiging van de regelgeving. Hij somde voorts enkele
knelpunten op die een goed debiteurenbeheer in het verleden ontwrichtten:

Het ontbreken van delegaties op het meest functionele niveau en onvoldoende res-
ponsabilisering voor het beheer van de vorderingen en kredieten in het algemeen.
De bestrijding van dit knelpunt komt volgens de minister in de eerste plaats de
functionele diensten toe.
De intensieve betrokkenheid van de ambtenaren van de afdeling Accounting bij de
voorbereiding van de economische boekhouding liet weinig tijd voor de opvolging
van de maatregelen die de diverse administraties dienden te nemen voor een beter
beheer van de vorderingen, noch voor een intensieve controle op de rekenplichti-
gen.

De minister verwacht dat de organisatie van de nieuwe boekhouding en de reorga-
nisatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zullen bijdragen tot een
beter technisch beheer en een grotere responsabilisering.

                                                       

108 Zie voetnoot 105.
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3 Gemeenschappelijke rekening van MBZ en Vlaams Gewest

Voor de opvolging van de exploitatieopbrengsten en -kosten van de voorhaven
bestond een gemeenschappelijke rekening van de MBZ en het Vlaams Gewest. De
MBZ diende van het eventuele batig saldo op deze rekening de helft aan de Belgi-
sche Staat (en later het Vlaams Gewest) te betalen. De schuld van de MBZ tegen-
over het gewest liep in 1991 op tot 259 miljoen BEF. Op 9 januari 1992 sloot het
Vlaams Gewest met de MBZ een overeenkomst voor de financiering van de verlen-
ging van de diepwaterkade (2e fase) in de achterhaven van Zeebrugge. Deze over-
eenkomst moest een einde maken aan de schuldproblematiek:

• de MBZ diende volledig de kosten op zich te nemen van de aanleg van een
kaaimuur, waarin het Vlaams Gewest volgens vroegere overeenkomsten voor
60% (140,6 miljoen BEF) zou tegemoetkomen;

• de MBZ diende een aantal onbetaalde facturen van werken ten laste te nemen
(24,7 miljoen BEF);

• de MBZ diende het Vlaams Gewest een openstaand saldo van 93,7 miljoen
BEF te betalen in tien jaarlijkse annuïteiten van 15,3 miljoen BEF, verwijlin-
tresten inbegrepen.

Het bedrag van 140,6 miljoen BEF vereffende de MBZ rechtstreeks met de aanne-
mer. Ook de facturen vereffende de MBZ na jarenlange discussies met het gewest
uiteindelijk. De verplichtingen inzake de jaarlijkse annuïteiten kwam de MBZ in de
periode volgend op de overeenkomst echter maar in beperkte mate na. Een dading
beslechtte uiteindelijk de aanhoudende discussies over de uitvoering van de finan-
cieringsovereenkomst. De Vlaamse regering keurde die dading goed op 29 septem-
ber 2000. Ter uitvoering ervan heeft de NV MBZ het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap in totaal 93,7 miljoen BEF betaald(109). Dit totaal ligt aanzienlijk
lager dan het totaal van de tien annuïteiten (153,5 miljoen BEF) die de MBZ vol-
gens de overeenkomst van 9 januari 1992 verschuldigd was. De dading kwam erop
neer dat de MBZ enkel de hoofdsom moest terugbetalen en kwijtschelding kreeg
van de contractueel overeengekomen verwijlintresten. De jarenlange ongefundeerde
weigering van de MBZ haar contractuele verplichtingen na te komen, leidde aldus
niet tot een sanctie. Integendeel, de onwil werd beloond met een financieel voordeel
(jarenlang gratis gebruik van gewestgelden).

Noch de dading zelf, noch de begeleidende nota van 29 september 2000 bij de
goedkeuring ervan door de Vlaamse regering, voerde voldoende feitelijke, juridi-
sche of economische argumenten aan om de regeling te verantwoorden. Het voor-
deel van een onmiddellijke beschikking over de volledige hoofdsom, weegt immers
niet op tegen de inkomsten die het Vlaams Gewest bij een normale uitvoering van
de overeenkomst zou hebben ontvangen.

In het verleden heeft het Rekenhof herhaaldelijk aangedrongen op de uitvoering van
de oplossing die de afdeling Waterwegen Kust in haar nota van 5 april 1996 op
gemotiveerde wijze voorstelde. Deze nota is echter nooit aan de Vlaamse regering
medegedeeld, noch werd afgewogen in welke mate de dading eraan voldeed. De
Vlaamse regering was aldus onvolledig ingelicht.

                                                       

109 15 miljoen BEF op 29 oktober 1999, 500.000 BEF op 26 november 1999 en 78,2
miljoen BEF op 12 december 2000.
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Bovendien had de dading ook tot gevolg dat het Vlaams Gewest in het kader van de
financieringsovereenkomst 3,4 miljoen BEF BTW en 20,6 miljoen BEF verwijlin-
tresten, ontstaan ingevolge een facturatie van het Vlaams Gewest in plaats van de
NV MBZ, nu definitief ten laste moet nemen. Het is onverantwoord dat niet tijdig
een oplossing werd gezocht voor deze louter materiële fout, die al in 1992 bekend
was. Het is overigens niet duidelijk of alleen de administratie van de Vlaamse Ge-
meenschap schuld treft. Het dossier licht de verantwoordelijkheden in deze aange-
legenheid immers niet toe.

Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat de dading een niet verantwoorde vrijgevig-
heid inhield, waarvoor een voorafgaande decretale machtiging was vereist. De dos-
sierafhandeling toont bovendien aan dat de administratie te weinig alert de rechten
van het Vlaams Gewest verdedigt. Een gelijkaardige opmerking formuleerde het
Rekenhof over de opvolging van de concessievergoeding die NV MBZ verschul-
digd is(110). De administratie liet in het verleden onder meer na van de MBZ regel-
matig het nakomen van de contractuele verplichtingen te vorderen. Zij verzuimde
ook de betrokken rechten in een ontvangstenrekening te boeken en op te volgen
overeenkomstig de Handleiding voor het Beheer van Financiële Rekeningen.

4 Schade aan wegeninfrastructuur

4.1 Inleiding

De afdeling Boekhouding en Begroting (ABB) van het departement Leefmilieu en
Infrastructuur (LIN) registreerde de vorderingen voor schade veroorzaakt door der-
den aan de wegen- en waterwegeninfrastructuur en de daarbij horende elektrome-
chanische installaties van het Vlaams Gewest, tot eind 1990 in een ontvangstenre-
kening. Het beheer en de opvolging van de schadedossiers is een taak van de bui-
tenafdelingen van de administratie Wegen en Verkeer (AWV) en de administratie
Waterwegen en Zeewezen (AWZ). Sinds 1991 registreren deze buitenafdelingen
nieuwe vorderingen in de boekhouding van hun eigen ontvangstenrekeningen.

4.2 Openstaande schuldvorderingen bij de ABB

1.545.091
Op 4 augustus 1998 wees het Rekenhof de Vlaamse Minister van Financiën en
Begroting(111) erop dat de ontvangstenrekening van de ABB op 31 december 1997
een ongewoon hoog bedrag (162,3 miljoen BEF) openstaande vorderingen toonde
daterende van vóór 1991. Het verzocht de minister de administratie tegen de voor-
legging van de beheersrekening over 1998 de invorderbaarheid van alle schuldvor-
deringen te doen nagaan en voor eventueel nog invorderbare schuldvorderingen
maatregelen te treffen ter bespoediging van de inning en ter vrijwaring van de
rechten van het Vlaams Gewest (vb. stuiting van verjaring). Het Rekenhof merkte
over de beheersrekening 1997 ook de annulering van 369.638 BEF vorderingen ten
gunste van het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) wegens verjaring op. Uitleg daar-
over verstrekte de administratie niet. De Handleiding voor het Beheer van Financi-

                                                       

110 Controleverslag over de rekeningen 1999 van de NV MBZ, opgenomen in het
Boek van het Rekenhof 2000, Stuk 36 (2000-2001) - Nr.1, van 26 oktober 2000, p.
364.

111 De Vlaamse Minister van Openbare Werken kreeg een kopie.
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ele Rekeningen schrijft in dergelijke gevallen nochtans een toelichting over de om-
standigheden en verantwoordelijkheden voor.

De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting antwoordde op 24 november
1998 dat twee personeelsleden van de ABB sinds begin 1998 voltijds bezig waren
met de uitzuivering van deze vorderingen(112). De nog invorderbare vorderingen
zouden worden overgeheveld naar de betrokken buitenafdelingen van de AWV.
Deze actie zou echter niet tegen 31 december 1998 kunnen worden afgerond. Op
14 april 1999 drong het Rekenhof nogmaals aan op een snelle uitvoering van het
onderzoek naar de invorderbaarheid.

Over de verjaring stelde de minister dat het zolang na inschrijving van de vorderin-
gen moeilijk was te bepalen waar het beheer van de betrokken schadedossiers spaak
liep. Het annuleringsadvies van de afdeling Juridische Dienstverlening (AJD) was
volgens hem maar een formaliteit. De verjaring van het dossier kon immers niet
meer worden verholpen. Deze uitleg was voor het Rekenhof onvoldoende om de
beheersrekening 1997 van de ABB te kunnen afsluiten(113). De definitieve onin-
baarheid stond immers niet vast. De AJD ging uit van de verjaringstermijn van drie
jaar tegenover de verzekeraar(114). Die termijn ontneemt het Vlaams Gewest echter
niet het recht tegen een schadeverwekker die een misdrijf pleegde een burgerlijke
vordering in te stellen, waarvoor andere verjaringstermijnen gelden. Het Rekenhof
vroeg de AJD de dossiers in dit licht opnieuw te doen onderzoeken. Op 14 decem-
ber 1999 legde de minister een antwoordnota van de AJD voor, waarin deze dienst
erop wees dat elk verkeersongeval waarvoor een vordering tot schadeloosstelling
werd ingesteld, de verwijzing inhield naar een schending van het verkeersregle-
ment, en dus naar een misdrijf. De wet van 10 juni 1998 heeft echter de gemeen-
schappelijke verjaringstermijn ingekort(115).

5 Bijzonder onderzoek van het Rekenhof

1.790.051
Op 3 februari 2000 kondigde het Rekenhof de Vlaamse Minister van Financiën en
Begroting een ruimer onderzoek van de registratie, opvolging en inning van de
vastgestelde rechten uit schade door derden aan het openbaar domein van AWV
aan. Het baseerde dit onderzoek in eerste instantie op de interne controleverslagen
van de afdeling Accounting (AC) van het departement Algemene Zaken en Financi-
en (AZF) over de ontvangstenrekening van de ABB. Op 24 april 2001 legde het
Rekenhof de minister zijn eerste bevindingen en aanbevelingen voor.

Ondanks begrip voor de praktische moeilijkheden bij de uitzuivering van de oude
ABB-ontvangstenrekening(116), kon het moeilijk aanvaarden dat na drie jaar onder-
                                                       

112 Alle openstaande schuldvorderingen bleken betrekking te hebben op schadedos-
siers van de AWV.

113 Om dezelfde reden heeft het Rekenhof een voorbehoud gemaakt ten aanzien van
de beheersrekeningen 1998, 1999 en 2000.

114 Artikel 10 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorvoertuigen. De wet van 21 november 1989 heeft de-
ze verjaringstermijn op vijf jaar gebracht. De geannuleerde rechten hebben in casu
betrekking op schadefeiten van voor de inwerkingtreding van deze wet.

115 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verja-
ring.

116 Nog bemoeilijkt door de functieneerlegging op 31 mei 2001 door de bij dit onder-
zoek betrokken rekenplichtige.
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zoek nog altijd onzekerheid bestaat over de inbaarheid van ruim 111 miljoen BEF
vorderingen (toestand op 1 januari 2001). Het drong dan ook aan op een concreet en
realistisch actieplan met een strikte timing en duidelijke verantwoordelijkheden. In
het licht van de nakende invoering van de economische boekhouding bij het Minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap is een correcte inventarisering en waardering
van alle openstaande vorderingen immers onontbeerlijk.

De controleverslagen van de AC zijn ontoereikend, daar ze enkel een overzicht
geven van door de ABB voorgestelde afboekingen, annuleringen en overdrachten.
Het Rekenhof is van oordeel dat de AC, die belast is met de interne controle op de
ontvangstenrekeningen, moet nagaan of de overdrachten, afboekingen en annule-
ringen van vastgestelde rechten op rechtmatige wijze plaatsvonden en het Rekenhof
als externe controleur daarvoor waarborgen moet bieden middels gedetailleerde
controleverslagen. Het Rekenhof kan noch wil in de plaats treden van de interne
controles die de Vlaamse administratie zelf moet uitvoeren.

Voor tal van vastgestelde rechten in de ontvangstenrekening van de ABB kunnen de
buitenafdelingen van AWV geen dossier meer voorleggen. Een degelijke interne
controle zou de betrokken afdelingen verantwoording moeten vragen voor de onbe-
schikbaarheid van de schadedossiers, alsook toelichtingen over de opsporingsacties
die zij ondernamen. De ABB en de AC moeten vervolgens de verklaringen toetsen,
de verantwoordelijkheden onderzoeken en eventueel maatregelen voorstellen om
dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.

Als annulering niet kan worden gegrond op verjaring, onrendabiliteit van de inning,
insolvabiliteit van de schuldenaar of onmogelijkheid de vordering te verzilveren
langs de federale Centrale Administratie van Registratie en Domeinen (CARD), is
zij enkel mogelijk mits een beslissing van het Vlaams Parlement(117).

Voor de ten aanzien van de verzekeraar verjaarde geannuleerde rechten vroeg het
Rekenhof nogmaals alsnog na te gaan in welke mate het Vlaams Gewest nog over
verhaalmogelijkheden op de verzekerde beschikt(118). Wegens verjaring geannu-
leerde rechten waarvoor toch nog verhaalmogelijkheden zouden bestaan, moeten
weer bij de vastgestelde rechten worden ingeschreven. Mocht de administratie oor-
delen dat de normen van goed financieel beheer geen rechtsvordering tegen de
schadeverwekker toelaten, dan dient zij de betrokken vorderingen als voor onbe-
paalde tijd uitgesteld te boeken(119).

                                                       

117 De punten 4.6.2. en 4.6.3 van deel II van de Handleiding voor het Beheer van
Financiële Rekeningen.

118 Zie voetnoot 114.
119 Een dergelijke boeking ontslaat de rekenplichtige tijdelijk van de invorderingsver-

plichting. De ordonnateur  van de betrokken ontvangstenrekening moet dit beslis-
sen. De schuldvordering blijft echter bestaan en de invordering moet doorgaan van
zodra dit mogelijk wordt. De rekenplichtige moet daarover waken.
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De boeking van een vastgesteld recht als voor onbepaalde tijd uitgesteld kan in drie
gevallen: onrendabele invordering(120), onvermogen van de schuldenaar, onbekend-
heid van de identiteit of woonplaats van de schuldenaar. Het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap heeft deze wettelijk voorziene boekingswijze tot op heden
echter nog niet in zijn instructies voor rekenplichtigen opgenomen.

De werkgroep Rekenplichtigen stelde op 29 maart 2000 voor deze rechten onder
potentiële rechten te boeken. Het Rekenhof is daar niet tegen, zolang de rechten
verder kunnen worden opgevolgd in de beheersrekening van de rekenplichtige. Op
9 mei 2001 stelde de Vlaamse administratie in de werkgroep evenwel voor de voor
onbepaalde tijd uitgesteld geboekte rechten te laten annuleren door de decreetgever
langs het rekendecreet (en in een later stadium zelfs door de minister of een gedele-
geerde ambtenaar).

Rechten waarvoor geen betalingsbewijs meer voorhanden is, maar waarvoor be-
trouwbare aanwijzingen bestaan dat ze werden geïnd (vb. aantekeningen in regis-
ters), mogen uit de rekening van de rekenplichtige worden geschrapt, op voorwaar-
de dat de AC attesteert dat hiervoor een rechtzetting als materiële fout is gerecht-
vaardigd(121).

Ten slotte vroeg het Rekenhof informatie over de liquidatie van de ABB-rekening:
de tijdsplanning van het onderzoek, een overzicht van de openstaande saldi van de
vorderingen per buitenafdeling op 1 januari 1997, een overzicht van de geannuleer-
de, geschrapte, onbepaald uitgestelde, nog in onderzoek zijnde of overgedragen
vastgestelde rechten per kwartaalrekening en per buitenafdeling, en afschriften van
de communicatie van de ABB, de AC en de betrokken afdelingen over de uitzuive-
ring van de ontvangstenrekening.

Tot op heden heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting niet gerea-
geerd op deze opmerkingen en aanbevelingen.

6 Conclusie en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat de huidige organisatie van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap niet in staat blijkt te zijn financieel belangrijke terugvor-
deringsdossiers op een adequate manier op te volgen en af te handelen. Het vraagt
dan ook terzake om structurele, remediërende maatregelen:

• De afdeling Accounting van de administratie Budgettering, Accounting en
Financieel Management van het departement Algemene Zaken en Financiën
moet in het kader van haar controle op de rekeningen van de ontvangstenreken-
plichtigen, speciale aandacht besteden aan de correcte boeking en inning van de
rechten van het Vlaams Gewest.

• Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet een professioneel debiteu-
renbeheer organiseren, dat voldoet aan de algemeen gangbare normen inzake
interne controle en doelmatig financieel beheer.

                                                       

120 De ordonnateur moet onrendabele invorderingen die als onbepaalde tijd uitgestel-
de rechten worden geboekt, bijhouden tot verjaring is opgetreden. De criteria en
normen voor een kwalificatie als onrendabele inning vergen wel een nadere om-
schrijving.

121 Punt 4.6.4. van deel II van de financiële handleiding van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
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• Alle (gerechtelijke) rechtsmiddelen moeten onverwijld worden ingezet of gere-
activeerd om de inning van aan het Vlaams Gewest verschuldigde rechten te
bespoedigen.

• De afdeling Overheidsopdrachten moeten voldoende gekwalificeerd personeel
ter beschikking krijgen om haar opdracht naar behoren te kunnen vervullen.
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Verwerving van de Kallemoeievijver als bag-
gerspeciestortplaats

1.975.581
De verwerving van de Kallemoeievijver te Nazareth als stortplaats voor baggerspe-
cie sleepte twaalf jaar aan. Het gebrek aan een dergelijke stortplaats bracht inmid-
dels een van de kerntaken van de administratie Waterwegen en Zeewezen (AZW) in
het gedrang, met name zorgen voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Uitein-
delijk verwierf het Vlaams Gewest de vijver tegen een veel te hoge aankoopprijs.
Oorzaak is volgens het Rekenhof vooral het ondoelmatige optreden van de AZW
zelf: de gebrekkige projectvoorbereiding, het gebrek aan communicatie met de
administraties die de vereiste vergunningen moeten afleveren, de lange project-
doorlooptijd, het niet betrekken bij het project van een aankoopcomité van het Mi-
nisterie van Financiën, fouten in de dossierafhandeling. Zo de AWZ van in het be-
gin de procedure van onteigening wegens hoogdringendheid had gevolgd, had zij
de kostenverhogende schadevergoeding en dading kunnen vermijden.

1 Inleiding

Vanaf 1988 ondernam de overheid (aanvankelijk het federale Ministerie van Open-
bare Werken, nadien het Vlaams Gewest) acties om het gebruiksrecht van de Kal-
lemoeie-Papelenvijver te Nazareth(122) te verkrijgen. Deze vijver kon immers een
structurele oplossing bieden voor het nijpend gebrek aan bergingsruimte voor bag-
gerspecie uit het Leiebekken. Nadat achtereenvolgens huur, huurkoop en onteige-
ning werd nagestreefd, verwierf het Vlaams Gewest de vijver uiteindelijk op 9 juni
2000 door middel van een dading. Tot op heden is de vijver nog steeds niet als bag-
gerspeciestortplaats ingericht. Juridische en technische obstakels verhinderen bo-
vendien dat dit op korte termijn het geval zal zijn. De ingebruikneming van de stort-
plaats is pas voor 2003 voorzien.

Dat de administratie gedurende al die jaren niet over de gewenste baggerspecie-
stortplaats kon beschikken, heeft tot gevolg gehad dat sinds 1994 geen baggerspecie
meer uit sommige gedeelten van de Leie, noch uit het Afleidingskanaal van de Leie
kon worden verwijderd. De minder efficiënte en duurdere ploegtechniek diende te
worden toegepast(123). Op verschillende plaatsen moest de overheid de schepen al
diepgangbeperkingen opleggen. Voor de nabije toekomst dringen zich nog meer
beperkingen op. De afdeling Bovenschelde kan aldus een van haar belangrijkste
opdrachten, met name zorgen voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer, niet meer
naar behoren uitvoeren. De beperking van het laadvermogen van de schepen doet de
kostprijs van het vervoer over water stijgen. Die prijsstijging vermindert het effect
van diverse initiatieven ter bevordering van de binnenvaart(124).

                                                       

122 Een 30 ha grote oude zandwinningsput, eigendom van een NV.
123 Afschraping door een sleepboot van specie middels het slepen van een bak over de

bodem en verplaatsing van de specie naar locaties met overdiepte.
124 Vermindering van de scheepvaartrechten, investeringen, enz.
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Een rechtszaak en een dading deden de kostprijs voor het Vlaams Gewest tot
282.038.920 BEF oplopen. Dit is aanzienlijk meer dan de oorspronkelijk in 1988
onderhandelde prijs van 99 miljoen BEF en de onteigeningswaarde die het Eerste
Comité tot Aankoop van Onroerende goederen te Gent (125)(verder aankoopcomité
genoemd) in 1996 op 41,3 miljoen BEF schatte.

Het Rekenhof deed onderzoek naar de redenen voor de trage voortgang van het
project en naar de doelmatigheid van de dossierafhandeling en de aanvaardbaarheid
van de kostprijs die uiteindelijk ten laste van de begroting van het Vlaams Infra-
structuurfonds (VIF) werd betaald. Het deelde zijn bevindingen op 17 april 2001
aan de Vlaamse Minister van Openbare Werken mee, die tot op heden niet heeft
gereageerd.

2 Trage projectvoortgang

Daar al in 1988 duidelijk was dat de Kallemoeievijver een structurele oplossing kon
bieden voor het nijpend gebrek aan bergingsruimte voor baggerspecie uit het Leie-
bekken, mocht worden verwacht dat de AWZ alle maatregelen zou ondernemen om
de verwerving en inrichting van de stortplaats zo vlug mogelijk te realiseren. Dat de
verwervingsprocedure uiteindelijk twaalf jaar duurde, laat ondoelmatigheid ver-
moeden.

jaar projectvoortgang
1986-1987 • eind de jaren '80 stelt een planologische studie de Kallemoeie-

vijver voor als stortplaats voor baggerspecie
1988-1989 • onderhandelingen met eigenaar leiden tot recht van opstal

• gemeenschapsministers weigeren bouwvergunning (wegens
ecologische gebiedswaarde) en vernietigen exploitatievergun-
ning

1992 • nieuwe aanvraag vergunningen
1993 • verlening exploitatievergunning

• nieuwe onderhandelingen met eigenaar leiden tot huurkoop-
overeenkomst over 10 jaar (149,5 miljoen BEF)

• Inspectie van Financiën adviseert negatief en suggereert ontei-
gening

1994 • inspectie adviseert huurkoop gunstig
• Vlaamse regering kiest voor onteigening

1995 • eigenaar eist naleving ontwerp-overeenkomst
• start onteigeningsprocedure

1996 • eigenaar dagvaardt gewest voor rechtbank van eerste aanleg en
eist schadevergoeding (100 miljoen BEF)

• vrederechter wijst verzoekschrift tot inleiding onteigeningspro-
cedure af

1998 • veroordeling Vlaams Gewest tot 60,2 miljoen BEF schadever-
goeding en intresten

• gewest tekent beroep aan en betaalt schadevergoeding
• start onderhandelingen met eigenaar over aankoop

2000 • dading betreffende aankoop (221 miljoen BEF)
• betaling te lang voor ondertekening akte

                                                       

125 Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen van het Ministerie van Fi-
nanciën.
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De AWZ heeft nagelaten van in het begin de verschillende mogelijkheden om het
gebruiksrecht van de vijver zo vlug mogelijk te kunnen verwerven, grondig tegen
elkaar af te wegen. Zij nam de meest logische handelwijze, onteigening bij hoog-
dringendheid, aanvankelijk zelfs niet in overweging. Bovendien ijverde zij, tegen
het advies van het aankoopcomité in, voor een huurovereenkomst en een huurkoop-
overeenkomst. Toen de Vlaamse regering in 1994 vroeg de procedure tot onteige-
ning bij hoogdringendheid alsnog op te starten, bleek dit niet meer mogelijk. De
vrederechter van het zevende kanton van Gent wees met zijn vonnis van 25 novem-
ber 1996 de vordering tot onteigening bij hoogdringendheid af, omdat het dossier al
van in 1988 aansleepte en omdat de eigenaar het aanbod van de administratie van
een huurkoopovereenkomst had aanvaard.

Veel tijd ging verloren doordat de AWZ er zich van in het begin onvoldoende van
heeft vergewist of haar keuzen en handelen de instemming zouden wegdragen van
de Inspectie van Financiën en de Vlaamse regering. Dat deze instanties in 1994
onteigening voorstelden, maakte de tot dan geleverde inspanningen voor het sluiten
van een huurovereenkomst of huurkoopovereenkomst nutteloos en hinderde het
verdere projectverloop.

Tot op heden beschikt de administratie nog steeds niet over de vereiste vergunnin-
gen voor het inrichten en gebruiken van de Kallemoeievijver als baggerspeciestort-
plaats(126). Vooral een gebrekkige communicatie tussen de AWZ en de administra-
tie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en Landschappen (AROHM)
bemoeilijkt een vlotte afhandeling van vergunningendossiers. Dit probleem is
structureel en vertraagt ook de afhandeling van andere dossiers over baggerspe-
cie(127).

Een aantal vaststellingen wijzen er verder op dat het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap het dossier niet steeds met de spoed behandelde die een zeer drin-
gend dossier vereist:

• Hoewel eind 1989 al de onmogelijkheid van de huurovereenkomst bleek we-
gens weigering van de vergunningen, wachtte de administratie tot eind 1992
om nieuwe vergunningen aan te vragen.

• De Vlaamse regering behandelde het ontwerp van huurkoopovereenkomst dat
de eigenaar op 25 augustus 1993 ondertekende, pas op 20 juli 1994.

• Hoewel de Vlaamse regering de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Wa-
terbeheer (AMINAL) op 20 juli 1994 opdracht gaf te onteigenen, kreeg het
aankoopcomité pas op 7 december 1995 opdracht de onteigeningsprocedure te
starten.

• Op 2 december 1996 adviseerde het aankoopcomité niet in beroep te gaan tegen
de beslissing van de vrederechter tegen onteigening. Vervolgens werd tot 21
april 1998 gewacht alvorens de eigenaar te benaderen voor een verwerving in
der minne.

                                                       

126 Met name een bouwvergunning en een milieuvergunning (voor de exploitatie).
127 Zo blijkt uit de Knelpuntennota bagger- en ruimingsspecieproblematiek die de

secretaris-generaal van het departement Leefmilieu en Infrastructuur de Vlaamse
Ministers van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken op 19 juli
2000 voorlegde.
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• Uiteindelijk liet de verwerving nog tot juni 2000 op zich wachten.

• Pas in 2001 werd gestart met de uitbesteding van de studie voor de inrichting
van de vijver als baggerspeciestortplaats.

3 Administratieve afhandeling van het project

3.1 Betrokkenheid van de aankoopcomités

In het kader van een behoorlijk bestuur mag worden verwacht dat de overheid haar
dossiers afhandelt overeenkomstig de voorgeschreven procedures en met een zo
groot mogelijke efficiëntie en zuinigheid. Omdat het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap niet over de nodige knowhow beschikt inzake de verwerving, ver-
vreemding en lange-termijnhuur van onroerende goederen, is voorzien in de moge-
lijkheid de aankoopcomités van het Ministerie van Financiën in te schakelen.

De AWZ schakelde het bevoegde Gentse aankoopcomité echter pas in 1989 in,
nadat de onderhandelingen met de eigenaar over een huurovereenkomst waren be-
eindigd. Het Ministerie van Financiën bekritiseerde deze gang van zaken en de
voorgestelde huurovereenkomst fel(128). Het stelde verwerving of onteigening van
het betrokken goed te verkiezen boven inhuurneming en vroeg de minister richtlij-
nen uit te vaardigen voor het onmiddellijk betrekken van de aankoopcomités bij dit
soort verrichtingen. De comités zouden aldus de schattingen, onderhandelingen en
het verlijden van akten op zich kunnen nemen. De minister ging evenwel niet op dit
verzoek in en de AWZ negeerde het advies alsnog een onteigeningsprocedure in te
zetten. Zij voerde nadien nog onderhandelingen voor een huurkoopovereenkomst
zonder het aankoopcomité daarbij te raadplegen. Ook bij de uiteindelijke dading
werd het aankoopcomité niet tijdig betrokken.

3.2 Afhandelingsfouten

De AWZ overhandigde de eigenaar in 1993 een ontwerp van huurkoopovereen-
komst, maar liet na in een begeleidende brief een voorbehoud te formuleren omtrent
het vrijblijvende karakter van het aanbod. Nochtans had de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen op 20 juli 1989 al gewezen op het bindend karakter
dat een dergelijk aanbod kan hebben. Deze onachtzaamheid heeft er uiteindelijk toe
geleid dat het Vlaams Gewest werd veroordeeld tot het betalen van een schadever-
goeding van 60,2 miljoen BEF. Zij had ook tot gevolg dat een veel goedkopere
onteigening (geraamde kostprijs: 41,3 miljoen BEF) onmogelijk werd en uiteinde-
lijk de aankoop middels een dading diende te geschieden (ten bedrage van 221
miljoen BEF, inclusief intresten).

Tegen alle principes inzake goed financieel beheer in betaalde het Vlaams Gewest
het dadingsbedrag al grotendeels op 9 mei 2000, dit is geruime tijd vóór het verlij-
den van de authentieke aankoopakte door het aankoopcomité (9 juni 2000). Na de
betaling bleek dat het onroerend goed bezwaard was met twee hypothecaire in-
schrijvingen, voor een totaal van 20 miljoen BEF. De miskenning van de rechten
van de hypothecaire schuldeisers hield voor het Vlaams Gewest het risico in op
latere uitzuivering of verplichte betaling van de bevoorrechte sommen. Bovendien

                                                       

128 Nota van inspecteur-generaal van de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen d.d. 20 juli 1989 aan Vlaamse Minister van Openbare Werken.
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rustte een recht van doorgang op het aangekochte perceel, wat de bruikbaarheid van
het goed had kunnen verminderen. Deze problemen konden uiteindelijk worden
opgelost.

De rapportering van de AWZ over mogelijke scenario's of projecten voor verwer-
king van baggerspecie bevatte onnauwkeurige of onjuiste informatie.

• De afdeling Bovenschelde vergeleek de in 1988 onderhandelde eenheidsprijs
van 55 BEF/m³ voor de Kallemoeievijver op 23 maart 2000 met de geactuali-
seerde kostprijs van 102 BEF/m³ voor de Donkvijver te Oudenaarde, die echter
ook inrichtingskosten omvatte. De aankoopprijs van de Donkvijver bedroeg
maar 12,25 BEF/m³.

• Op 3 oktober 1997 vergeleek de afdeling Bovenschelde de kostprijzen per m³
voor het stort te Beernem, te Zelzate, het Fasiverproject en de Kallemoeievij-
ver. De respectievelijke eenheidsprijzen bevatten echter niet dezelfde kosten-
elementen.

• De nota aan de Vlaamse regering van 25 februari 2000 die de goedkeuring van
de dading voorstelde, raamde de kosten van de baggerstortinrichting op 620
BEF/m³ en vergeleek deze prijs met de 950 à 1200 BEF/m³ bij uitbesteding. De
raming bleek echter een eenheidsprijs exclusief de kostprijs voor de bagger-
werken te betreffen, zoals uit een herberekening op vraag van de Vlaamse Mi-
nister van Financiën en Begroting bleek(129). De volledige kostprijs voor de in-
richting van een baggerspeciestortplaats bleek bij de herberekening 950
BEF/m³ te bedragen.

Bovendien liet de kwaliteit van de huurovereenkomst, het recht van opstal, de huur-
koopovereenkomst en de dading die de AWZ zonder de hulp van het aankoopco-
mité opstelde, te wensen over. De administraties paste bv. herzieningsformules die
enkel geschikt zijn voor aannemingscontracten, toe op huurgelden en voorzag ten
onrechte in BTW erop. Het recht van opstal werd niet in de vereiste authentieke
vorm verleend en enkele essentiële bedingen ontbraken (bv. draagwijdte van het
gebruiksrecht of prijs en duur van het zakelijk recht).

Ten slotte hield de dading maar minimale toegevingen van de eigenaar in. Bij  be-
slechting van een geschil door een dading mogen nochtans van de betrokken partij-
en reële wederzijdse toegevingen worden verwacht.

4 Aanvaardbaarheid van de kostprijs

Het Vlaams Gewest betaalde voor de verwerving van de Kallemoeievijver uitein-
delijk 282.038.920 BEF.

betaling datum bedrag
schadevergoeding 1998 60.151.659 BEF
dading 9 mei 2000 219.794.695 BEF
dading 6 juni 2000 2.092.566 BEF
totaal 282.038.920 BEF

                                                       

129 Brief van 21 februari 2000.
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De betaling van 6 juni 2000 betrof de verwijlintresten in de periode van 3 maart
2000 tot 9 mei 2000. De berekeningsbasis ervan was evenwel ten onrechte
219.794.695 BEF (hoofdsom én intresten). Aan de wettelijke voorwaarden(130) om
intresten op intresten te berekenen was immers niet voldaan, zodat sprake is van
anatocisme. Herberekening van de intresten op de hoofdsom alleen (149,5 miljoen
BEF) en rekening houdend met de aanrekeningsregeling van artikel 1254 van het
Burgerlijk Wetboek, toont dat 662.420 BEF teveel intresten werd betaald. Het Re-
kenhof drong dan ook aan op onverwijlde terugvordering van deze onverschuldigde
betaling.

De AWZ heeft steeds voorgehouden dat de onderhandelde prijs zeer voordelig was
voor de overheid. Er zijn echter aanwijzingen voor het tegendeel:

• Het uiteindelijke dadingsbedrag is gebaseerd op de 149,5 miljoen BEF die in
1993 voor de huurkoopovereenkomst was vooropgezet. Deze prijs (55 BEF/m³
gestorte baggerspecie) steunde op de in 1988 voor een huurovereenkomst on-
derhandelde prijs, waarvan de redelijkheid kan worden betwijfeld, gelet op de
Donkvijverprijs (12,25 BEF/m³). Bovendien werd die prijs nog geactualiseerd
met een niet relevante prijsherzieningsformule voor baggerwerken en verhoogd
met onvoldoende verantwoorde compensatievergoedingen voor reductie van
bergingscapaciteit en verwerving van het eigendomsrecht. Uiteindelijk resul-
teerde dit in meer dan een verdubbeling van de oorspronkelijk geraamde prijs
(115 BEF/m³) .

• Evenmin is rekening gehouden met de al betaalde schadevergoeding van 60,2
miljoen BEF, hoewel nooit concreet schade werd bewezen en de vijver zijn
conditie van de allereerste onderhandelingen had bewaard, met nog eenzelfde
bergingscapaciteit als in 1983, en ondanks het advies van de afdeling Juridische
Dienstverlening van 3 maart 2000 minstens gedeeltelijk rekening te houden met
het al betaalde bedrag.

Het ondoordachte handelen van de administratie, dat onteigening wegens hoogdrin-
gendheid onmogelijk maakte, en het alsmaar nijpender wordende tekort aan stort-
plaatsen voor baggerspecie, hebben de onderhandelingspositie van de vijvereige-
naar gaandeweg versterkt. Dit wettigt echter de aanzienlijke toegevingen van het
Vlaams Gewest niet.

Van de uiteindelijk betaalde som had nagenoeg 82,5 miljoen BEF betrekking op
intresten. Een grotere alertheid voor het kostprijsverhogend effect van te lange dos-
sierdoorlooptijden kon wellicht heel wat intresten hebben vermeden. Zo is het on-
verantwoord dat het bij voorraad uitvoerbaar vonnis van 11 februari 1998, dat het
Vlaams Gewest tot betaling van een schadevergoeding veroordeelde, pas op 8 de-
cember 1998 uitvoering kreeg. Dit veroorzaakte 2.876.712 BEF verwijlintresten.
Overigens vergde het sluiten van de dading een periode van twee jaar, hoewel het
gewest uiteindelijk de oorspronkelijke eisen van de eigenaar volledig inwilligde.

5 Opvolging door het VIF van zijn vaste rechten

De Vlaamse regering heeft al op 24 november 1998 beslist dat het Vlaams Fonds
voor Lastendelging (VFLD) de schadevergoeding betaald ten laste van de begroting
van het VIF, voor de helft kon dragen (30.075.829 BEF). Het VIF vorderde echter

                                                       

130 Artikel 1154 van het Burgerlijk wetboek.
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maar op 1 februari 2001 van het VFLD. Dit wijst er andermaal op dat het VIF zijn
vastgestelde rechten onvoldoende opvolgt(131).

6 Aanbevelingen

• De Vlaamse regering dient het structureel tekort aan baggerspeciestortplaatsen
dringend op te lossen. Het brengt immers de uitvoering van een van de kernop-
drachten van de AWZ, namelijk het bevaarbaar houden van de waterlopen, in
het gedrang.

• Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet de communicatie en coör-
dinatie tussen zijn afdelingen en administraties zo organiseren dat dringende
werken van algemeen belang niet worden gehinderd door laattijdige verstrek-
king van bouw-, exploitatie- en
milieuvergunningen.

• Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap moet instructies uitvaardigen die
voor de verwerving van eigendoms- of gebruiksrechten van onroerende goede-
ren, altijd tijdig en op gepaste wijze, een beroep voorschrijven op de deskun-
digheid van de aankoopcomités van de administratie van de BTW, registratie
en domeinen.

• Voor eigendomsverwerving dient de administratie ook systematisch de proce-
dure van onteigening - zo nodig bij hoogdringendheid - in overweging te ne-
men.

• Dringende projecten met een groot algemeen belang, die verschillende gecoör-
dineerde acties van verscheidene administraties vergen, moeten het voorwerp
zijn van een projectmanagement met concrete actieplannen, verantwoordelijk-
heden en tijdsbewaking. Voor de start van hun uitvoering, dienen deze projec-
ten in al hun onderdelen de goedkeuring van de hoogste betrokken beleids- en
controleïnstanties weg te dragen.

• Maatregelen moeten de administratie ertoe aanzetten de doorlooptijd van ge-
schillendossiers die verwijlintresten genereren, tot  een minimum te beperken.
Een grotere responsabilisering van ambtenaren is wenselijk.

• Dadingen dienen de toegevingen van de betrokken partijen tegenover elkaar af
te wegen en de juridische en economische aanvaardbaarheid van de uitgaven
ten laste van de overheid expliciet en grondig te motiveren.

                                                       

131 Het Rekenhof had dit de Minister-President van de Vlaamse Regering en de
Vlaamse Minister van Openbare Werken al gemeld op 31 januari 2001.
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Berging en verwerking van onderhouds-
baggerspecie in het stroomgebied van de Bo-
venschelde en de Leie

2.007.971
De Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) heeft met een tijdelijke vereni-
ging een contract gesloten voor de berging en verwerking van onderhoudsbagger-
specie uit het stroomgebied van de Bovenschelde en de Leie. De projectvoorberei-
ding verliep niet optimaal: de administratie onderschatte de kostprijs en onderzocht
niet alle alternatieven. De uiteindelijke contractprijs (1 miljard BEF) bleek nage-
noeg het dubbele van de oorspronkelijke raming te bedragen. Ook de gunning ken-
de gebreken: de AWZ motiveerde de onderhandelingsprocedure niet, verantwoord-
de onvoldoende de uitsluiting van een kandidaat-aannemer en wendde niet alle
prijzencontrolemogelijkheden aan. Voorts volgde de administratie de projectuitvoe-
ring niet nauwgezet op: zij voerde geen echt projectmanagement en rapporteerde
gebrekkig aan hogere controle- en beleidsinstanties. Ten slotte komt de wijze waar-
op de AWZ het project deelopdrachtsgewijze op de begroting van de Vlaamse Ge-
meenschap aanrekent, neer op budgettaire spreiding in de tijd.

1 Inleiding

De Vlaamse regering heeft op 25 mei 1999 beslist een onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking uit te schrijven voor de berging en verwerking
van onderhoudsbaggerspecie geborgen in het stroomgebied van de Bovenschelde en
de Leie. Deze opdracht is een van de oplossingen die de AWZ aanreikte voor het
gebrek aan baggerstortterreinen in het betrokken stroomgebied.

De administratie verwachtte dat de marktmechanismen in de nabije toekomst zou-
den inspelen op de vraag naar externe bergings- en verwerkingscapaciteit en dat
verscheidene partijen vanaf 2002 oplossingen zouden kunnen aanbieden voor de
afname van onderhoudsbaggerspecie(132). Om die reden heeft zij de onderhavige
opdracht in twee delen opgesplitst: levering van operationele bergingscapaciteit
vanaf 1 januari 2000 en levering van bergingscapaciteit vanaf 1 juli 2002.

Op 10 november 2000 heeft de Vlaamse regering de Vlaamse Minister van Openba-
re Werken opdracht gegeven een contract voor 1.011.568.470 BEF (inclusief BTW)
met een tijdelijke vereniging te sluiten. Deze overeenkomst voorziet in de berging
en verwerking, tot 31 december 2002, van 450.000 ton droge stof (TDS) uit het
stroomgebied van de Bovenschelde en de Leie. De minister diende in het kader van
deze overeenkomst meteen een eerste deelcontract van 280.001.762 BEF aan de
tijdelijke vereniging te gunnen.

Wegens de financiële omvang van de opdracht en het gebruik van de budgettaire
techniek van deelopdrachten, heeft het Rekenhof een bijzonder onderzoek aan de

                                                       

132 Waaronder ook het in eigen beheer uitgebate stort Kallemoeie-Papelenvijver (zie
p. 72 e.v. van dit boek).
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overheidsopdracht gewijd. Het meldde de Vlaamse Minister van Openbare Werken
zijn bevindingen op 19 juli 2001. De minister heeft tot op heden niet gereageerd.

2  Budgettaire aanrekening

Het bestek voor de opdracht bepaalde dat de gunning van de werken zou geschieden
voor de volledige opdracht. De toewijzing van de opdracht zou voor de aanbeste-
dende overheid echter de mogelijkheid inhouden het geheel van de werken te doen
uitvoeren in verschillende deelopdrachten(133). Hieruit besloot de administratie dat
zij de opdracht op de begroting kon aanrekenen a rato van de deelopdrachten, in
overeenstemming met de jaarlijks beschikbare middelen. Voor het jaar 2000 heeft
zij op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap dan ook maar de 280 miljoen
BEF voor de eerste deelopdracht aangerekend.

Het Rekenhof kon niet met deze handelwijze akkoord gaan:

• Zij is strijdig met de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. De ver-
moedelijke uitgave volgens de overeenkomst of volgens alle andere ramingsge-
gevens die er mede gepaard gaan, moet immers vóór de notificatie van de ver-
bintenis op de begroting aangerekend worden(134). In casu is sprake van debud-
gettering, daar op het moment van de opdrachtgunning een financieel engage-
ment van 1 miljard BEF werd aangegaan, terwijl maar 280 miljoen BEF op de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap werd aangerekend.

• Zij respecteert evenmin de voorwaarden die de Vlaamse Minister van Begro-
ting voor het gebruik van deelcontracten bij overheidsopdrachten stelde(135), in
het bijzonder dat een aanbesteding voor een groter bedrag dan het beschikbare
begrotingskrediet steeds moet gepaard gaan met een bestekclausule die de in-
schrijver erop wijst dat de overheid in deelopdrachten zal gunnen, zonder juri-
dische verdere verplichting na de eerste deelopdracht. Het bestek in casu bevat
een dergelijke clausule niet.

Het Rekenhof heeft aanbevolen de stellingname van de begrotingsminister inzake
het werken met deelopdrachten, in een dienstorder te formaliseren, opdat de admi-
nistratie over een duidelijke norm zou beschikken.

                                                       

133 Artikel 28, § 1, 2.
134 Artikel 31, § 2, b, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en arti-

kel 2, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van
de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur
van de Staat. Opmerkingen van het Rekenhof in dit verband hebben op 13 juni
2001 geleid tot een resolutie van het Vlaams Parlement (zie p. 14 van dit boek).

135 Principiële stellingname van de begrotingsminister in de bijlage bij zijn brief van
14 december 2000 met kenmerk DVH/B6/deelopdrachten).
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3 Gunning van de opdracht

3.1 Onderhandelingsprocedure

De Vlaamse Minister van Openbare Werken wees er ter verantwoording van de
onderhandelingsprocedure op(136) dat het gaat om werken of diensten waarvan de
aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs
vast te stellen(137), zonder evenwel de aard of de eventuele onzekere omstandighe-
den van de opdracht toe te lichten. Dat voor de opdracht een raming werd opgesteld
en dat de inschrijver in zijn offerte een forfaitaire eenheidsprijs per TDS voor een
totale hoeveelheid van 450.000 TDS diende op te geven, spreekt bovendien de on-
mogelijkheid tegen op voorhand een globale prijs vast te stellen.

3.2 Selectie van gegadigden

In eerste instantie selecteerde de beoordelingscommissie twee kandidaten voor
indiening van een offerte. Een aangepaste versie van het beoordelingsrapport weer-
de een van de kandidaten omdat hij nog niet beschikte over een vergunning om
baggerspecie uit het Vlaams Gewest uit te voeren naar zijn stortterreinen in het
Waals Gewest en in Frankrijk. De administratie leidde hieruit af dat de kandidaat
niet voldeed aan het algemene selectiecriterium van de technische bekwaamheid.

De afdeling Bovenschelde was echter van oordeel dat het ontbreken van een uit-
voervergunning in het dossier van de kandidaatstelling, niet tot uitsluiting kon lei-
den. Een dergelijke vergunning kan immers pas worden afgeleverd op het ogenblik
dat de samenstelling, herkomst en hoeveelheid van de afvalstof zijn gekend en de
kandidaten waren van deze gegevens niet of onvoldoende op de hoogte. Het bezit
van een uitvoervergunning voor baggerspecie kon dan ook bezwaarlijk selectiecrite-
rium zijn en de verantwoording in het verslag van de selectiecommissie volstond
aldus niet om de kandidaat te weren.

4 Prijsonderzoek en prijzencontrole

Wegens, onder meer, de herhaaldelijke verschuiving van de oorspronkelijk voorop-
gestelde startdatum en het behoud van de einddatum 31 december 2002, zal de tij-
delijke vereniging de overeenkomst voor de berging en verwerking van onder-
houdsbaggerspecie uiteindelijk over twee in plaats van drie jaar moeten uitvoeren.
Daardoor steeg de uiteindelijke kostprijs (1 miljard BEF) ruim boven de geraamde
uit (563 miljoen BEF)(138).

                                                       

136 Nota aan de Vlaamse regering van 10 november 2000, met kenmerk:
VR/PV/10.11/DOC 0989.

137 Artikel 17, §3, 2°, van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.
Volgens de rechtsleer kan deze bepaling maar zeer uitzonderlijk worden ingeroe-
pen, met name alleen als de aanbestedende overheid in de onmogelijkheid verkeert
een volledig inzicht te krijgen in het uit te voeren werk en, bijgevolg, geen forfai-
taire totaalprijs of forfaitaire eenheidsprijzen kan vaststellen.

138 Onder meer doordat de kosten, bv. voor de aanleg van laguneringsvelden, een
kortere afschrijvingstermijn kregen. De AWZ weet de onderschatting ook aan een
gebrek aan vergelijkingspunten. Op het ogenblik van de raming waren nochtans
alle prijzen uit de offerte voor de verdieping van de Westerschelde bekend.
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Het Rekenhof heeft de minister gevraagd of het bestuur het scenario heeft overwo-
gen ook de einddatum met een jaar te verschuiven, zodat de aannemer alsnog over
drie jaar kon werken tegen de veel goedkopere eenheidsprijs, en waarom het dit dan
uiteindelijk niet heeft gedaan.

Voor enkele posten van de samenvattende opmetingsstaat bij het bestek heeft de
aannemer geen prijsverantwoording verstrekt, met name de posten vier (transport
en stapelen ruwe breukstenen) en vijf (afvoer niet-herbruikbare afvalstoffen, inbe-
grepen stort- en verwerkingskosten). De aanbestedende overheid kan nochtans in
het bestek bepalen dat de inschrijvers, vóór de gunning van de opdracht, alle inlich-
tingen moeten verstrekken en haar de mogelijkheid moeten bieden tot controle op
de boekhouding van de aannemer(139), om haar in staat te stellen de aangeboden
prijzen te onderzoeken(140). De administratie heeft in casu andermaal geen gebruik
gemaakt van deze mogelijkheden(141).

Ten slotte werd voor post drie van de samenvattende opmetingsstaat (voorbehande-
ling) geen eigenlijke kostenraming van de mogelijke alternatieven gemaakt, zoals
integratie ervan in het contract met de aannemer voor de baggerwerken. De Admi-
nistratie Waterwegen en Zeewezen argumenteerde op 17 oktober 2000 dat incorpo-
ratie in de onderhavige opdracht goedkoper was dan deze behandeling in het kader
van het baggercontract te laten uitvoeren(142). Zij onderbouwde deze beweringen
echter niet met cijfergegevens.

5 Projectvoortgang

De rapportage van de administratie aan de hogere controle- en beleidsinstanties liet
regelmatig te wensen over. Haar ontwerpnota's aan de Vlaamse regering waren
vaak onvolledig of verwarrend. De Inspectie van Financiën of het kabinet van de
Vlaamse Minister voor Openbare Werken dienden dan ook vaak aanpassingen te
vragen, wat de doorlooptijd ongunstig heeft beïnvloed.

Andermaal blijkt een dringend project met een groot algemeen belang, niet het
voorwerp te zijn geweest van een projectmanagement met concrete actieplannen,
bepaling van verantwoordelijkheden en strikte tijdsbewaking(143). Daardoor liep het
project vertraging op, diende de aannemer de opdracht in een kortere termijn te
realiseren en liep de kostprijs aanzienlijk op.

                                                       

139 In een resolutie van 10 juli 1996 heeft het Vlaams Parlement gesteld dat de admi-
nistratie bij de gunningen van overheidsopdrachten waarbij het prijsregulerende ef-
fect van de mededinging niet heeft gespeeld, alle reglementair voorziene moge-
lijkheden tot prijscontrole optimaal moet aanwenden, met inbegrip van controles
op de boekhouding van de aannemers. Het Vlaams Parlement drong in de resolutie
aan op de strikte toepassing van dienstorder LI 93/115 die de secretaris-generaal
van het departement LIN daarover in 1993, op vraag van het Rekenhof, aan zijn
diensten heeft gestuurd. Dit dienstorder gebiedt onder meer de controlemogelijk-
heid in een contractclausule vast te leggen.

140 Artikel 88, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbare werken.

141 Zie het Boek van het Rekenhof 2000, Stuk 36 (2000-2001) – nr. 1, p. 465.
142 Naar aanleiding van een vraag in een kabinetsnota van 6 oktober 2000.
143 Het Rekenhof merkte dit ook op bij de verwerving van het baggerstortterrein Kal-

lemoeie-Papelenvijver (zie p. 72 e.v. van dit boek).
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6 Schorsing van de milieuvergunning

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft op 30 mei 2001 de
milieuvergunning geschorst van de verhuurder van de stortterreinen die de tijdelijke
vereniging gebruikt voor de onderhavige opdracht. Daardoor kan de aannemer geen
uitvoering meer geven aan de overeenkomst voor verwerking en berging van bag-
gerspecie. Over de bouw- en milieuvergunning van de verhuurder loopt overigens
momenteel ook een procedure voor de Raad van State.

7 Conclusie

De AWZ heeft andermaal een dringend en belangrijk project op gebrekkige wijze
voorbereid, gegund en opgevolgd, waardoor de kostprijs ver boven de oorspronke-
lijke raming uitsteeg. Bovendien rekent zij het project deelopdrachtsgewijze op de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap aan. Zonder een clausule in het bestek die
stelt dat de aanbestedende overheid na de eerste deelopdracht geen verdere juridi-
sche verplichtingen meer heeft, komt dit neer op budgettaire spreiding in de tijd.
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Vervolgartikel: uitvoering van statutair be-
sluit door de universiteiten

1.585.885
In zijn Boek 2000 bracht het Rekenhof verslag uit over de resultaten van zijn onder-
zoek naar de uitvoering die de universitaire instellingen aan sommige bepalingen
van het statutaire besluit van 1 december 1998 hadden gegeven. Inmiddels, ander-
half jaar na het verstrijken van de limietdatum, zijn er indicaties dat deze uitvoering
nog steeds niet is afgerond.

1 Inleiding

Het statutaire besluit van 1 december 1998(144) ter uitvoering van artikel 63, tweede
lid, van het universiteitendecreet(145), heeft de universitaire instellingen voor tal van
statutaire aangelegenheden autonomie toegekend. De universiteiten dienden voor
deze aangelegenheden tegen 31 december 1999 interne regelgeving te ontwikke-
len(146). Daarenboven moesten zij binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf
1 januari 1999, de rechtspositionele toestand van hun zelfstandig academisch perso-
neel aan de voorschriften van het besluit conformeren en eventueel maatregelen
treffen om de overgang van de oude naar de nieuwe toestand te verzekeren(147). Het
Rekenhof stelde vast dat geen enkele universiteit erin was geslaagd tijdig en volle-
dig de nodige interne reglementen inzake de tucht, de administratieve standen, het
onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het geneeskundig toezicht uit te
vaardigen. Het Rekenhof heeft dit op 10 juli 2000 aan de Vlaamse Minister van
Onderwijs medegedeeld. Op het ogenblik van de publicatie in het Boek van het
Rekenhof 2000 had de Vlaamse Minister van Onderwijs nog niet geantwoord(148).

                                                       

144 Besluit van de Vlaamse regering van 1 december 1998 tot vaststelling van de re-
geling omtrent de afwezigheden, de tucht, de administratieve standen, het verlof,
de mandaatbeëindiging, het onderzoek van de lichamelijke geschiktheid en het ge-
neeskundig toezicht voor het academisch personeel bij de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap.

145 Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeen-
schap.

146 Samengelezen bepalingen van de artikelen 7 en 8 van het besluit van 1 december
1998.

147 Artikel 6, derde lid, van het besluit van 1 december 1998.
148 Stuk 36 (2000-2001) - Nr.1, van 26 oktober 2000, p.406-408.
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2 Stand van zaken

Tot op heden hebben drie universitaire instellingen(149) het Rekenhof een kopie
bezorgd van brieven die zij over de problematiek in het onderzoeksverslag aan de
Vlaamse Minister van Onderwijs stuurden. De overige instellingen hebben of de
afgesproken procedure niet gerespecteerd, of niet gereageerd. Een ministeriële re-
actie is dan ook tot op heden uitgebleven. Het komt echter de minister toe, na te
gaan op welke wijze de instellingen met hun autonomie omgaan.

3 Conclusie

De uitwerking van essentiële bestanddelen in de rechtsverhouding tussen de instel-
lingen en hun personeel, mag enerzijds niet overhaast gebeuren, maar het is ander-
zijds wel primordiaal dat die interne regelgeving tijdig en accuraat ontwikkeling
krijgt. Het zou in dit licht moeilijk aanvaardbaar zijn, mochten bepaalde instellingen
anderhalf jaar na het verstrijken van de limietdatum, de nodige uitvoeringsregle-
menten nog steeds niet hebben getroffen.

Het Rekenhof rondt momenteel zijn onderzoek naar de bezoldigingsinschaling van
de leden van het academisch personeel af. Ook hiervoor hebben de universiteiten
sinds 1 oktober 1999 autonomie gekregen(150). De resultaten van dit onderzoek
zullen eerlang aan de Vlaamse Minister van Onderwijs worden meegedeeld.

                                                       

149 De rector van de Universitaire Instelling Antwerpen op 7 augustus 2000, de rector
van de Universiteit Gent op 13 september 2000 en de rector van de Vrije Univer-
siteit Brussel op 18 juli 2001.

150 Ingevolge de gewijzigde artikelen 95, 97 en 97bis van het universiteitendecreet.
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Ontwikkeling en verkoop van het stedelijk
ontwikkelingsgebied Borgerweert te
Antwerpen

2.021.940
De Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever (IMALSO) heeft zich
er in 1992 buiten concurrentie contractueel toe verbonden slechts met één bepaalde
projectontwikkelaar te onderhandelen voor de ontwikkeling en verkoop van gebie-
den op de Antwerpse Linker Scheldeoever. Deze exclusiviteitsovereenkomst, stil-
zwijgend verlengd tot in 2001, heeft elke verdere vorm van mededinging en elk
ander ontwikkelingsinitiatief onmogelijk gemaakt. Zij mondde in 2001 uit in een
samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar. De IMALSO heeft deze
samenwerking onvoldoende voorbereid. Het sluiten van de overeenkomst diende
bovendien telkens te worden uitgesteld, door het uitblijven van de vereiste gewest-
planwijziging. Dit hypothekeerde jarenlang de uitvoering door de IMALSO van
haar statutaire opdracht, en vertraagde de financiële inkomsten voor het Vlaams
Gewest, alsook de maatschappelijke baten van het project. Overigens biedt de sa-
menwerkingsovereenkomst weinig garanties voor een tijdige en kwalitatieve ont-
wikkeling van het gebied. De overeenkomst druist ten slotte in tegen enkele princi-
pes die de Vlaamse regering recent voor publiek-private samenwerking vooropstel-
de, zoals het principe van de gelijke behandeling.

1 Inleiding

De Vlaamse regering heeft op 23 maart 2001 een samenwerkingsovereenkomst met
een projectontwikkelaar goedgekeurd voor de ontwikkeling en verkoop van een
gebied van ongeveer 33 ha, gelegen aan de Blancefloerlaan op de Antwerpse Linker
Scheldeoever. De verkoopprijs van de gronden is vastgesteld op 783,6 miljoen
BEF. De samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit een exclusiviteitsovereen-
komst, die de openbare instelling IMALSO in 1992 met de ontwikkelaar heeft ge-
sloten. Het ontwikkelingsproject kan worden beschouwd als publiek-private sa-
menwerking (PPS) in ruime zin.

Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de exclusiviteitsovereenkomst en de
samenwerkingsovereenkomst rechtmatig tot stand kwamen, wat hun financiële
gevolgen zijn en in hoeverre het beheer, de ontwikkeling en de realisatie van het
project door het Vlaams Gewest doelmatig verliepen. Het heeft zijn opmerkingen
op 22 augustus 2001 medegedeeld aan de Vlaamse Minister van Openbare Werken.

2 Historiek

2.1 IMALSO

In 1929 werd de coöperatieve vennootschap IMALSO opgericht voor een beperkte
duur van zeventig jaar met als doel de aanleg, het onderhoud en de uitbating van
een tunnel onder de Schelde, en het productief en te gelde maken van de gronden
van de Linker Scheldeoever. De Belgische Staat heeft de onroerende goederen op
de Linker Scheldeoever bij de oprichting in de vennootschap ingebracht.
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Het Rekenhof heeft vastgesteld(151) dat van de ingebrachte gronden (990 hectare)
eind 1995 nog ongeveer 65,5 hectare beschikbaar was voor verkoop. Het grootste
gedeelte ervan betrof nog niet uitgeruste sectoren, die de IMALSO door allerlei
problemen niet onmiddellijk te gelde kon maken. Dit bracht de verdere realisatie
van haar statutaire opdracht in het gedrang. Wijzigingen van het gewestplan in 1998
zetten ongeveer de helft van de niet uitgeruste sectoren in natuurgebied om (woon-
uitbreidingsgebied Middenvijver). De rest (sector Borgerweert en een deel van
Galgenweel), ongeveer 33 hectare, zou aan een projectontwikkelaar worden ver-
kocht.

Op 1 januari 1999 verstreek de bestaansduur van de vennootschap en nam het
Vlaams Gewest haar opdrachten, rechten, verplichtingen en goederen over. Het
gewest bracht het financieel en budgettair beheer van de betrokken inkomsten en
uitgaven onder in de dienst met afzonderlijk beheer Linker Scheldeoever (LSO). De
verwachte inkomsten uit de verkoop van het projectgebied werden onttrokken aan
LSO en toegevoegd aan de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap(152).

2.2 Exclusiviteitsovereenkomst van 30 november 1992

Op 22 januari 1991 stelde een projectontwikkelaar zich kandidaat om het terrein in
de sector Borgerweert en het aangrenzende recreatiegebied van het Galgenweel te
kopen. Met de gronden wilde de ontwikkelaar het project De Uitdaging verwezen-
lijken. Dit project omvatte onder meer filmzalen, een meubelboulevard, een kan-
toorruimte, een shoppingcenter, een hotel, recreatiebungalows, sportaccommodatie,
eengezinshuizen, appartementen en parkeerplaatsen. Op 30 november 1992 verbond
de IMALSO er zich in een exclusiviteitsovereenkomst toe tot 1 september 1993
uitsluitend met de ontwikkelaar te onderhandelen over een samenwerkingsovereen-
komst, in ruil voor de intresten op een bankgarantie van 10 miljoen BEF.

2.3 Gewestplanwijziging

Het gewestplan Antwerpen bestemde de sector Borgerweert voor ambachtelijke
bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen, en het perceel aan het Galgen-
weel als recreatiegebied. De stad Antwerpen had zich principieel akkoord verklaard
met het project, en vroeg daarom in juli 1992 een gewestplanwijziging. In een
nieuwe aanvraag tot gewestplanwijziging vroeg de stad in november 1995 het
woonuitbreidingsgebied in de andere nog niet ontwikkelde sector Middenvijver om
te vormen tot natuurgebied. De voorlopige inherzieningstelling van het gewestplan
bestemde het totale projectgebied Borgerweert-Galgenweel als gemengd stedelijk
woon- en recreatiegebied, waarvan minimum 40% voor park of dagrecreatie. Op 27
oktober 1998 heeft de Vlaamse regering de herziening definitief goedgekeurd.

                                                       

151 Verslag van het Rekenhof over de rekeningen 1994 en 1995 van de IMALSO van
11 september 1996, opgenomen in het Boek van het Rekenhof 1997, Stuk 11
(1997-1998) - Nr.1, van 5 november 1997, p. 344 en 345.

152 Decreet van 6 juli 2001 houdende aanpassing van de middelenbegroting 2001.
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2.4 Samenwerkingsovereenkomst van 30 maart 2001

De raad van bestuur van de IMALSO ondertekende op 7 december 1998 een sa-
menwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar. De gemachtigde van Fi-
nanciën stelde echter een veto met het argument dat de rechtsopvolger van de
IMALSO eerst alle juridische aspecten van de samenwerkingsovereenkomst diende
te onderzoeken. De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting bevestigde dit
veto.

Tweemaal, op 2 juni 1999 en 6 maart 2001, heeft de Inspectie van Financiën een
negatief advies gegeven over een nieuw ontwerp van samenwerkingsovereenkomst
tussen het Vlaams Gewest (rechtsopvolger van de IMALSO) en de projectontwik-
kelaar. Na een positief begrotingsakkoord van de Vlaamse Minister van Financiën
en Begroting, keurde de Vlaamse regering de samenwerkingsovereenkomst op
23 maart 2001 niettemin goed.

De samenwerkingsovereenkomst werd op 30 maart 2001 ondertekend. Het Vlaams
Gewest verbond er zich toe het perceel (ongeveer 33 hectare) te verkopen voor ruim
783,6 miljoen BEF (2.350 BEF/m²). De projectontwikkelaar verbond er zich toe het
project te realiseren binnen de zeven jaar na ontvangst van de verkavelings- of
bouwvergunning. Verder herhaalde de samenwerkingsovereenkomst de steden-
bouwkundige gegevens en de minimale randvoorwaarden, en bepaalde ze de aanbe-
stedingsregels en de overdracht van de openbare groene zones, alsmede de uit te
voeren wegenis- en infrastructuurwerken. Een aantal financiële waarborgen dienden
ten slotte te garanderen dat de projectontwikkelaar in staat is de gronden op een
redelijke termijn bouwrijp te maken. Het project is dus een vorm van publiek-
private samenwerking.

3 Opmerkingen van het Rekenhof

3.1 Geen mededinging

In plaats van met een duidelijk ontwikkelingsperspectief de markt te raadplegen,
heeft de IMALSO, zonder mededinging, met de projectontwikkelaar een exclusivi-
teitsovereenkomst gesloten(153). De toezichthoudende overheid heeft tegen deze
beslissing van de IMALSO nooit bezwaar gemaakt.

Zonder duidelijke motivatie heeft de IMALSO zich tot één kandidaat gericht, hoe-
wel zich in het verleden meer kandidaten met projecten aanboden(154). Ook na slui-
ting van de exclusiviteitsovereenkomst boden zich nog kandidaten aan.

                                                       

153 De instelling vroeg wel vooraf de mening van de stad Antwerpen, omdat de ont-
wikkeling van het terrein afhankelijk was van haar bestemmingswijze. De stad kon
akkoord gaan met de plannen en startte onmiddellijk de voorbereiding van de ver-
eiste gewestplanwijziging.

154 In de jaren zeventig werd al een totaalproject voor woonuitbreiding voorgelegd.
Later wilde de Vlaamse Vervoersmaatschappij er een tramloods bouwen. Een an-
der project betrof de realisatie van een bioscoopcomplex. Ook waren er tal van
vragen tot aankoop van KMO-gronden in de sector Borgerweert. Volgens de
IMALSO konden deze projecten niet op de goedkeuring van de stad Antwerpen
rekenen.
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De exclusiviteitsovereenkomst bepaalde dat de partijen een nieuwe datum van con-
tractbeëindiging zouden stellen, mocht de oorspronkelijke einddatum (1 september
1993) niet worden gehaald buiten de schuld van de projectontwikkelaar om. In dit
licht verlengden de partijen de overeenkomst tweemaal uitdrukkelijk, respectieve-
lijk tot 1 september 1994 en tot 1 september 1995. Ook daarna bleef de IMALSO
met de projectontwikkelaar verder onderhandelen. De bankwaarborg bleef al die
tijd gestand en de IMALSO kreeg de intresten verder(155). Op deze manier werd de
overeenkomst de facto stilzwijgend verlengd, zonder dat andere mogelijke kandi-
daten de kans kregen een alternatief voor te stellen.

De exclusiviteitsovereenkomst, waaraan geen marktonderzoek voorafging, zou een
onderhandse verkoop aan de projectontwikkelaar niet verantwoorden. De Vlaamse
Minister van Financiën en Begroting wees de IMALSO daar op 24 december 1998
op. Stopzetting van de onderhandelingen zou op dat ogenblik echter aanleiding
hebben gegeven tot omvangrijke schadevergoedingen. Bovendien diende later ook
het Vlaams Gewest, als rechtsopvolger, alles in het werk te stellen om succesvol
een samenwerkingsovereenkomst te realiseren.

Om aan deze contractuele plichten te ontsnappen, had het Vlaams Gewest kunnen
pogen het eventuele onwettige karakter van de exclusiviteitsovereenkomst aan te
tonen en de vernietiging ervan voor de rechter te vragen. Het zou aldus echter ook
aantonen dat de IMALSO een fout had begaan. De ontwikkelaar had zich dan we-
gens buitencontractuele fout tegen het Vlaams Gewest kunnen keren wegens gele-
den schade en gederfde winsten. De raadsmannen van de ontwikkelaar lieten vanaf
1997 de IMALSO deze dreiging voelen.

Het Rekenhof concludeerde dat de Vlaamse overheid zich door de initiële principi-
ele aanvaarding van het project door de IMALSO en de ondertekening van de ex-
clusiviteitsovereenkomst, de facto voor onbepaalde duur(156) heeft geëngageerd het
project uit te voeren. Noch de IMALSO, noch de toezichthoudende overheid, on-
derkenden bij het sluiten van deze overeenkomst de consequentie dat zij impliciet
verzaakten aan alle alternatieven voor ontwikkeling en tegeldemaking van de sector
Borgerweert. Na het sluiten van de exclusiviteitsovereenkomst werd het zoeken
naar andere kandidaten immers nutteloos en de evaluatie van andere ontwikke-
lingsmogelijkheden louter hypothetisch. Het Rekenhof betreurt dat geen mede-
dinging de keuze voor het project voorafging en dat die keuze onvoldoende werd
onderbouwd en gemotiveerd.

3.2 Totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst

Hoewel eind 1993 al een eerste versie van een samenwerkingsovereenkomst be-
stond, kwam de definitieve overeenkomst er pas op 30 maart 2001.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de IMALSO de samenwerking met de project-
ontwikkelaar op een aantal punten onvoldoende heeft voorbereid.

De maatschappij heeft vóór de ondertekening van de exclusiviteitsovereenkomst
geen objectieve vergelijking gemaakt van alle mogelijke ontwikkelingsalterna-
                                                       

155 In totaal ontvingen de IMALSO en zijn rechtsopvolger 3.254.000 BEF intresten.
156 Hiertegen verzette de Inspectie van Financiën zich op 2 juni 1999 sterk. Zij stelde

dat het verlenen van een exclusiviteitsrecht voor onbepaalde duur  geen voorwerp
kan zijn van een evenwichtige overeenkomst met in principe gelijke prestaties van
beide partijen.
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tieven. Zij heeft evenmin een expliciete afweging van de maatschappelijk meest
aangewezen bestemming van het terrein gemaakt, noch een kosten-batenanalyse
van de meest voordelige ontwikkelingsmethode of een kostprijsberekening en op-
brengstenprognose  van eventuele ontwikkeling in eigen beheer. Het productief
maken van de gronden op Linker Scheldeoever was nochtans een van de hoofdop-
drachten van de IMALSO. Bij gebrek aan een eigen prijsberekening kon de maat-
schappij het aanbod van de projectontwikkelaars niet ten gronde evalueren.

IMALSO heeft het projectgebied voorts niet tijdig opgemeten. Het schattingsver-
slag van het aankoopcomité ging uit van een kadastrale oppervlakte van 32 ha 45 a
2 ca. De samenwerkingsovereenkomst van 7 december 1998 vermeldde dezelfde
oppervlakte. De samenwerkingsovereenkomst van 30 maart 2001 legde de project-
oppervlakte vast op 33 ha 34 a 65 ca, volgens een opmetingsplan van 20 mei 1999.
De fysieke opmeting van het gebied vond plaats in het kader van de algemene in-
ventarisatie van nog niet verkochte gronden na de ontbinding van de IMALSO(157).
Deze opmeting bracht een meeropbrengst mee van 21 miljoen BEF (8.963 m² tegen
2.350 BEF/m²).

De verschillende ontwerpovereenkomsten omschreven de gemeenschappelijke be-
doeling van de partijen zo onduidelijk en dubbelzinnig, dat de aard van de overeen-
komst niet eenduidig bleek(158): sommige bepalingen wezen op een koopovereen-
komst; andere echter op een overheidsopdracht. Daardoor rees een discussie over de
toepasselijke wetgeving, die aanleiding gaf tot talrijke adviezen van externe advi-
seurs en de afdeling Juridische Dienstverlening van het departement Leefmilieu en
Infrastructuur. Dit vertraagde de totstandkoming van de overeenkomst aanzienlijk.
Nadat het Vlaams Gewest als rechtsopvolger de gevolgen van de exclusiviteits-
overeenkomst had laten onderzoeken, rezen ook onzekerheden over de geldigheid
van de verstrekte bodemattesten. Zo verliep na de gewestplanwijziging in oktober
1998 nog ruim twee jaar voor de samenwerkingsovereenkomst kon worden onder-
tekend. Het lange aanslepen van de gewestplanwijziging zelf, hypothekeerde de
uitvoering van de organieke doelstelling van de IMALSO ernstig(159). Zonder defi-
nitieve goedkeuring van de uiteindelijke bestemming van de betrokken gebieden,
kon de IMALSO de toekomstplannen voor deze sectoren niet verder uitwerken.

Het Rekenhof is van oordeel dat een grondige voorbereiding van het dossier en een
betere informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen het mogelijk hadden
moeten maken de samenwerkingsovereenkomst veel eerder te sluiten. Niettegen-
staande de uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst in een bijzondere indexering
van de grondprijs voorziet, ontvangt het Vlaams Gewest de bedongen verkoopprijs,
de indirecte inkomsten inzake registratierechten en onroerende voorheffing en de
maatschappelijke baten met vele jaren vertraging.

                                                       

157 Het Rekenhof had bij zijn controle van de IMALSO-jaarrekening 1996 al opge-
merkt dat een volledige inventaris van de gronden, gesteund op een fysische op-
meting, nog steeds niet beschikbaar was en vroeg de instelling daar dringend wat
aan te doen (Boek van het Rekenhof 1997, Stuk 11 (1997-1998) – Nr.1 van 5 no-
vember 1997, p. 344).

158 De Vlaamse minister van Financiën en Begroting vroeg op 24 december 1998 de
overeenkomst te verbeteren teneinde de gemeenschappelijke bedoelingen van bei-
de partijen duidelijker te omschrijven.

159 Boek van het Rekenhof 1997, Stuk 11 (1997-1998) – Nr.1 van 5 november 1997,
p.345.
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3.3 Samenwerkingsovereenkomst

3.3.1 Prijsvorming

De uiteindelijk onderhandelde prijs voor de gronden (2.350 BEF/m²) komt neer op
een totaalprijs van 783,6 miljoen BEF. Deze verkoopprijs is niet in optimale om-
standigheden tot stand gekomen(160). De IMALSO had in 1998 overigens geen zicht
op de te verwachten prijs voor de gronden(161).

Pas op 30 november 1998 stelde het schattingsverslag van het aankoopcomité een
richtprijs van 2.350 BEF/m² voorop, rekening houdend met de volgende factoren:

• De totale oppervlakte (32 ha 45 a 2 ca volgens de kadastrale legger van
19 november 1998).

• Het feit dat de grond nog diende te worden verkaveld door de projectontwik-
kelaar. De uitrustings- en infrastructuurwerken die daarmee gepaard gaan, ver-
gen nog een belangrijke investering en wegenis- en nutsvoorzieningen brengen
verlies aan oppervlakte mee.

• De tijd die nodig is om de verkaveling uit te voeren en de afzonderlijke perce-
len te verkopen(162).

• De verplichting dat minimaal 40% van het gebied bestemd is voor recreatieve
voorzieningen en park, waarvan de helft onbebouwd moet blijven.

• De veronderstelling dat de gronden onvervuild zijn.

• De stedenbouwkundige bestemming en de schaarste aan bouwrijpe percelen op
Antwerpen-Linkeroever.

Voorts schatte het comité de grondwaarde aan de hand van een aantal vergelijkings-
(gelijkaardig verkavelingen) en afleidingspunten. Op dit vlak heeft het schattings-
verslag een voorbehoud geformuleerd, daar slechts weinig vergelijkingspunten
voorhanden waren en het een bijzonder groot perceel betrof.

Op 14 juni 2000 vroeg het Vlaams Gewest het aankoopcomité een actualisatie,
zonder mededeling van het feit dat een nieuwe opmeting had aangetoond dat het
terrein 89,6 are groter was. Aldus beschikte het comité niet over de meest actuele en
volledige gegevens voor een correcte actualisatie. Ervan overtuigd dat de oorspron-
kelijke factoren van de eerste schatting niet waren veranderd, meldde het comité het
Vlaams Gewest op 8 december 2000 dat het de raming van eind 1998 (2.350
BEF/m²) kon behouden. Overigens ging het Vlaams Gewest ook niet zelf na in
                                                       

160 De Vlaamse Ministers van Openbare Werken en van Financiën en Begroting
schreven de IMALSO op 15 juli 1997 dat: de normale markt verstoord is door de-
ze [exclusiviteits]overeenkomst, wat normaal gezien een weerslag zal hebben op
de prijs.

161 Op 23 maart 1998 vroeg de IMALSO het Comité tot Aankoop de waarde van de
gronden te schatten. Op 4 mei 1998, pas 5,5 jaar na het afsluiten van de exclusivi-
teitsovereenkomst, werd de ontwikkelaar om een bod gevraagd. Dat bod bedroeg
op 12 mei 1998 1950 BEF/m².

162 Om deze reden is onder meer rekening gehouden met de kostprijs van het geld
(marktrente), wegens immobilisatie van het werkkapitaal van de immobiliënpro-
motor, en met zijn risico van verlies van fiscale voordelen (statuut van vastgoed-
handelaar).
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welke mate de bijkomende oppervlakte betrekking had op (dure) bouwgrond of
(goedkope) recreatiegrond.

IMALSO heeft zich dus eind 1992 definitief verbonden de gronden door de pro-
jectontwikkelaar te laten ontwikkelen, zonder duidelijk zicht op een van de belang-
rijkste elementen van een verkoop, de prijs. De maatschappij heeft enkel de schat-
ting van het aankoopcomité in de onderhandelingen betrokken. Gelet op de conside-
ransen, was het schattingsverslag op maat van het project opgesteld. Het Vlaams
Gewest heeft de prijs overigens zonder meer toegepast op de bijkomende 89,6 are,
zonder na te gaan in hoeverre dit een voor- of nadeel zou opleveren.

3.3.2 Uitvoeringsgaranties

De verkoopopbrengst van 783,6 miljoen BEF werd heden nog niet betaald. Zij is
slechts verworven nadat de projectontwikkelaar een definitieve verkavelings- of
bouwvergunning heeft bekomen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het project
alsnog niet doorgaat. De projectontwikkelaar kan namelijk van het project afzien
als:

• het definitieve bijzonder plan van aanleg zou afwijken van de onderhandelde
voorwaarden;

• binnen de 10 jaar na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden;

• de realisatieduur van het project volstrekt onhaalbaar wordt wegens een beroep
tegen de verkavelings- of bouwvergunning.

Verkoop en verkoopsvoorwaarden liggen dus nog niet met absolute zekerheid vast.

De opgelegde realisatieduur (zeven jaar) is maar beperkt afdwingbaar. De partijen
kunnen hem bijsturen op grond van sociaal-economische ontwikkelingen. Het con-
tract verbiedt verlenging ervan om speculatieve redenen, maar de Inspectie van
Financiën heeft opgemerkt dat daarop geen sanctie staat. Het risico bestaat dat de
maatschappelijke baten en indirecte opbrengsten van het project daardoor verder
vertraging oplopen. Evenmin sancties staan er op het niet halen van de minimale
ontwikkelingsvereisten.

De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting oordeelde op 24 december 1998
dat het toenmalige ontwerp van kaderovereenkomst onevenwichtig was, daar het
niet realiseren van de overeenkomst door de projectontwikkelaar de IMALSO noch
haar rechtsopvolger recht geeft op een schadevergoeding.

Het Vlaams Gewest heeft weliswaar in de uiteindelijke samenwerkingsovereen-
komst bedongen dat de projectontwikkelaar zijn maatschappelijk kapitaal in twee
fasen moet verhogen en twee bankwaarborgen diende te stellen in zijn voordeel. De
eerste bankwaarborg, die de ontwikkelaar binnen de 10 weken na de ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst diende te stellen, werd niet onmiddellijk tegen
de overeengekomen voorwaarden bekomen. Niettegenstaande het gewest tot zolang
de bankgarantie van 10 miljoen BEF uit de exclusiviteitsovereenkomst niet heeft
vrijgegeven en onverminderd de bedongen schadevergoeding bij het uitblijven van
de tweede kapitaalverhoging en waarborgstelling, bieden deze maatregelen het
Vlaams Gewest weinig mogelijkheden om de tijdige realisatie van het project af te
dwingen.
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Het Rekenhof concludeerde dat de samenwerkingsovereenkomst van 30 maart 2001
nog steeds weinig garanties bevat voor een tijdige verkoop en ontwikkeling van de
gronden. Evenals de Inspectie van Financiën, betwijfelde het de evenwichtigheid
van dit contract.

3.3.3 Publiek-private samenwerking (PPS)

Volgens de Vlaamse regering is PPS een samenwerkingsverband waarin publieke
en private partijen gezamenlijk een project uitvoeren om een meerwaarde voor
beiden te realiseren(163). De overeenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de pro-
jectontwikkelaar voor Linker Scheldeoever bevatten de kernelementen van deze
visie:

• samenwerkingsverband;

• gezamenlijke inbreng en risicoverdeling;

• gelijklopende doelstellingen.

De samenwerkingsovereenkomst heeft het samenwerkingsverband in contractuele
vorm gegoten en aldus de financiële, juridische en technische aspecten van de pro-
jectontwikkeling en -realisatie in onderling overleg vastgelegd. Bovendien kan het
Vlaams Gewest een zeker toezicht uitoefenen op het bestek, de gunningsbeslissing
en de uitvoering van de infrastructuurwerken. Verder is er sprake van een geza-
menlijke inbreng en dus risicoverdeling: de projectontwikkelaar zal het project
uitvoeren en de openbare groene zones overdragen, alsmede de noodzakelijke we-
gen- en infrastructuurwerken uitvoeren op eigen kosten en risico. Het Vlaams Ge-
west zal het terrein overdragen tegen een prijs die rekening houdt met de inspannin-
gen van de ontwikkelaar. Gewest en ontwikkelaar streven ten slotte naar gelijklo-
pende doelstellingen: tegeldemaking van de projectterreinen en een maatschappe-
lijke meerwaarde verwezenlijken.

Het Rekenhof stelde vast dat de overeenkomst indruist tegen enkele belangrijke
basisprincipes die de Vlaamse regering recent voor PPS vooropstelde (164). Zo werd
het principe van de gelijke behandeling niet voldoende in acht genomen. Bovendien
vereist het proportionaliteitsprincipe dat de duur van een overeenkomst de vrije
mededinging niet onnodig mag beperken.

4 Conclusies en aanbevelingen

De exclusiviteitsovereenkomst met de projectontwikkelaar, die buiten concurrentie
tot stand kwam, heeft elke verdere vorm van mededinging of andere ontwikke-
lingswijze onmogelijk gemaakt. Bij een eenzijdige stopzetting van de onderhande-
lingen waagden de IMALSO of het Vlaams Gewest een aanzienlijke schadeclaim.
De toezichthoudende overheid heeft nooit bezwaar gemaakt tegen deze exclusivi-
teitsovereenkomst.

                                                       

163 Nota aan de Vlaamse regering van 27 april 2001, kenmerk
VR/2001/2704/DOC0276.

164 Zie vorige voetnoot.
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De IMALSO heeft de samenwerking met de projectontwikkelaar onvoldoende
voorbereid: zij maakte geen fundamentele analyse of kostprijsraming van de meest
geschikte ontwikkelingsmethode; zij mat het projectgebied niet tijdig op en de ge-
meenschappelijke bedoeling van de partijen werd onduidelijk en dubbelzinnig om-
schreven.

De lange goedkeuringsperiode van de gewestplanwijziging heeft de uitvoering van
de statutaire opdracht van de IMALSO jarenlang gehypothekeerd. Het telkenmale
uitstellen van het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst heeft de financiële
inkomsten voor het Gewest en de maatschappelijke baten van het project vertraagd.

De IMALSO heeft er zich eind 1992 de facto toe verbonden de projectontwikkelaar
de gronden te laten ontwikkelen, zonder duidelijk zicht op de verkoopprijs. Zij heeft
enkel de schatting van het aankoopcomité, opgesteld voor een kleinere oppervlakte,
gebruikt om tot een akkoord over de verkoopprijs van de gronden te komen.

Op enkele financiële waarborgen na, bevat de samenwerkingsovereenkomst weinig
garanties voor een tijdige en kwalitatieve ontwikkeling van het gebied. Bovendien
blijft de verkoop afhankelijk van wat het bijzonder plan van aanleg zal bepalen.

Het Rekenhof beveelt dan ook het volgende aan:

• Innovatieve samenwerkingsvormen tussen privé en overheid (zoals PPS) mo-
gen maar tot stand komen als de overheid de doelstellingen en randvoorwaar-
den voor het project vooraf zelf grondig heeft voorbereid. Ook als de overheid
kiest voor een PPS-structuur, moet duidelijk sprake zijn van marktwerking, in
functie van een optimale en evenwichtige verdeling van de meerwaarde en de
risico’s. In elk geval moeten alle PPS-vormen steeds voldoen aan algemene
rechtsbeginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.

• Als de overheid een private partner exclusieve onderhandelingsrechten geeft,
moet zij erover waken dat dit haar belangen niet hypothekeert. Daartoe moet zij
vooraf alle mogelijke alternatieven analyseren en evalueren. De toekenning van
exclusiviteitsrechten moet zo mogelijk steunen op een ruime mededingingspro-
cedure. Exclusiviteitsrechten maken immers toekomstige mededinging onmo-
gelijk. Dergelijke rechten zouden steeds in de tijd moeten worden beperkt.
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Fonds Bijzondere Jeugdbijstand: subsidiëring
van de erkende voorzieningen

1.682.474
Het Rekenhof onderzocht of het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) de structu-
rele werkingssubsidies voor de ruim 200 erkende voorzieningen in de sector van de
bijzondere jeugdbijstand op rechtmatige wijze uitkeert en welke garanties het fonds
daarvoor biedt (procedures, controles). Het merkte vooral het ontbreken op van
controle ter plaatse op de basisgegevens voor de vaststelling van de subsidies of op
de aanwending ervan. De Vlaamse Minister van Welzijn bevestigde in haar ant-
woord de intentie van de inspectie ook aandacht te besteden aan het financiële
aspect. Een versterking van de inspectiedienst  is in ieder geval aangewezen. Vol-
gens de minister zouden de nieuwe procesimplementatieplannen (PIP's) en perso-
neelsplannen (PEP's) rekening houden met de opmerkingen van het Rekenhof. Het
is evenwel nog te vroeg om daarover uitspraak te doen.

1 Situering van het onderzoek

Het Rekenhof heeft onderzocht of het FBJ de structurele werkingssubsidies(165)
voor de erkende voorzieningen in de sector van de bijzondere jeugdbijstand op
rechtmatige wijze uitkeert en welke garanties het fonds daarvoor biedt (procedures,
controles). Voor de uitvoering van deze subsidiëringsopdracht gebruikt het FBJ het
personeel, de infrastructuur en het materiaal van de afdeling Bijzondere Jeugdbij-
stand van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn. De controle ter plaat-
se op de erkende voorzieningen is toegewezen aan de afdeling Inspectie en Toezicht
van deze administratie. Het Rekenhof legde de onderzoeksbevindingen op 21 juni
2000 voor aan de administratie, die ze op 18 september 2000 onderschreef. Op 14
februari 2001 ging het verslag naar de Vlaamse Minister van Welzijn, die op 24
april 2001 antwoordde.

2 Erkenning

Het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994(166) bevat een aantal erken-
ningsbepalingen waarvoor evenwel geen uitvoeringsmodaliteiten werden vastge-
steld(167). De Vlaamse regering heeft het besluit op 8 december 2000 gewijzigd,

                                                       

165 De projectsubsidies waren al het voorwerp van eerder onderzoek.
166 Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaar-

den en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand,
ter uitvoering van de artikelen 23 tot 28 van het decreet van 27 juni 1985, opge-
nomen in hoofdstuk VI van de gecoördineerde decreten inzake bijzondere jeugd-
bijstand, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 april 1990.

167 Artikel 11, A.6 (instellingen bevoegd voor het organiseren van de verplichte bij-
scholing); artikel 11, D.7 (wijze van bijhouden van inventaris van dienstreizen);
artikel 12, E. 9 (begeleidingstehuizen - wijze van bijhouden van een begeleidings-
dagboek) en artikel 19, 7 (diensten voor pleegzorg - wijze van bijhouden van dag-
boek).
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waarbij de bedoelde bepalingen wegvielen. Veel voorzieningen blijven echter tot
31 december 2003 aan de betrokken verplichtingen onderworpen(168).

Een inrichtende macht die een voorziening van categorie drie inricht, zijnde een
onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (oooc), kan geen andere voorziening
laten erkennen, teneinde te vermijden dat zij minderjarigen vooral naar de eigen
voorzieningen zou verwijzen(169). In de praktijk heeft het merendeel van de oooc's
echter duidelijk banden met andere voorzieningen of inrichtende machten. Door de
eng juridische interpretatie van inrichtende macht, volstaat het immers het oooc in
een aparte VZW onder te brengen met eenzelfde samenstelling van de raad van
bestuur(170). Zo kan ook de maximumcapaciteit per inrichtende macht worden om-
zeild.

3 Subsidiëring

In 1994 verving de Vlaamse regering(171) het omslachtige systeem van jaarlijkse
dagprijsberekening door, enerzijds, maandelijkse voorschotten en een jaarlijkse
afrekening voor de personeelskosten en, anderzijds, een maandelijkse bepaling en
betaling van de overige, geforfaitariseerde kosten: verblijfskosten van de minderja-
rige, werkings- en infrastructuurkosten van de voorzieningen(172). Ten slotte voor-
zag de Vlaamse regering in de mogelijkheid bijzondere of buitengewone kosten
terug te betalen op grond van een ingediend dossier. De subsidies voor personeels-
kosten zijn het belangrijkst: in 1998 ging het om 4.662 miljoen BEF. De werkings-
subsidies bedroegen toen 374 miljoen BEF; de verblijfsubsidies 527 miljoen BEF
(inclusief 8 miljoen BEF bijzondere kosten).

                                                       

168 Het besluit van 8 december 2000 stelt immers dat op 1 januari 2001 erkende voor-
zieningen die nog niet aan het wijzigende besluit voldoen, tot december 2003 er-
kend blijven als zij blijven voldoen aan de bepalingen van het vroegere besluit.

169 De verwijzende instantie beslist over de doorverwijzing op advies van het oooc.
De bezettingsgraad van de meeste voorzieningen is hoe dan ook vrij hoog.

170 Zo komt het bv. voor dat een residentiële voorziening een gedeelte van haar capa-
citeit afbouwt en de vrijgekomen capaciteit afstaat aan een nieuw oooc, dat een
gedeelte van de infrastructuur en het personeel overneemt. Beide VZW’s hebben
een nagenoeg identiek samengestelde raad van bestuur. De facto gaat het hier om
een reglementair onmogelijke ombouw, die door de inrichter én de administratie
als een afbouw en nieuwe erkenning wordt voorgesteld.

171 Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994. Voor de subsidiëring van per-
soneelskosten geldt ook het besluit van de Vlaamse regering van 15 december
1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen
van de welzijnssector, en de uitvoeringsbesluiten ervan die betrekking hebben op
de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand (ministeriële besluiten
van 24 december 1993 en van 29 juli 1994).

172 De uitgaven voor werking en infrastructuur worden gesubsidieerd in functie van de
categorie en de capaciteit van de voorziening; de effectieve bezettingsgraad speelt
daarbij geen rol, tenzij hij onder de 80 % daalt.
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Personeelsleden van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand van de administratie
Gezin en Maatschappelijk Welzijn controleren de stukken in het kader van de sub-
sidiëring(173). De controle ter plaatse is toegewezen aan de afdeling Inspectie en
Toezicht.

3.1 Subsidies voor personeelskosten

Voor de definitieve vaststelling van de personeelskosten(174) moeten de inrichtende
machten jaarlijks tegen 30 juni een hele reeks gegevens en documenten over de
personeelskosten bezorgen. Daar de meeste inrichtende machten met een sociaal
secretariaat werken, dat de sector kent en alle documenten aflevert, stelt dit weinig
problemen.

Voor de controle van de subsidieerbare wedden, maakt de administratie gebruik van
een volledig geïnformatiseerd bestand van de personeelsleden van de voorzienin-
gen, dat alle permanente gegevens voor de weddenberekening bevat.

De meeste inrichtende machten houden zich aan de voorgeschreven personeelsfor-
matie en weddenschalen. De zeldzame afwijkingen van de personeelsformatie zijn
bijna steeds in min. Ook inzake lonen zijn de afwijkingen beperkt in aantal(175).

Het afleveren van uniforme documenten door de sociale secretariaten en het geïn-
formatiseerd personeelsledenbestand waarover de administratie beschikt, maken de
controle eenvoudig. Er zijn dan ook weinig problemen(176). De administratie houdt
zich strikt aan de regels, zowel voor de personeelsformatie als voor de subsidieerba-
re kosten. Wel tolereert zij beperkte verschuivingen in de personeelsformatie(177),
verdeling van een functie en de eraan verbonden wedde over alle personeelsleden
die ervoor in aanmerking komen(178) of doorschuiving van functies bij afwezigheid.

Voor bepaalde inrichtende machten, groepen van personeelsleden of kosten stellen
zich specifieke problemen:

                                                       

173 Concreet gaat het om twee cellen. In de ene cel staan tien personeelsleden in voor
de behandeling van de opgaven voor de verblijfssubsidies; één personeelslid be-
handelt de aanvragen tot terugbetaling van bijzondere kosten. In de andere cel ve-
rifiëren drie personeelsleden de jaarlijkse opgave van personeelskosten. Zij bepa-
len ook de voorschotten voor de personeelssubsidies en stellen eventuele aanpas-
singen van de werkingssubsidies vast. Deze cel controleert ten slotte de jaarreke-
ning en voert een aantal controles ter plaatse uit.

174 Maandelijks ontvangen de inrichtende machten een voorschot gelijk aan 1/12 van
de geraamde subsidieerbare kosten. Deze raming is erg nauwkeurig: voor 1997
bedroeg het verschil tussen de betaalde voorschotten en het uiteindelijk verschul-
digde bedrag voor de personeelsubsidies slechts 0,7 %.

175 In de publieke sector kunnen zich loonverschillen voordoen, daar OCMW’s een
eigen geldelijk en administratief statuut hanteren. OCMW's en intercommunales
stellen ook statutair vastbenoemde personeelsleden in hun voorzieningen tewerk,
wat de subsidievaststelling bemoeilijkt.

176 In de dossiers van 1997 bleek slechts sporadisch een, vaak minimale, correctie van
de aangifte nodig.

177 Zij aanvaardt bv. compensatie van één FTE logistiek personeel in overtal, door één
FTE begeleiders in min.

178 Hoewel het in feite meer het verdelen van een wedde is dan van een functie.
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• OCMW's en intercommunales kunnen niet aan alle inrichtersverplichtingen
voldoen (zij kunnen bv. geen jaarrekening opmaken). In tegenstelling tot privé-
inrichters, op wie de sociale wetgeving en sociale-zekerheidswetgeving van de
privé-sector van toepassing zijn, hanteren deze werkgevers de regels van het
administratief statuut, met verschillen tot gevolg: verloning volgens het gelde-
lijk statuut van het openbaar bestuur, ander systeem van vervanging van zieke
personeelsleden, verschillende berekeningswijzen voor de werkgeversbijdragen
voor pensioenen(179). In de praktijk blijkt de aparte toestand van deze inrichters
echter niet tot conflicten te leiden.

• De opvolging van personeelsleden in overtal ingevolge overgangsmaatregelen
of tewerkgesteld in het kader van tewerkstellingsmaatregelen of -programma's
stelt problemen. De administratie heeft niet altijd zicht op deze tewerkstelling.
Tewerkgestelden in het kader van het derde arbeidscircuit (DAC), gesubsidi-
eerde contractuelen (gesco's) en sociale Maribel-tewerkgestelden behoren im-
mers niet tot het subsidieerbaar kader en hun betaling of subsidiëring verloopt
niet via het FBJ. De Maribel-maatregel geeft echter wel aanleiding tot een ver-
rekening in de personeelssubsidies, zowel in de voorschotten als in de afreke-
ning.

• Een aantal personeelskosten(180) wordt op forfaitaire basis gesubsidieerd (3%
van de totaliteit van de loonkosten, inclusief werkgeversbijdragen). Daardoor is
het echter voor inrichtende machten niet lonend in te spelen op tewerkstel-
lingsmaatregelen die voorzien in een vermindering van werkgeversbijdragen.
Minder werkgeversbijdragen, die het FBJ toch terugbetaalt, betekenen immers
ook minder forfaitaire kosten, terwijl de werkelijke kosten uiteraard ongewij-
zigd blijven. Het zou dan ook beter zijn het forfait vast te stellen als een vast
bedrag per personeelslid of FTE.

3.2 Subsidies voor verblijfskosten

De residentiële voorzieningen ontvangen subsidies voor de verblijfskosten van
minderjarigen, berekend op grond van het aantal verblijfs- of begeleidingsdagen.
De pleeggezinnen en sommige voorzieningen krijgen subsidies om aan de minder-
jarigen zakgeld te betalen. De voorzieningen moeten maandelijks de aanwezighe-
den van de minderjarigen opgeven, met vermelding van alle subsidiegegevens en
bijsluiting van bewijsstukken.

De administratie controleert de ontvangen opgaven en verwerkt ze in het gegevens-
bestand, dat zelf een aantal controles uitvoert en jaarlijks automatisch de bezet-
tingsgraad berekent. Het computerprogramma van de administratie vertoont echter
een zwak punt: voor jongeren die al in de bijzondere jeugdzorg terechtkwamen voor

                                                       

179 Naargelang het bestuur is aangesloten bij het gemeenschappelijk stelsel, verzekerd
is bij een andere instelling (in de regel OMOB) of een eigen pensioenkas heeft. De
administratie hanteert voor alle vastbenoemde personeelsleden van inrichtende
machten uit de openbare sector eenzelfde percentage, wat op zich wel verdedig-
baar lijkt. Het beste zou het percentage van het gemeenschappelijk stelsel worden
gebruikt.

180 Verzekeringspremies, kosten voor arbeidsgeneeskunde, kosten voor werkkledij,...
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het nieuwe systeem in 1995 opstartte (volgens de administratie momenteel onge-
veer 10 % van de geregistreerde minderjarigen), zijn alleen de erg beperkte gege-
vens beschikbaar die het Ministerie van Justitie destijds bijhield. Ook bij het opleg-
gen van nieuwe maatregelen worden deze gegevens niet vervolledigd.

De controle van de opgaven richt zich vooral op de afwezigheden en vindt strikt en
rigoureus plaats. De betrokken dienst kan echter geen controle uitvoeren op de fei-
telijke juistheid van de opgaven, alleen op de consistentie met andere gegevens en
met de reglementering (zie verder).

3.3 Subsidies voor de werking en de infrastructuur

De erkende voorzieningen ontvangen subsidies voor werkings- en infrastructuuruit-
gaven op grond van hun categorie en erkende capaciteit. Er is dus geen relatie met
de bezettingsgraad of de werkelijke kosten. De uitkering geschiedt maandelijks,
zonder periodieke afrekening. Dit onderdeel van de subsidieregeling stelt dan ook
weinig problemen.

Het bedrag van de werkingssubsidie is vrij laag in het licht van de beleidsop-
ties(181), die grote investeringen in de sector noodzaken. Bovendien kunnen voor-
zieningen steeds minder een beroep doen op bestaande infrastructuur van of finan-
ciële ondersteuning door een congregatie. De voorzieningen zamelen voor hun
investeringen dan ook vaak op allerlei manieren geld in: giften van provinciale of
lokale besturen, serviceclubs of het bisdom. Inrichtende machten organiseren ook
allerlei manifestaties (barbecues, benefietconcerten, …). De Vlaamse regering on-
derzoekt momenteel of de VIPA-regeling niet ook in de sector van de bijzondere
jeugdbijstand van toepassing kan worden gemaakt.

3.4 Subsidies voor bijzondere kosten

De Vlaamse regering heeft de meeste vroegere bijzondere kosten geforfaitariseerd
en opgenomen in de subsidies voor verblijfskosten. Enkele bijzondere kosten ble-
ven echter afzonderlijk terugbetaalbaar:

• Bepaalde voorzieningen en de pleeggezinnen kunnen behalve de kosten van
inschrijving bij een ziekenfonds, ook de kosten van de verstrekking van buiten-
gewone medische of paramedische verzorgingen die onontbeerlijk zijn voor de
gezondheid van de minderjarige terugbetaald krijgen (het remgeld). In 1998
ging het om 8.118.636 BEF voor 1.300 dossiers, waarin psychotherapie een
groot aandeel had.

• Voorzieningen van categorie drie (oooc's) kunnen subsidies krijgen om de
schade te herstellen die minderjarigen in een crisissituatie veroorzaken. Het
gaat slechts om een zeer beperkt aantal dossiers en geringe bedragen(182). De
voorzieningen verhalen soms zelf een deel van de kosten op de minderjarige.

• In uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde voorzieningen of de pleeg-
gezinnen subsidies krijgen voor bijzondere uitgaven als: tolkkosten, koop of

                                                       

181 De totale capaciteit regionaal herverdelen en de residentiële capaciteit verminderen
ten voordele van niet-residentiële begeleidingsvormen.

182 Eén of twee dossiers per jaar.
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huur van een muziekinstrument, aankopen in het kader van specifieke opleidin-
gen, ... De administratie heeft tot nog toe geen van dergelijke aanvragen inge-
willigd en onderzoekt momenteel welke kosten in aanmerking kunnen komen.

Uit de aanvragen blijkt dat sommige voorzieningen waarschijnlijk onvoldoende op
de hoogte zijn van de mogelijkheden tot terugbetaling van bijzondere kosten. De
andere voorzieningen dienen veel dossiers medische kosten in, soms voor erg kleine
bedragen. De vraag rijst naar de opportuniteit van deze procedure. Deze medische
kosten zouden immers in het forfait kunnen worden opgenomen. Als het toch nodig
blijkt bepaalde (hoge of echt uitzonderlijke) kosten buiten het forfait terug te beta-
len, zijn de invoering van een benedengrens voor terugbetaling of groepering van de
aanvragen in periodieke opgaven valabele alternatieven.

4 Inspectie en controle ter plaatse

De inspectie ter plaatse van de erkende voorzieningen, zowel de pedagogische als
de financiële, is een opdracht van de afdeling Inspectie en Toezicht(183). In deze
dienst kreeg de inspectie op de bijzondere-jeugdbijstandvoorzieningen als enige een
afzonderlijke ploeg met drie inspecteurs toegewezen. Deze ploeg beperkt zich ech-
ter tot de pedagogische inspectie (op het functioneren van de voorzieningen). Hij
bezoekt elke voorziening minstens eens per jaar.

De pedagogische inspectie heeft weinig aandacht voor subsidieberekeningsgege-
vens (personeel, aanwezigheid minderjarigen) of de aanwending van de subsidies.
De operationele diensten, die de subsidies vaststellen, maken dan ook nauwelijks
gebruik van deze inspectieverslagen. De pedagogische inspectie maakt van haar
kant ook weinig gebruik van de veelheid aan informatie in de operationele afdeling.
Zij vermeldt die gegevens wel in haar verslagen, maar vergelijkt ze niet met de
vaststellingen ter plaatse.

De operationele afdeling voert wel een beperkte vorm van financiële controle uit.
Twee personeelsleden van de afdeling Bijzondere Jeugdbijstand(184) onderzoeken
de jaarrekening van de voorzieningen en voeren sporadisch financiële controles ter
plaatse uit, hoewel dit niet tot de opdrachten van hun afdeling behoort. Zij controle-
ren evenmin de basisgegevens van de subsidies. Zij hebben wel enige aandacht voor
de besteding van de subsidies door de berekening van de dagprijzen per minderjari-
ge. Aan de soms aanzienlijke verschillen tussen gelijkaardige voorzieningen ver-
binden zij in de regel geen conclusies. Toch leiden deze algemene onderzoeken
soms tot interessante vaststellingen(185).

De inspecties brengen de voorzieningen altijd op de hoogte van de resultaten, maar
meestal blijft het bij die mededeling. De pedagogische inspectie vraagt wel af en toe
aandacht voor een of ander punt, maar eist zelden concrete maatregelen. Slechts

                                                       

183 Die daarbuiten ook bevoegd is voor de sectoren: algemeen welzijnswerk, vrijwilli-
gerswerk, OCMW, opbouwwerk, integratiecentra, thuiszorgvoorzieningen en ou-
derenvoorzieningen.

184 Zij staan ook in voor de vaststelling van de subsidies voor personeelskosten en
werkingskosten.

185 Zo constateerde de controle ter plaatse bij een VZW waarvan de jaarrekening
financiële problemen deed vermoeden: overtal aan dienstwagens, verrekening pri-
vé-telefoongesprekken naar het buitenland, hoge onderhouds- en verbeteringskos-
ten voor de gebouwen, te hoge wedde voor de voorzitter, onduidelijke prestaties
van de directrice en haar echtgenoot.
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uitzonderlijk geven negatieve inspectieopmerkingen aanleiding tot een optreden
tegen de voorziening.

De afdeling Inspectie en Toezicht heeft onlangs een nieuw inspectieconcept uitge-
werkt, waarvan het de uitvoering pas heeft aangevat.

Het boekhoudkundige en financiële aspect van de inspectie komt ook in dit nieuwe
concept nauwelijks aan bod(186), evenmin als controle ter plaatse op de basisgege-
vens voor de berekening van de subsidie of op de aanwending van de subsidie. Het
concept heeft enkel oog voor het functioneren van de voorzieningen in het kader
van de erkenningsvoorwaarden en kwaliteitseisen. Een aantal krachtlijnen van het
nieuwe concept (geen adviesverlening, geen inspecties op vraag van de operationele
afdelingen,...) staan overigens diametraal tegenover de wensen die de operationele
afdelingen de inspectiedienst bij een bevraging meedeelden. De kloof tussen opera-
tionele dienst en inspectiedienst dreigt zodoende nog groter te worden.

Het nieuwe inspectieconcept houdt evenmin rekening met de aanbevelingen die een
consultant in 1992 formuleerde voor de organisatie van de inspectie in de sector
bijzondere jeugdbijstand(187). Ten slotte blijft de communicatie over de inspectie-
bevindingen naar de voorziening in handen van de individuele inspecteur. Nochtans
behoren eventuele conclusies en beslissingen i.v.m. erkenning, weigering of intrek-
king van de erkenning tot de bevoegdheid van de operationele dienst. De brieven
van de inspecteurs kunnen die beoordelingsvrijheid beperken.

5 Reacties van administratie en minister

In haar antwoord ging de administratie uitsluitend in op het ontbreken van enige
vorm van financiële inspectie ter plaatse. Zij wees op het beperkt aantal inspecteurs
en hun beperkte boekhoudkundige of algemeen financiële kennis, alsook op de
veelheid aan taken die zowel het inspectieteam als de cel Boekhoudkundig Toezicht
moeten vervullen voor het groot aantal (2.300) welzijnsvoorzieningen. De admini-
stratie nam zich wel voor de voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand als een
van de pilootsectoren voor het opstarten van een boekhoudkundig-financiële con-
trole te zullen selecteren. Het inspectieteam zou in een eerste fase vooral algemeen
financieel toezicht uitvoeren, dat weinig specifieke boekhoudkundige kennis ver-
eist. Daarbuiten zou de administratie in boekhoudkundige basisopleidingen voor-
zien.

De Vlaamse Minister van Welzijn bevestigde dat het onderzoek van het Rekenhof
een correct beeld van de toestand heeft opgeleverd. Zij deelde mee dat de wijziging
van de erkenningsvoorwaarden en subsidienormen bij besluit van 8 december 2000
de uitvoeringsbesluiten na de overgangsperiode overbodig hebben gemaakt. Wat de
inspectie betreft, verwees zij in de eerste plaats naar het antwoord van de admini-
stratie. Zij voegde daaraan toe dat alle inspecteurs ondertussen een initiatiecursus
boekhouden hebben gevolgd, met aandacht voor de analyse van de boekhouding
(toegespitst op VZW's) en de reglementering van de VZW's. Hiermee zullen de
inspecteurs een eerste onderzoek van de boekhouding van de geïnspecteerde instel-

                                                       

186 Het afdelingshoofd van de inspectiedienst stelde wel dat het de bedoeling is ook
een financiële controle van de voorzieningen te organiseren. Onlangs trok de afde-
ling een personeelslid aan voor de financiële controle.

187 Dit rapport pleitte voor heroriëntering van de controle naar meer inspectie ter
plaatse, met een belangrijk sturingselement vanuit de operationele dienst. Het
vroeg ook herwaardering van de financiële inspectie.
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lingen kunnen uitvoeren, zodat de cel Boekhoudkundig Toezicht binnen de afdeling
zich kan toeleggen op de meer problematische voorzieningen.

Ten slotte deelde de minister mee dat bij het opstellen van de PIP's en de PEP's, alle
processen werden herdacht om de activiteiten efficiënter, effectiever en zuiniger te
laten verlopen. Bij de uitvoering ervan zou rekening worden gehouden met de con-
clusies en aanbevelingen uit het verslag.

De PIP's en PEP's zitten in het eindstadium en zullen wellicht naar het jaareinde toe
worden goedgekeurd. Uit de ontwerpplannen blijkt een bijsturing van het nieuwe
inspectieconcept: inspecties zouden wel degelijk in belangrijke mate worden ge-
stuurd door de functionele diensten en de rapportering van de inspecties naar de
gecontroleerden zou verlopen via de functionele dienst. De selectie van te inspecte-
ren voorzieningen zal als voorheen vooral voortvloeien uit de verplichtingen inge-
volge de erkenningsprocedure, maar bepaalde sectoren zullen, op grond van criteria
als meerwaarde van de inspectie, subsidiebedrag of kwetsbaarheid van de doel-
groep, intensiever worden gecontroleerd.

6 Conclusie

Het Rekenhof formuleerde een aantal opmerkingen over de erkenning (het ontbre-
ken van uitvoeringsbesluiten) en subsidiëring van voorzieningen voor bijzondere
jeugdbijstand (bv. oneigenlijk gebruik van regels inzake personeelssubsidies: het
verdelen van hogere weddenschalen en het doorschuiven van functies). Deze op-
merkingen zijn echter van ondergeschikt belang tegenover die over het gebrek aan
controle ter plaatse op de basisgegevens voor de vaststelling van de subsidies of op
de aanwending ervan.

Uit de reactie van de administratie blijkt wel de intentie bij de inspectie ook aan-
dacht te besteden aan het financiële aspect, dat zij tot nu toe volledig verwaarloos-
de, maar het geringe aantal inspecteurs in de afdeling Inspectie en Toezicht en hun
beperkte financiële expertise zijn problematisch. Wat de inzet van personeel betreft,
is er een uitgesproken onevenwicht tussen de controle op de documenten en de
controle ter plaatse. Terwijl alleen al binnen de sector van de bijzondere jeugdbij-
stand tien personeelsleden instaan voor de controle op en verwerking van de ver-
blijfsopgaven, worden maar 13,3 FTE ingezet voor de controle ter plaatse van alle
welzijnsvoorzieningen.

Een versterking van de inspectiedienst, met bijzondere aandacht voor de financiële
controle, is in ieder geval aangewezen. Volgens de Vlaamse Minister van Welzijn
zouden de nieuwe PIP's en PEP's rekening houden met de opmerkingen van het
Rekenhof. Het is evenwel nog te vroeg om daarover uitspraak te doen.
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Vlaams Landbouwinvesteringsfonds: steun-
beslissingen

1.674.986
Het Rekenhof heeft, in opvolging van het onderzoek dat het heeft gewijd aan de
steunbeslissingen die het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in 1998 nam,
de toekenning van de investerings- en installatiesteun in 2000 steekproefsgewijze
gecontroleerd. Enerzijds bleken enkele positieve evoluties, zoals een correctie aan
de reglementering die voorheen misbruiken in de hand werkte, en een aanzet tot
interne controle. Anderzijds bleef de behandelingstermijn van de steundossiers ook
na de hervormingen te lang. Het VLIF neemt bovendien risico's door zijn waarborg
te verlenen zonder voorafgaande analyse van de financiële leefbaarheid van de
begunstigde bedrijven. Het Rekenhof onderzocht in 2001 ook de toekenning door
het VLIF van de eerste startpremies voor samenwerkingsverbanden van landbou-
wers. Het constateerde dat het VLIF tot op heden premies te hoog berekende, mede
door de onduidelijke reglementering. In beide dossiers ontstond een intensieve
briefwisseling met de Vlaamse Minister van Landbouw, die met tal van opmerkin-
gen van het Rekenhof akkoord ging.

1 Investerings- en installatiesteun aan land- en tuinbouwers

1.1 Inleiding

Het VLIF moet volgens zijn oprichtingsdecreet land- en tuinbouwers en hun vere-
nigingen en coöperaties geldelijk ondersteunen in hun verrichtingen ter bevordering
van de productiviteit en rentabiliteit van hun bedrijven(188). De Vlaamse regering
heeft in een aantal investerings- en installatiesteunvormen voorzien(189), waaronder
rentetoelagen, waarborgverlening en kapitaalpremies. Het VLIF verleende voor
dossiers ingediend vóór 1 januari 2000 alleen steun voor verrichtingen die de land-
en tuinbouwers financierden met leningen bij erkende kredietinstellingen. De kre-
dietinstellingen dienden de aanvragen voor steunverlening aan het VLIF te bezor-
gen, dat een positieve ministeriële beslissing terugstuurt. De kredietinstelling kan
dan jaarlijks de rentetoelagen opvragen. De buitendiensten van het VLIF controle-
ren of de land- en tuinbouwers de investeringen effectief uitvoeren. Sinds de inwer-
kingtreding van het besluit van 24 november 2000 worden ook met eigen middelen
gefinancierde investeringen betoelaagd.

Bij zijn controle van in 1998 vastgelegde steunbeslissingen stelde het Rekenhof een
grote achterstand in de dossierbehandeling vast. Het deelde de Vlaamse Minister
van Landbouw op 13 april 1999 opmerkingen mee over, onder meer, de misbruiken
in de hand werkende reglementering, onvoldoende VLIF-controle op de gegevens
die de kredietinstellingen verstrekken, het niet sanctioneren van banken die rente-
                                                       

188 Artikel 12 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot bege-
leiding van de begroting 1994. Een besluit van de Vlaamse regering van
16 juli 1996 regelt de werking en het beheer van het fonds.

189 Besluit van 4 juli 1996 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie
in de landbouw (opgeheven door het besluit van de Vlaamse regering van
24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in
de landbouw).
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dalingen of kredietopzeggingen laattijdig of niet melden en de grote tijdsspanne
tussen kredietopzegging en waarborguitbetaling die aanleiding geeft tot verwijlin-
tresten.

Het Rekenhof lichtte het Vlaams Parlement in langs zijn boek 1999(190). De toen-
malige minister reageerde met een aantal beloftes, waarvan het Rekenhof de reali-
satie in 2001 naging, onder meer door een steekproef van vastleggingsdossiers van
2000 te controleren, evenals alle in 2000 uitbetaalde waarborgen. Het deelde de
resultaten van dit opvolgingsonderzoek op 27 februari 2001 aan de minister mee,
die antwoordde op 30 maart 2001. Een nieuwe brief van het Rekenhof op 28 mei
2001 lokte op 17 juli 2001 een tweede antwoord van de minister uit. De onder-
staande paragrafen vatten de briefwisseling samen.

1.2 Positieve evoluties

De VLIF-regelgeving liet de steun stijgen naarmate de rentevoet verhoogde, terwijl
de kosten voor de land- of tuinbouwer gelijk bleven. Dit werkte misbruiken in de
hand: de kredietinstellingen hielden de rentevoet kunstmatig hoog en de land- of
tuinbouwers hadden er geen belang bij de meest voordelige financiering te zoeken,
daar de meerkost van een hogere rente binnen zekere grenzen volledig ten laste van
het VLIF viel. De Vlaamse regering koppelde de VLIF-steun in een nieuwe regle-
mentering op 24 november 2000 los van de financieringswijze van de investerin-
gen, zodat aan de opmerking van het Rekenhof werd tegemoetgekomen.

Naar aanleiding van de opmerking dat de controle van het VLIF op de kredietin-
stellingen onvoldoende was, stelde het VLIF een ingenieur aan voor steekproefsge-
wijze controle. Overigens zijn een aantal van de gegevens die de kredietinstellingen
moeten verstrekken, door de reglementswijziging niet meer cruciaal voor de steun-
verlening.

1.3 Voorlopige afrekeningen

Omdat doorgaans veel tijd verloopt tussen een kredietopzegging en de uitbetaling
van de waarborg door het VLIF, wat bijkomende intresten veroorzaakt, suggereerde
het Rekenhof de systematische toepassing van voorlopige afrekeningen(191). On-
danks aandringen van het Rekenhof, neemt het VLIF op dit vlak zelf geen initiatie-
ven. Het betaalt enkel op grond van voorlopige afrekeningen uit als de bank daarom
vraagt.

De minister stond aanvankelijk afwijzend tegenover de toepassing van het systeem
van voorlopige afrekeningen op initiatief van het VLIF, omdat alleen de kredietin-
stelling weet of de uitwinningsprocedure dermate gevorderd is dat een beroep op de
VLIF-waarborg vaststaat. Zij vond bovendien dat een voorlopige berekening moet

                                                       

190 Boek van het Rekenhof 1999, Stuk 36 (1999-2000) - Nr. 1 van 14 oktober 1999,
p.478-482.

191 Artikel 15 van de overeenkomst tussen het VLIF en de kredietinstellingen mach-
tigt de minister te beslissen tot onmiddellijke uitvoering van een beroep op de
VLIF-waarborg, zodra die geheel of gedeeltelijk vaststaat. Daar de omvang van de
VLIF-tegemoetkoming van bij de verkoop van de onroerende goederen min of
meer vaststaat, kan op dat moment al een voorlopige afrekening worden opge-
maakt.
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steunen op een voldoende zicht op de afloop van de waarborguitkering. Zo niet, zou
het VLIF te veel uitbetalen en moeten terugvorderen.

Het Rekenhof antwoordde dat de dossiercontrole aantoonde dat een schatting van
het te betalen waarborgbedrag in de meeste gevallen mogelijk is zodra de opbrengst
van de verkoop van de onroerende goederen bekend is. De overeenkomst tussen het
VLIF en de kredietinstellingen dekt het terugvorderingsrisico expliciet(192).

Op 17 juli 2001 kondigde de minister overleg met de kredietinstellingen aan over
een procedure waarbij de mededeling van kredietopzegging zou gepaard gaan met
een eerste raming van de eventueel te betalen overheidswaarborg op grond van een
cijfermatige analyse van het dossier. Dit zou dan aanleiding kunnen geven tot pro-
visionele uitbetaling van 60% van het geraamde bedrag.

1.4 Behandelingstermijn

Inzake dossierbehandelingstermijn werd sinds het vorige onderzoek nauwelijks
vooruitgang geboekt. Ondanks de hervormingen in 1998, bleef de behandelingster-
mijn voor steundossiers te lang. Vooral de buitendienst West-Vlaanderen liep een
aanzienlijke achterstand op. Het aantal dossiers met een behandelingsduur van meer
dan 315 dagen nam in 1999 toe. Ook voor waarborgdossiers bedraagt de behande-
lingstermijn op het VLIF (inclusief advies juridische dienst) minstens zes maand.
Deze dossiers veroorzaken intresten en vergen dus een prioritaire afhandeling.
Vraagt een kredietinstelling het VLIF om uitstel van aflossing van één jaar, dan
duurt het soms langer dan een jaar voor het VLIF zijn akkoord geeft. Dit leidt niet
alleen tot rechtsonzekerheid, maar bemoeilijkt ook de opvolging van dossiers met
een VLIF-waarborg.

De minister antwoordde dat de lange behandelingstermijn voor steundossiers in
West-Vlaanderen in de toekomst moet worden ingekort middels de inzet van meer
personeel. De behandelingstermijn voor waarborgdossiers hangt samen met de
complexiteit ervan en vragen tot uitstel van aflossing brengen volgens de minister
geen meerkost voor het VLIF mee.

Het Rekenhof repliceerde dat de vertraging in de behandeling van aanvragen tot
uitstel van aflossing inderdaad doorgaans geen meerkosten veroorzaakt. Er rijzen
echter problemen als de kredieten van het bedrijf intussen worden opgezegd. Zon-
der ministeriële toestemming voor het uitstel wordt de VLIF-waarborg immers
afgebouwd voor de vervaldag. Niet in de eerste plaats financiële overwegingen,
maar de bekommernis om rechtszekerheid vergt dus een tijdige behandeling van
deze aanvragen.

De minister beloofde uiteindelijk een inspanning te zullen leveren en drukte de
hoop uit daartoe na de reorganisatie van de Vlaamse overheid over voldoende per-
soneel te kunnen beschikken.

                                                       

192 Zij bepaalt immers dat de kredietinstelling een teveel ontvangen bedrag moet te-
rugstorten, vermeerderd met de wettelijke intresten.
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1.5 Interne controle

Het Rekenhof heeft er herhaalde keren op gewezen dat de vereniging van de hoeda-
nigheden van dossierbehandelaar en inspecteur in één functie, een efficiënte interne
controle belemmert. Door personeelsgebrek, is er nog steeds geen functiescheiding.
Wel heeft het VLIF een ingenieur ingezet om dossiers steekproefsgewijs te contro-
leren, wat een belangrijke stap is in de richting van een betere interne controle.

De landbouwer dient gegevens te verstrekken over zijn arbeidsinkomen en het aan-
tal volle arbeidskrachten. Het Rekenhof stelde vast dat de administratie deze gege-
vens op de informatiefiches in de vastleggingsdossiers voor 2000 soms ingrijpend
wijzigde, zonder daarbij een motivering te geven(193). Deze gegevens bepalen
nochtans mede de steungerechtigdheid.

De minister antwoordde dat het VLIF de landbouwer opnieuw zou laten onderteke-
nen of de wijzigingen zou motiveren. In de nieuwe reglementering vormt de infor-
matiefiche overigens niet meer de basis van een rentabiliteitsberekening, zodat de
opmerking volgens haar achterhaald is.

1.6 Aangerekende kosten

Het arbeidsinkomen was onder de oude reglementering een van de criteria voor
steuntoekenning. Het gebruik van de notie aangerekende kosten bij de bepaling
ervan vertekent echter de financiële toestand van een bedrijf: ongeacht de ouderdom
van een actief, worden afschrijvingen in rekening gebracht en op het geïnvesteerde
kapitaal wordt een vast kostenpercentage ingebracht, ongeacht financiering met
eigen of vreemd vermogen. Dat een bedrijf in het laatste geval financiële kosten
heeft, komt niet tot uiting. Ook bij waarborgtoekenning laat deze werkwijze niet toe
na te gaan welk gedeelte van het bedrijfsinkomen naar financiële kosten gaat, noch
of het vereiste arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht wordt gehaald. Een
vergelijking van deze gegevens in vier dossiers met de gegevens van de jaarreke-
ningen van het betrokken jaar, toonde grote verschillen. Het Rekenhof vroeg de
minister om een verklaring.

De minister antwoordde dat de aanrekening van kosten een bedrijfseconomische
benadering op lange termijn impliceert, die beter aansluit bij de landbouwsector, in
tegenstelling tot de jaarrekening, die een financiële korte-termijnbenadering in-
houdt. In deze bedrijfseconomische benadering worden afschrijvingen en rente
berekend op de vervangingswaarde, terwijl dit in de financiële benadering gebeurt
op basis van de reële aflossingen en betaalde intresten. De minister acht een finan-
ciële analyse bij waarborgtoekenning minder geschikt, omdat het VLIF de waarborg
op lange termijn toekent en het begunstigde bedrijf ook later nog in financiële
moeilijkheden kan komen. De minister voerde voor deze stellingen verder geen
argumenten aan. Zij verklaarde evenmin het verschil tussen afschrijvingen op grond
van vervangingswaarde en echte afschrijvingen, noch waarom zowel voor financie-
ring met eigen vermogen als met vreemd vermogen eenzelfde kost in rekening
wordt gebracht of waarom deze werkwijze specifiek bedrijfseconomisch zou zijn.
Voor de vier dossiers met discrepanties tussen het arbeidsinkomen volgens de jaar-
rekening en dat volgens de informatiefiche, gaf zij geen verklaring.

                                                       

193 In strijd met 2.3.2.1.,1) van onderrichting nr. 9.
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Het Rekenhof herhaalde op 28 mei 2001 dat de jaarrekening wel degelijk structu-
rele informatie geeft over een bedrijf, waarmee de waarborgtoekenning rekening
moet houden, en dat de berekeningswijze van de aangerekende kosten geen correct
beeld geeft van de financiële toestand, onder meer door de berekeningswijze van
afschrijvingen en door het feit dat geen rekening wordt gehouden met de financie-
ringswijze van investeringen. Het drong nogmaals aan op een verklaring voor de
verschillen in de vier dossiers.

Op 17 juli bevestigde de minister dat de jaarrekening informatie over een bedrijf
bevat waarmee de waarborgtoekenning rekening moet houden. Zij stelde ook dat
het VLIF bij overdreven risico’s de waarborg kan weigeren. Verder herhaalde zij
dat het VLIF een bedrijfseconomische benadering toepast, die aansluit bij de eigen-
heid van de land- en tuinbouwsector. Zij weigerde ten slotte verder in te gaan op de
vraag naar een verklaring voor de verschillen tussen de informatiefiche en de jaar-
rekening voor de vier aangehaalde dossiers.

1.7 Onderbouwing van de waarborgverlening

In een aantal dossiers kende het VLIF een aanzienlijke waarborg toe aan bedrijven
die al een zeer hoge schuldenlast hebben, zonder zich te baseren op een grondige
financiële analyse. De minister ging niet in op de vraag naar financiële analysen en
deelde enkel mee dat de investeringen normaal waren voor de bedrijven en de sec-
tor. Het Rekenhof repliceerde dat het VLIF de bedrijven niet per definitie moet
uitsluiten van waarborgtoekenning, maar dat het in dergelijke gevallen moet uitgaan
van een grondige financiële analyse.

Het VLIF kende ook de waarborg toe aan landbouwers van wie het wist dat zij
financiële moeilijkheden hadden, hoewel het zijn waarborg kan weigeren wegens
speciale risico’s. De minister ontkende voor een van deze dossiers het bestaan van
de nochtans evidente financiële problemen. Voor het andere stelde zij dat het bedrijf
in het verleden weliswaar ernstige financiële moeilijkheden had, maar dat er een
positieve evolutie was en de waarborg het voor dit bedrijf mogelijk maakte te over-
leven.

Het fonds verleende ten slotte ook zijn waarborg aan rechtspersonen die - hoewel
zij volgens de informatiefiche over een voldoende inkomen beschikten - blijkens
hun jaarrekening weinig solvabel waren. Het Rekenhof suggereerde dan ook in-
schrijving van het criterium solvabiliteit in de regelgeving. De minister erkende
geen rechtstreeks verband tussen inkomen en solvabiliteit. Het Rekenhof repliceer-
de dat aanhoudende verliezen het eigen vermogen en dus de solvabiliteit (verhou-
ding eigen vermogen tegenover vreemd vermogen) aantasten. De solvabiliteit is
doorslaggevend voor de kredietwaardigheid en dus het risico dat een bedrijf vormt
bij waarborgverlening. Het Rekenhof drong er daarom nogmaals op aan de waar-
borgtoekenning bij rechtspersonen onder meer te baseren op een grondige analyse
van de jaarrekening en een eventuele waarborgbeperking of -weigering bij speciale
risico’s. Op 17 juli 2001 antwoordde de minister geen waarborg meer te zullen
toekennen bij grote risico’s en twijfels over het voortbestaan van een bedrijf.

Ten slotte suggereerde het Rekenhof startende bedrijven die de waarborg vragen,
een financieel plan te doen voorleggen waaruit de leefbaarheid van het bedrijf
blijkt. De minister antwoordde daar al mee gestart te zijn.
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1.8 Optreden tegen misbruiken

Uit de waarborgdossiers bleek dat de kredietinstellingen hun informatieverplichting
tegenover het VLIF niet altijd nakomen en dat niet wordt opgetreden tegen kenne-
lijke misbruiken van de waarborgregeling door de begunstigde landbouwer.

De minister kondigde aan, de kredietinstellingen nogmaals op hun verplichtingen
jegens het VLIF te zullen wijzen. Op de vraag naar maatregelen tegen belangen-
vermenging en misbruik van de VLIF-waarborg, wenste zij niet in te gaan.

1.9 Conclusie

Een wijziging van de reglementering en de aanstelling van een controlerend ingeni-
eur heeft een aantal problemen grotendeels opgelost, zoals het hoge risico op mis-
bruiken en de ontoereikende controle op de kredietinstellingen. Het opvolgingson-
derzoek van de dossiers 2000 toonde echter aan dat in de lange behandelingstermijn
van de steundossiers ook na de hervormingen nauwelijks verbetering kwam. Het
VLIF neemt bovendien risico's door zijn waarborg te verlenen zonder voorafgaande
analyse van de financiële leefbaarheid van de begunstigde bedrijven. De Vlaamse
Minister van Landbouw heeft een aantal remediëringsbeloften gedaan: overleg met
de kredietinstellingen over provisionele uitbetaling van de waarborg, de inzet van
meer personeel voor de dossierbehandeling, het weigeren van de waarborg bij twij-
fels over de leefbaarheid van het landbouwbedrijf,... Het Rekenhof zal de vervulling
van deze beloften opvolgen.

2 Startpremies voor samenwerkingsverbanden

2.1 Inleiding

Het besluit van de Vlaamse regering van 4 juli 1996 voorzag in startpremies, be-
stemd om bij te dragen in de beheerskosten van groeperingen van landbouwbedrij-
ven opgericht na 1 januari 1990. De Vlaamse Minister van Landbouw heeft de toe-
kenningsmodaliteiten vastgelegd in een ministerieel besluit van dezelfde datum. Dit
besluit beperkt de premies onder meer tot de werkelijk verantwoorde beheerskosten
en tot 25% van de uitgaven die de globale activiteiten van de groepering vertegen-
woordigen. Het bepaalt ook de schijfsgewijze uitbetaling van de premies: 50% op
het einde van het eerste jaar en de rest in tweemaal op het einde van elk der volgen-
de jaren. Voorts moeten de jaarlijkse ledenbijdragen aan het samenwerkingsverband
minstens de helft van de premie voor het eerste jaar bedragen.

Jarenlang werd geen enkele startpremie aangevraagd. De recentste aanvraag dateer-
de van vóór de federalisering. De steunvorm heeft echter recent aan populariteit
gewonnen en de eerste aanvraagdossiers waarmee het Vlaams Gewest is gecon-
fronteerd, stelden specifieke problemen ten gevolge van de onduidelijke reglemen-
tering. Het Rekenhof heeft vier dossiers geanalyseerd. Het deelde de Vlaamse Mi-
nister van Landbouw zijn opmerkingen mee op 5 december 2000. Het antwoord van
de minister d.d. 21 februari 2001 leidde op 3 april 2001 tot een nieuwe brief van het
Rekenhof en een tweede antwoord van de minister op 18 juni 2001.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1109

2.2 Wijzigingen van rechtsvorm

De reglementering bepaalt niet duidelijk wanneer een samenwerkingsverband voor
een startpremie in aanmerking komt. Twee samenwerkingsverbanden die al jaren
bestonden als feitelijke vereniging, kregen in 2000 een startpremie, toen ze zich tot
een coöperatieve vennootschap omvormden. Het Rekenhof achtte deze interpretatie
niet in overeenstemming met de bedoeling van EEG-richtlijn 72/159/EEG van
17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven. Deze richtlijn
wil immers landbouwers aanmoedigen samenwerkingsverbanden aan te gaan, los
van de juridische vorm die deze samenwerking aanneemt. Startpremies verlenen bij
elke rechtsvormwijziging doet het aantal samenwerkingsverbanden niet toenemen.

De minister erkende dit probleem. Zij had er bij de behandeling van het dossier ook
aan getwijfeld of een verandering van rechtsvorm als de start van een samenwer-
kingsverband kon worden beschouwd. Strikt gezien ging het in casu volgens haar
wel om de start van een nieuwe vereniging, met een aantal specifieke opstartkosten.

Het Rekenhof handhaafde echter zijn standpunt: omzetting in een andere rechts-
vorm van een bestaande vereniging is niet gelijk aan oprichting van een nieuwe
vereniging. Is een startpremie in deze gevallen aangewezen, dan dient dit met het
oog op de rechtszekerheid in de reglementering te worden ingeschreven.

Uiteindelijk beloofde de minister de reglementering te zullen aanpassen opdat ook
omvorming van een bestaande vereniging onder bepaalde voorwaarden tot een
startpremie kan leiden. Een bestaande vereniging zou enkel in aanmerking komen
als zij nog geen steun verkreeg en enkel de specifieke omvormingskosten zouden in
rekening worden genomen.

2.3 Eenmaligheid van de premie

Het is evenmin duidelijk of de premie wordt toegekend voor één jaar of voor ver-
schillende jaren. De administratie oordeelt op grond van de premiemaxima dat de
premie voor drie jaar geldt. De reglementering vermeldt dit echter niet expliciet.

Het Rekenhof heeft dan ook opgemerkt dat de regelgeving duidelijkheid moet
scheppen. De minister is ermee akkoord gegaan de toekenningsmodaliteiten nauw-
keuriger te definiëren.

2.4 Premieberekening

De administratie gaat bij de premieberekening uit van de verschillende maxima die
de regelgeving vermeldt, maar beschouwt het resulterende bedrag als de eerste
schijf van 50%. De totale premie bedraagt zodoende na uitbetaling van de andere
schijven het dubbele. Het is niet duidelijk op grond van welke bepaling de admini-
stratie deze werkwijze toepast.

2.5 Beperking volgens ledenbijdragen

Het ministerieel besluit bepaalt dat de ledenbijdragen minstens de helft van de pre-
mie voor het eerste jaar moeten bedragen. In strijd hiermee gaat de administratie er
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bij de berekening van een startpremie vanuit dat de premie voor het eerste jaar
maximaal tweederde van de ledenbijdragen voor het eerste jaar mag bedragen.

De minister antwoordde dat wordt verondersteld dat de ledenbijdragen alle kosten
dekken en dat deze kosten met de premie voor twee derden gecompenseerd worden.

Het Rekenhof repliceerde dat de ledenbijdragen niet per definitie alle kosten dek-
ken. Er kunnen bijvoorbeeld leningen worden aangegaan. Overigens brengen niet
alle kosten uitgaven teweeg. Gelijkstelling van de gemaakte kosten met de leden-
bijdragen maakt bovendien dat de premie, die volgens de reglementering jaarlijks
het totaal van de werkelijk verantwoorde kosten van beheer niet mag overschrijden,
nooit het dubbele van de ledenbijdragen kan bedragen.

2.6 25%-norm

De reglementering bepaalt dat de premie 25% van de uitgaven die de globale acti-
viteit van de groepering vertegenwoordigen niet mag overschrijden. Het VLIF gaat
bij de berekening echter uit van de omzet(194), die in de onderzochte dossiers aan-
zienlijk meer bedroeg dan de uitgaven. De toegekende premie was dan ook te hoog.

De minister ging hiermee akkoord en bevestigde dat de instelling de 25%-norm
moet toepassen op de kaskosten.

2.7 Kostenverantwoording

Het is niet duidelijk waarom de administratie de uitbetaling van de schijven van de
premie in het tweede en derde jaar koppelt aan de verantwoording van de beheers-
kosten voor het tweede en derde jaar. De premietoekenning slaat immers op de
beheerskosten van het eerste jaar, zodat de hoogte van die kosten in het tweede en
derde jaar irrelevant is.

De minister onderschreef dit standpunt.

2.8 Terugvordering

Aangezien de verkeerde toepassing van de reglementering tot gevolg had dat de
toegekende premie in de vier onderzochte dossiers te hoog was, drong het Rekenhof
aan op terugvordering van in totaal 117.090 BEF. De minister weigerde echter op
dit verzoek in te gaan. Nadat het Rekenhof opnieuw op terugvordering had aange-
drongen, deelde zij mee dat in deze dossiers geen bijkomende betalingen zouden
worden gedaan, maar dat ook niet zou worden teruggevorderd.

                                                       

194 Het VLIF ging ervan uit dat dienstverlenende ondernemingen tegen kostprijs wer-
ken, zodat hun omzet gelijklopend is met de kosten.
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2.9 Besluit

Het VLIF heeft - mede door een onduidelijke reglementering - alle eerste startpre-
mies voor samenwerkingsverbanden in de landbouw te hoog berekend. Het Reken-
hof kreeg van de minister evenwel de belofte dat zij de reglementering zou aanpas-
sen en de toekenningsmodaliteiten van de startpremies nauwkeurig bepalen. De
minister weigerde echter het te veel betaalde terug te vorderen.
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Informatisering in het BLOSO

1.712.411
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Vlaamse openbare instelling Bevordering
van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO)
omspringt met informatietechnologie (IT) en informatiesystemen (IS). Het stelde
vast dat de bezetting van de informatica-afdeling van de instelling te klein is om een
efficiënte werking te garanderen. Dit resulteert onder meer in een weinig planmati-
ge aanpak en een gebrek aan interne rapportering, met risico's voor bv. een vlotte
kennisoverdracht en beveiliging. Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Sport
tal van aanbevelingen gedaan, die evenwel maar haalbaar zijn met voldoende in-
formaticapersoneel.

1 Inleiding

Het Rekenhof heeft onderzocht of planning en organisatie van de informatietech-
nologie (IT) en de ermee verbonden informatiesystemen (IS) in het BLOSO kwan-
titatief en kwalitatief voldoende zijn uitgebouwd. Het ging uit van de planning- en
organisatienormen van COBIT(195). Het BLOSO vocht tijdens de tegensprekelijke
procedure op 14 december 2000 de toepasbaarheid van de COBIT-normen op haar
organisatie aan. COBIT richt zich volgens het BLOSO op grote organisaties, met
een grote IT-afdeling en IT-staf, die veelvuldige functiescheiding toelaat. Daaren-
boven veronderstellen de COBIT-normen bedrijfsprocessen die sterk afhankelijk
zijn van de IT.

COBIT is inderdaad een controle-instrument dat werd opgebouwd vanuit de filoso-
fie van grotere ondernemingen. Deze opvatting vormt volgens het Rekenhof echter
geen belemmering voor de toetsing van kleinere instellingen aan de normen. De
belangrijkste verdienste van COBIT ligt immers in het aangeven van die gebieden
inzake informatica en informatieverwerking die voor verbetering vatbaar zijn, om
zo de werking van de onderzochte organisatie te helpen optimaliseren.

Het Rekenhof deelde zijn onderzoeksbevindingen op 13 maart 2001 mee aan de
Vlaamse Minister van Sport, die heeft geantwoord op 28 mei 2001.

2 IT-planning en interne communicatie van het IT-beleid

Bij gebrek aan een specifieke methodologie voor het consequent opstellen van IT-
plannen op lange en korte termijn, ontbreekt bij het BLOSO echte planning. De
instelling maakt jaarlijks enkel naar aanleiding van de opstelling van de begroting
een soort planning op met een becijfering van te verwachten IT-uitgaven. Een uit-
gewerkt technologisch infrastructuurplan, een bedrijfsbreed informatica-

                                                       

195 COBIT, Governance, Control and Audit for Information and Related Technology,
April 1998, 2nd. Edition, Information Systems Audit and Control Foundation (IS-
ACF), USA.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1113

architectuurmodel(196), hard- en softwareaankoopplannen die verder reiken dan een
kostprijsraming, ontbreken echter.

Ook verslaggeving over de - nochtans regelmatig plaatsvindende - vergaderingen
over diverse aspecten van IT-planning ontbreekt. Alleen als projecten een grote
impact hebben op de instelling, bereiden verantwoordingsnota's de beslissingen van
de raad van bestuur voor. De meeste IT-activiteiten echter worden gepland op in-
formele basis.

In zijn reactie wees het BLOSO erop in het verleden geen behoefte te hebben gehad
aan gedetailleerde IT-plannen op lange en korte termijn. Het volstond volgens de
instelling met de beperkte budgettaire middelen de bestaande situatie in stand te
houden. Bovendien garandeert het rechtstreeks ressorteren onder de adjunct-
commissaris-generaal een continue samenwerking tussen leiding en informaticacel,
die geen uitgebreide verslaggeving of formele procedures vergt.

Volgens het Rekenhof echter, maakt het voortdurend toenemend belang van IT in
de werking van organisaties, planning en registratie van acties en activiteiten on-
ontbeerlijk voor het goed en continu werken van de diensten. Schriftelijke rapporte-
ring daarbij verstrekt inzicht in de werkingsactiviteiten van de IT-afdeling en vormt
een basis voor analyse en evaluatie. Zij maakt ook kennisoverdracht mogelijk.

Ook over veel andere informatica-aspecten rapporteert het BLOSO intern enkel
mondeling, zodat weinig tastbare bewijzen achterblijven die later als toetsingsin-
strument kunnen dienen. Tijdens zijn onderzoek kon het Rekenhof veel informatie
over de praktische werking en organisatie van de informatica enkel mondeling van
de hoofdcoördinator informatica verkrijgen. Mocht hij plots wegvallen, dan zou
deze informatie verloren gaan. Dat de informaticacel vaak vergadert met de leiding,
zoals het BLOSO argumenteert, verandert weinig, aangezien de leiding niet uit
informaticaspecialisten bestaat. Het mondeling doorgeven van complexe informatie
over lopende, geplande en gerealiseerde projecten, aan een mogelijke opvolger kan
tot onvolledigheid en verkeerde interpretatie leiden.

Er is wel een stuurgroep, maar die is en werkt informeel, zonder vastgelegde regels
voor vergaderfrequentie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verslaggeving.

Het gehele IT-beleid verloopt overigens informeel, zonder uitgeschreven beleids-
richtlijnen. Daardoor is er geen duidelijke en transparante beleidscommunicatie.
Slechts voor projecten met een grote impact op de organisatie vindt een meer ge-
structureerd overleg met de topleiding plaats. Communicatie naar en met de gebrui-
kers vindt slechts plaats bij de aanvang van een project. Bij ontstentenis van uitge-
schreven normen en procedures, hebben de eindgebruikers geen gedragscode. Het
ontbreken van dergelijke richtlijnen en procedures is het gevolg van een tekort aan
voldoende werkingsmiddelen om een degelijke informaticacommunicatie en
-verwerking in het leven te roepen.

                                                       

196 Informatie-architectuur staat toe de informaticavoorzieningen af te stemmen op de
bedrijfsvoering.
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3 Personeelsbezetting

De informaticacel van het BLOSO ressorteert rechtstreeks onder de bevoegdheid
van de adjunct-commissaris-generaal. Zij wordt bemand door drie personeelsleden:
één informaticus en twee programmeurs. Een halftijdse kracht voert de administra-
tieve functie in de informaticacel uit. Sinds 1997 zijn er informaticacoördinato-
ren(197), die fungeren als tussenpersoon tussen de informaticacel en de eigen afde-
ling of dienst.

Deze beperkte bezetting van de informatica-afdeling (drie personeelsleden op een
totaal personeelsbestand van 600 mensen) laat niet toe een meer uitgebreide wer-
king van de informatica-afdeling op te zetten. De drie personeelsleden in de infor-
matica-afdeling moeten mekaar voor de meest urgente taken bijspringen. In het
algemeen is er dan ook een te sterke concentratie van functionele verantwoordelijk-
heden. In de meeste gevallen beheert de hoofdcoördinator de informatica-
activiteiten centraal. Hij maakt in de meeste gevallen de uiteindelijke keuze inzake
de aanschaf van IT-producten.

4 Gegevensregistratie

Momenteel bestaan verscheidene gegevensbanken, gebaseerd op de verschillende
gebruikte toepassingen. Identieke gegevens worden dan ook op verschillende plaat-
sen ingevoerd. Dit leidt tot redundantie van gegevens, met een negatief effect op de
efficiëntie van de gegevensverwerking en een verhoogd risico op fouten.

Het BLOSO schreef dit fenomeen toe aan de recente informaticaontwikkelingen.
Het Rekenhof wees als oorzaak ook op het verlenen van de bevoegdheid aan PC-
gebruikers, zelf kleine toepassingen of databanken op te zetten.

Tijdens het onderzoek legde het BLOSO een document voor dat de uitwerking van
een centrale databank voorstelde. Tot op heden werd dit project niet gerealiseerd,
volgens de instelling bij gebrek aan middelen. Een centrale gegevensbank bouwen
impliceert inventarisatie van de beschikbare data. Het is ook noodzakelijk, in sa-
menspraak met de gebruikers, helderheid te verschaffen over erin te gebruiken defi-
nities.

5 Beveiliging

Evenmin als een centrale gegevensbank bestaat er een schema voor gegevensclassi-
ficatie dat duidelijk vastlegt: wie toegang heeft tot welke gegevens, wie verant-
woordelijk is voor het bepalen van het gepaste toegangsniveau, waar een specifieke
goedkeuring vereist is voor toegang (gevoelige gegevens), welke de speciale toe-
gangsvereisten zijn (afspraken inzake het niet vrijgeven of de vertrouwelijkheid van
gegevens). Het BLOSO wierp tegen dat de gebruikers de toegangsrechten kennen.

Het BLOSO regelt de basisbeveiliging door installatie en aanpassing van de toe-
gangsprofielen in de software. Voor de beveiliging van Internettoegangen maakt het
gebruik van een firewall.

                                                       

197 Thans zijn er tien aangeduid. Zij kunnen niet als een uitbreiding van de informati-
cacel worden beschouwd.
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De instelling treft beveiligingsmaatregelen in functie van de noodwendigheden van
de dienst en niet op grond van een vooraf uitgewerkt beveiligingsbeleid. Zij schat
risico's niet methodisch in en wakkert het veiligheidsbewustzijn bij de gebruikers
niet echt aan.

De verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging ligt in de eerste plaats bij
het informaticapersoneel. Afzonderlijke functies interne controle en informatiebe-
veiliging zijn niet aanwezig. Het Rekenhof kon niet met zekerheid vaststellen of
zich al beveiligingsproblemen hebben voorgedaan, bij gebrek aan schriftelijk inter-
ne rapportering. Een georganiseerde functiescheiding is in de beperkt bezette in-
formatica-afdeling (drie personeelsleden) nagenoeg onmogelijk. Wel stelde het
BLOSO voor zijn informatica-afdeling functiebeschrijvingen op (informaticus en
programmeur). Zij voorzien echter niet in beveiligingstaken.

De administratie beloofde bij de eerstvolgende wijziging de functiebeschrijvingen
te zullen aanpassen.

Het BLOSO kiest bij de aankoop van hard- en software resoluut voor de marktstan-
daarden die uit de vakliteratuur blijken. De instelling is weliswaar te klein om zelf
risicoanalyses uit te voeren, maar zij zou toch de raad van beheer, belast met de
strategische beslissingen, moeten informeren over de risico's die met een bepaalde
toepassing kunnen samengaan. Daarenboven zou het de risico's die de vakliteratuur
beschrijft, moeten afwegen tegen de bedrijfssituatie.

Een formeel uitgeschreven rampenplan heeft de instelling niet, maar mocht zich een
ramp voordoen, dan kan het hoofdbestuur terugvallen op de buitendiensten. Wel
heeft het BLOSO eind 1999, langs een pool van VOI's, een verzekeringscontract
afgesloten dat alle elektronicarisico's dekt.

6 Projectbeheer

Het BLOSO volgt geen projectmatige aanpak. Voor projectbeheer zijn er noch een
methodologie, noch meet- en controlepunten. Verslaggeving over gerealiseerde
informaticaprojecten ontbreekt. Voor de op stapel staande migratie zou volgens de
hoofdcoördinator-informatica wel projectmatiger worden gewerkt, wegens de om-
vang van het project en om de realisaties van de externe partner te kunnen opvol-
gen. Er is echter geen systematiek voor projectaanpak uitgewerkt.

Zonder meet- en controlepunten is de projectuitvoering overigens niet op onafhan-
kelijke wijze controleerbaar. Een dergelijke controle kan nochtans de aanzet zijn
voor overleg over voortzetting of bijsturing van een project. Het BLOSO merkte op
dat het meet- en controlepunten opneemt bij de uitvoering van een project en dat de
leiding permanent evalueert. Het gaf wel toe over geen gedetailleerde, formeel uit-
geschreven planning met meet- en controlepunten te beschikken.

7 Antwoord van de Vlaamse Minister van Sport

De minister verwees in zijn antwoord naar de reacties van het BLOSO en wees erop
dat een aantal opmerkingen inzake personeel en organisatiestructuur het gevolg zijn
van de zeer beperkte omvang van de informaticacel en de bijhorende kredieten.
Aangezien de Vlaamse regering heeft beslist de Vlaamse administratie op korte
termijn te hervormen in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid, en het BLOSO eerst
dient te beschikken over een PIP-PEP voor nieuwe aanwervingen, leek het hem niet
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aangewezen onmiddellijk tot personeelsuitbreiding of grote investeringen over te
gaan. De reorganisatie kan immers leiden tot aanpassing van het takenpakket van
het BLOSO.

8 Conclusies en aanbevelingen

De bezetting van de informatica-afdeling van het BLOSO is te klein om een effici-
ente werking te garanderen. Bovendien werkt deze afdeling weinig planmatig en
vooral op informele basis. Dit brengt voor de instelling risico's mee, bv. inzake een
vlotte kennisoverdracht. Het Rekenhof acht het dan ook in eerste instantie aange-
wezen de informatica-afdeling van het BLOSO uit te breiden. Pas dan worden im-
mers de volgende aanbevelingen haalbaar:

• Het BLOSO dient zijn IT planmatig aan te pakken, met een regelmatige schrif-
telijke rapportering, die inzicht biedt in de werkingsactiviteiten van de IT-
afdeling, een basis vormt voor analyse en evaluatie van de IT-afdeling en ken-
nisoverdracht veiligstelt.

• De projectplanning dient van bij de eerste fase al meet- en controlepunten te
definiëren, waaraan de uitvoering kan worden getoetst.

• Het in kaart brengen van de informatie-architectuur moet een overzicht bieden
op alle gegevens die het BLOSO verwerkt.

• Bij de aanschaf van nieuwe IT- of IS-producten dient de cel informatica de
leiding en de raad van bestuur te informeren over de risico’s die de vaklitera-
tuur beschrijft, toegepast op de bedrijfssituatie.

• Het is aangewezen de IT-stuurgroep formeel te installeren, met duidelijke
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

• BLOSO moet de personeelsleden beveiligingsnormen en -richtlijnen medede-
len, waarvan het regelmatig de naleving moet testen.

• Ten slotte dient het BLOSO richtlijnen voor kwaliteitsbewaking uit te werken.
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Toerisme Vlaanderen: personeelsuitgaven
en -beleid

1.930.501
De onduidelijkheid over de toekomstige bevoegdheden van Toerisme Vlaanderen
belemmert de totstandkoming van een aangepast personeelskader. In afwachting
vult de instelling haar personeelsnoden contractueel in, echter zonder rechtsgrond,
zonder vooruitziend wervingsbeleid en zonder een degelijke voorbereiding. Bij die
contractuele werving biedt Toerisme Vlaanderen bovendien vaak reglementair te
hoge salarissen aan, daar zij de contracten onderhandelt. Dit creëert ongelijkheid
tussen sommige contractuele personeelsleden en de statutaire personeelsleden, nog
vergroot door de toekenning aan contractuelen van onreglementaire toelagen en
vergoedingen. De minister argumenteerde met de erg concurrentiële omgeving van
Toerisme Vlaanderen, die afwijkingen vergt in functie van effectiviteit en efficiëntie.
Het Rekenhof stelde tevens een zeer gebrekkig beheer van de personeelsdossiers
vast: frequent maakt Toerisme Vlaanderen vergissingen in de individuele dossiers,
onder meer wegens onderbemanning van de personeelsdienst en een gebrek aan
interne controle.

1 Inleiding

Het decreet van 22 december 1995 vormde het Vlaams Commissariaat-Generaal
voor Toerisme om tot de Vlaamse openbare instelling Toerisme Vlaanderen. In
1999 verkreeg deze instelling 1.120,7 miljoen BEF ontvangsten, voornamelijk be-
staande uit een dotatie van de Vlaamse Gemeenschap. De uitgaven van de instelling
bedroegen in dat jaar 1.135,6 miljoen BEF, waarvan 229,7 miljoen BEF lonen en
sociale lasten. Toerisme Vlaanderen telde op 1 januari 1999 in België 104 perso-
neelsleden (54 statutaire en 50 contractuele) en in de buitenlandkantoren 53,2 vol-
tijdse equivalenten (198). Het personeelsstatuut van Toerisme Vlaanderen werd
vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995, inmiddels opge-
heven door het zogenaamde stambesluit VOI van 30 juni 2000, dat de basisregle-
mentering van de rechtspositie van het personeel van een groot aantal VOI’s regelt.

Eind 2000, begin 2001 onderzocht het Rekenhof het personeelsbeheer van Toerisme
Vlaanderen. Het deelde zijn bevindingen op 5 maart 2001 mee aan de Vlaamse
Minister van Toerisme en de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. De
minister heeft op 24 juli 2001 de opmerkingen van algemene aard beantwoord.
Voor de opmerkingen in individuele dossiers stelde hij een afzonderlijk antwoord in
het vooruitzicht.

2 Personeelsformatie

Een audit in 1996 leidde op 7 juli 1998 tot een decretale herstructurering van Toe-
risme Vlaanderen, die de bevoegdheid van de instelling onder meer beperkte tot het

                                                       

198 Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Denemarken,
Oostenrijk, Tsjechië, de VS en Japan
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promotiebeleid. Deze beperking diende onder andere een overheveling van perso-
neel naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap mee te brengen.

De reorganisatie vond echter niet plaats. Intussen verkeert het personeel in een on-
zekere situatie. De onduidelijkheid over de bevoegdheden stond evenmin de tot-
standkoming van een aangepast personeelskader toe. Omdat de bestaande formatie
van 64 statutaire personeelsleden al geruime tijd niet meer volstond, nam Toerisme
Vlaanderen tal van personeelsleden bij gewone arbeidsovereenkomst in dienst.
Deze contractuele aanwervingen voldeden echter niet altijd aan de voorwaarden die
het koninklijk besluit algemene principes stelde(199).

Toerisme Vlaanderen werkte al op 26 mei 1999 een nieuw voorstel van personeels-
formatie uit, maar de minister heeft dit nog altijd niet bekrachtigd.

Het Rekenhof heeft gevraagd snel duidelijk te maken welke bevoegdheden Toeris-
me Vlaanderen in de toekomst krijgt, opdat op grond daarvan een aangepaste per-
soneelsformatie kan worden opgesteld.

De minister antwoordde dat hij omwille van de eenheid van de materie heeft beslist
de geplande hervorming niet door te voeren, maar de hele kwestie opnieuw te be-
kijken in het kader van de volledige reorganisatie van Vlaamse overheid, DAB’s en
VOI’s. Afhankelijk van de beslissingen daarbij, kan voor Toerisme Vlaanderen dan
een nieuwe en geactualiseerde personeelsformatie worden opgesteld.

3 Aanwervingsbeleid

Toerisme Vlaanderen voert volgens het Rekenhof geen vooruitziend aanwervings-
beleid. Het zou de jaarlijkse aanwervingsplannen moeten steunen op een grondige
personeelsbehoeftenanalyse. De minister verwees naar het wervingsplan 2001(200).
Het Rekenhof heeft de voorlegging van dit plan gevraagd, alsook van een lijst van
de statutaire en contractuele aanwervingen die inmiddels in 2001 plaatsvonden.

Voor de aanwerving van contractueel personeel laat Toerisme Vlaanderen soms na
een publieke oproep tot kandidaatstelling te doen. In sommige gevallen zoekt het
zelfs gewoon personeelsleden in de kennissenkring. De minister betwistte dit. Vol-
gens hem maakt Toerisme Vlaanderen zijn vacatures wel degelijk altijd openbaar,
hetzij via advertenties of gespecialiseerde media, hetzij via de WIS-computer van
de VDAB.

Ten slotte bereidde Toerisme Vlaanderen zijn aanwervingsdossiers vaak in onvol-
doende mate voor. Soms nam het zelfs personeel in dienst zonder dat een perso-
neelsbehoefte vaststond. Zo diende het in 2000 voor een in dienst genomen proces-
manager nog een speciale werkgroep te installeren voor de invulling van zijn func-
tie. Volgens de minister strookt deze voorstelling niet met de feiten. Hij beargu-
menteerde in zijn antwoord uitgebreid zijn keuze. Het Rekenhof repliceerde dat de
kern van zijn opmerkingen niet de keuzemotivatie betrof, maar de slechte voorbe-
reiding van de werving. Immers, Toerisme Vlaanderen wilde eerst een contractuele

                                                       

199 Aanwervingen bij arbeidsovereenkomst zijn uitsluitend toegestaan om aan uitzon-
derlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, om ambtenaren te vervangen
die hun betrekking niet of slechts deeltijds bekleden en om bijkomende of speci-
fieke opdrachten te vervullen.

200 Door de raad van bestuur van Toerisme Vlaanderen op 21 februari 2001 goedge-
keurd.
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administratief manager in dienst nemen in de functie van opdrachthouder, wat later
onmogelijk bleek; de procedure van de werving wijzigde meermaals en de instelling
moest uiteindelijk nog nadenken over de inhoud van de functie waarvoor zij al
iemand had aangeworven.

4 Werking personeelsdienst en interne controle

De Centrale Dienst voor de Vaste Uitgaven (CDVU) berekent en betaalt de salaris-
sen van het personeel van Toerisme Vlaanderen op grond van de gegevens die hij
van de instelling ontvangt. Toerisme Vlaanderen gaf deze gegevens regelmatig
laattijdig of incorrect door, met foutieve salarisbetalingen tot gevolg. Zo werd een
personeelslid negen maand na ontslag nog steeds doorbetaald.

De frequente vergissingen in individuele dossiers en het gebrekkig personeelsbe-
heer in het algemeen, heeft drie hoofdoorzaken:

• Onderbemanning van de personeelsdienst, die op het ogenblik van het onder-
zoek maar uit één contractueel personeelslid bestond (voor meer dan 150 werk-
nemers). De minister heeft beloofd de personeelsfunctie bij Toerisme Vlaande-
ren verder uit te bouwen, onder meer door de aanstelling van een directeur per-
soneel en logistiek, een statutaire medewerker voor de personeelsdienst en een
opdrachthouder belast met vorming, HRM en organisatieontwikkeling. De be-
groting 2002 zou bovendien in bijkomende middelen voorzien.

• Een effectieve interne controle was onbestaande, bv. op de vaststellingen van
de salarissen. De minister meldde dat inmiddels een nieuwe procedure werd
uitgewerkt en dat de personeelsverantwoordelijke opdracht zou krijgen alle
wijzigingen in de personeelsgegevens eerst voor te leggen aan de directeur per-
soneel en logistiek.

• Ten slotte zijn veel personeelsdossiers onvolledig. Het gebrek aan juiste, actu-
ele en raadpleegbare gegevens of een betrouwbaar personeelsbeheerssysteem
levert een ernstig kennisprobleem op. De minister meldde de personeelsdienst
bij Toerisme Vlaanderen opdracht te hebben gegeven de personeelsdossiers te
vervolledigen. Ook zou de implementatie van een geautomatiseerd personeels-
beheerssysteem in het kader van de uitvoering van het strategisch informatica-
plan van de instelling een van de prioriteiten zijn. Het Rekenhof vroeg naar het
tijdspad daarvoor.

5 Onreglementaire contractuele salarissen

Sommige contractuele personeelsleden ontvangen bij Toerisme Vlaanderen te hoge
salarissen. Niettegenstaande de strikte bepalingen in het personeelsstatuut en het
stambesluit over de salarisbepaling voor de contractuele personeelsleden, onder-
handelt Toerisme Vlaanderen in de praktijk met bepaalde personen over het salaris.
Het kent daarbij contractueel salarissen toe van een niveau waarvoor de betrokkene
niet het vereiste diploma bezit of waarvan de schaal de beginschaal overstijgt. Vaak
ook berekent het een te hoge of fictieve anciënniteit. Salarisverhogingen kent Toe-
risme Vlaanderen toe middels het aanbieden aan in dienst zijnde contractuelen van
een nieuwe overeenkomst.

Het Rekenhof heeft opgemerkt dat de instelling de reglementaire bepalingen inzake
het geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden nauwgezet moet toepassen.
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Afwijkingen op grond van vrije salarisonderhandelingen zijn onaanvaardbaar. Te-
vens dient Toerisme Vlaanderen het gelijkheidsbeginsel te respecteren: het is onbil-
lijk dat het sommige contractuele personeelsleden een hoger salaris toekent of
sneller bevordert dan statutaire personeelsleden.

Volgens de minister bevindt Toerisme Vlaanderen zich in een erg concurrentiële
omgeving. Om haar opdrachten effectief en efficiënt uit te voeren moet zij in be-
paalde gevallen afwijken van de salarisschalen van een overeenkomstige wervings-
graad.

Het Rekenhof gaat daar niet mee akkoord. De reglementaire teksten laten dergelijke
afwijkingen niet toe. Eensdeels is er de discriminatie ten aanzien van de andere
personeelsleden, die een lager salaris krijgen of minder snel bevorderen. Anderdeels
creëert deze praktijk grote verschillen met personeelsleden van andere VOI’s of het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het Rekenhof acht dit probleem ernstig
en heeft Toerisme Vlaanderen dan ook overlegging gevraagd van een kopie van
elke afzonderlijke arbeidsovereenkomst die het nog afsluit.

6 Individuele personeelsdossiers

Bij zijn onderzoek van de individuele personeelsdossiers merkte het Rekenhof tal
van fouten of tekortkomingen op. Het ging o.m. over fouten of onduidelijkheden in
de vaststelling van de administratieve en geldelijke loopbaan, bij de inschaling van
het personeelslid in een salarisschaal of in de vaststelling van de niveau-, graad en
schaalanciënniteit, bij de vaststelling of de uitbetaling van het salaris, bij benoemin-
gen of bevorderingen, bij de bepaling van de voorgaande diensten die in aanmer-
king komen voor de salarisbepaling, ... De minister beloofde het Rekenhof te zullen
inlichten over de gevolgen die hij aan deze opmerkingen zal geven.

7 Terbeschikkingstelling van personeel

Toerisme Vlaanderen heeft minstens twee personeelsleden in strijd met de wet van
24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, ter beschikking gesteld van
andere organisaties (VZW's). In beide gevallen lag de functionele bevoegdheid bij
de gebruiker. Een dergelijke sponsoring is wettelijk niet toegelaten.

De minister antwoordde dat beide personeelsleden contractueel in dienst waren én
tewerkgesteld bij de instelling. Nochtans zijn de teksten van de betrokken arbeids-
overeenkomsten en de interne nota’s van Toerisme Vlaanderen duidelijk: de instel-
ling stelde de betrokkenen effectief ter beschikking. Dat nooit betaald zou zijn ge-
weest voor de eventuele prestaties van de betrokken personeelsleden, zoals de mi-
nister aanhaalde, is geen geldig argument. De wet van 24 juli 1987 stelt immers
deze voorwaarde niet. Dat geen terugbetaling van het salaris door de organisaties
plaatsvond, overtuigt evenmin. In de plaats van het salaris werd immers een andere
return voorgesteld (bv. gratis publiciteit, catalogi of tickets voor Toerisme Vlaande-
ren).
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8 Aanwerving langs een VZW

Toerisme Vlaanderen betaalt jaarlijks een aanzienlijke toelage aan een VZW (16,5
miljoen BEF in 1999), die momenteel 6 personeelsleden ter beschikking stelt van de
instelling. Behalve de onregelmatigheid van deze terbeschikkingstelling, heeft het
Rekenhof opgemerkt dat de VZW in de praktijk niet meer is dan een instrument om
voor Toerisme Vlaanderen bijkomend personeel aan te werven. Er doet zich trou-
wens vermenging voor tussen de VZW en Toerisme Vlaanderen, zodat niet meer
duidelijk is wie de eigenlijke werkgever is. De minister heeft op deze opmerkingen
nog niet geantwoord.

9 Toelagen en vergoedingen

Toerisme Vlaanderen betaalt een aantal vergoedingen en toelagen zonder regle-
mentaire basis: drie personeelsleden ontvangen onterecht een maandelijkse forfai-
taire onkostenvergoeding (201), twee personeelsleden krijgen commissielonen op
grond van overnachtingen, een personeelslid krijgt als commissieloon een percen-
tage op gerealiseerde inkomsten (219.509 BEF in 1999), twee personeelsleden krij-
gen een leasewagen ter beschikking onder wie er maar één een maandelijkse terug-
betaling doet voor het privé-gebruik van de wagen. Ter rechtvaardiging van deze
bonussen, voerde de minister aan dat het om contractuele personeelsleden ging,
voor wie de bedragen werden onderhandeld en opgenomen in de arbeidsovereen-
komst. Contractuelen mogen echter geen hogere of andere vergoedingen of toelagen
krijgen dan statutaire personeelsleden(202). De onterechte vergoedingen vergroten
nog de ongelijkheden tegenover andere personeelsleden. De contractuele perso-
neelsleden krijgen niet alleen soms hogere salarissen, maar ook nog extra vergoe-
dingen. Het Rekenhof heeft aangedrongen op stopzetting van deze praktijk.

Bepaalde personeelsleden krijgen geldboetes terugbetaald die zij door verkeers-
overtredingen tijdens dienstverplaatsingen opliepen (voor een personeelslid liep dit
in 2000 op tot 66.045 BEF). De minister argumenteerde dat de boetes het recht-
streekse gevolg waren van de uitoefening van de opdracht en, aldus, kosten eigen
aan de werkgever. Strafrechtelijke sancties zijn echter per definitie steeds persoon-
lijk. Noch het stambesluit VOI, noch een andere wettelijke of reglementaire norm,
bieden een rechtsgrond voor de terugbetaling(203)

Toerisme Vlaanderen leeft de regeling van de toekenning van toelagen en presen-
tiegelden aan de voorzitter en de leden van de raad van bestuur grotendeels na(204).
Het zette echter de presentiegelden van minstens een lid van de raad van bestuur
onreglementair om in een fiscaal meer interessante vakantiecheque.

Ten slotte kreeg één personeelslid in 2000 een functioneringstoelage van 10% van
het jaarsalaris. De administrateur-generaal besliste over deze toekenning alleen,

                                                       

201 Variërend van 5.000 tot 37.600 BEF. Hoewel deze onkostenvergoedingen forfai-
tair zijn, dienen de betrokkenen daar bovenop soms nog eens hun werkelijke on-
kostennota’s in.

202 Artikel XIV 51, §1, van het stambesluit VOI.
203 Noch op grond van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, noch op grond van

artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet, kan een werknemer van zijn werkge-
ver terugbetaling verkrijgen van de geldboetes die hij opliep wegens verkeers-
overtredingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

204 Besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988.
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hoewel het stambesluit VOI erin voorziet dat de directieraad en de raad van bestuur
dit moeten doen.

10 Buitenlandkantoren

Ongeveer een derde van het personeelsbestand van Toerisme Vlaanderen werkt in
de buitenlandkantoren. Daar slechts een klein aantal personeelsdossiers in Brussel
ter beschikking waren, bleef de controle van het Rekenhof op die kantoren beperkt.
Toerisme Vlaanderen neemt de personeelsleden van de buitenlandkantoren, overi-
gens zonder rechtsgrond, bij arbeidsovereenkomst in dienst. Het Rekenhof stelde in
deze personeelsdossiers dezelfde onregelmatigheden vast als bij de gewone con-
tractuele personeelsleden, in het bijzonder te hoge salarissen. Nog andere onregel-
matigheden bleken. Zo betaalde Toerisme Vlaanderen in twee gevallen veertien
maand salaris per jaar uit en kent de instelling zonder rechtsgrond systematisch(205)
of persoonlijk(206) vergoedingen en toelagen toe.

Centraal probleem is het gebrek aan een rechtspositieregeling voor het personeel in
de buitenlandkantoren. Bij ontstentenis van een specifiek statuut, zijn formeel de
regels van toepassing die gelden voor alle contractuele personeelsleden. Nochtans
kan worden aangenomen dat de specifieke werkomstandigheden in het buitenland
afwijkende regelingen vergen. De Vlaamse regering dient dan ook bij besluit de
inmiddels gegroeide willekeur te vervangen door een uniforme regelgeving, zoals
bij de VOI Export Vlaanderen. In een dergelijk instellingsspecifiek besluit kan zij
tevens de opdracht van het personeel in de buitenlandkantoren definiëren als bijko-
mend en specifiek, wat contractuele indienstneming rechtvaardigt.

Op een aantal plaatsen zijn samenwerkingsverbanden tot stand gekomen tussen de
buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen en Franstalige of Nederlandse Toe-
rismebureaus. In die gevallen zijn de verdeling van de personeelslasten en de ver-
antwoordelijkheden voor het personeelsbeleid onduidelijk. Ook op dit vlak zijn een
meer doorzichtige reglementering en duidelijker samenwerkingsakkoorden nodig.

De minister heeft nog niet geantwoord op deze opmerkingen.

11 Besluit

Het personeelsbeleid is bij Toerisme Vlaanderen blijkbaar geen prioriteit en het
beheer van de personeelsdossiers en de administratieve en geldelijke loopbanen van
de statutaire en contractuele personeelsleden verloopt zeer gebrekkig. Het aantal
tekortkomingen tegenover de reglementering en de vereisten van goed bestuur is
vrij groot en de inbreuken zijn naar hun aard vaak ernstig. De afwezigheid van een
adequate interne controle maakt dat zich frequent onopgemerkte fouten voordoen,
in het bijzonder bij de vaststelling van de salarissen. Onder het mom van een soepel
personeelsbeleid, geschiedt de aanwerving van het personeel vaak ondoorzichtig en
worden regelmatig niet-reglementaire voordelen toegekend.

                                                       

205 De zogenaamde postvergoeding.
206 Terbeschikkingstelling van een leasewagen of tenlasteneming van de autoverzeke-

ring.
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Vaste kosten van de NV Aquafin

1.846.747
Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan de vaste kosten die de NV Aquafin
overeenkomstig haar beheersovereenkomst jaarlijks aan het Vlaams Gewest factu-
reert (in 1998 ongeveer 1 miljard BEF). De rapportering van Aquafin aan de
Vlaamse Minister van Leefmilieu liet het de minister tot op heden niet toeliet de
redelijkheid van de gemaakte vaste kosten te beoordelen. Aquafin kan immers, in
tegenstelling tot klassieke openbare instellingen, autonoom over de kosten van haar
overheidstaak beslissen, zolang die kosten redelijk zijn. De minister aanvaardde de
forfaitaire vermindering van de facturen die haar bijzonder gevolmachtigde voor
diverse vaste kostensoorten voorstelde. Op diens voorstel van een incentivemecha-
nisme, liet een reactie van de minister aanvankelijk op zich wachten. Het Rekenhof
beval in afwachting aan dergelijke forfaits al bij de budgetbespreking vast te stel-
len, om Aquafin meer zekerheid te bieden over het aanvaardbare kostentotaal. Het
onderzoek van de individuele kostensoorten, leverde onder meer kritiek op over de
huurkoopformule die Aquafin voor enkele gehuurde gebouwen onderschreef. Een
uiteindelijke koop zou immers een vrijgevigheid van het gewest impliceren, waar-
voor een decretale machtiging nodig is. Tevens vroeg het Rekenhof de minister erop
toe te zien dat Aquafin de wetgeving op de overheidsopdrachten en de motiverings-
plicht respecteert. De minister heeft uiteindelijk zeer positief op de vaststellingen en
opmerkingen van het Rekenhof gereageerd.

1 Inleiding

De decreetgever heeft de aanleg, exploitatie en financiering van de Vlaamse riool-
waterzuiveringsinfrastructuur met het decreet van 12 december 1990 betreffende
het bestuurlijk beleid opgedragen aan de NV Aquafin. De beheersovereenkomst van
10 november 1993(207) met het Vlaams Gewest geeft de nv Aquafin voor het ver-
vullen van deze taken recht op een gewestvergoeding die alle gemaakte redelijke
kosten dekt en, rekening houdend met het genomen risico, de aandeelhouders een
minimum aanvaardbaar rendement waarborgt(208). Deze vergoeding dekt: investe-
ringen, exploitatiekosten, financieringskosten (inclusief de voorzieningen voor een
rendement op de eigen middelen) en de vaste kosten van het hoofdkantoor. De ver-
goeding is ten laste van de begroting van het Minafonds. Aquafin dient jaarlijks een
financieel verslag aan de minister voor te leggen, dat ter informatie naar het Vlaams
Parlement gaat.

Aansluitend op zijn onderzoek van de vergoeding voor het rendement van het eigen
vermogen(209), heeft het Rekenhof de vaste kosten van Aquafin onderzocht. De
beheersovereenkomst definieert vaste kosten als alle kosten die voortvloeien uit
ondersteunende activiteiten die geen verband houden met de exploitatie van de
                                                       

207 De oorspronkelijke overeenkomst met de nv dateerde van 11 januari 1991. Herne-
gotiatie ervan gaf aanleiding tot de huidige overeenkomst.

208 Artikel 43 van de beheersovereenkomst.
209 Ingevolge dit onderzoek heeft het Vlaams Parlement op 28 oktober 1998 een re-

solutie goedgekeurd waarin het de Vlaamse regering heeft gevraagd bij een vol-
gende hernegotiatie van de beheersovereenkomst rekening te houden met de op-
merkingen van het Rekenhof.
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installaties, inbegrepen opstartkosten, kost van verwerving van knowhow en voor-
zieningen voor de uitbouw, werking en aanpassing van interne beheerscontrolesys-
temen. In het opstartjaar 1991 bedroegen deze vaste kosten van het hoofdkantoor
ongeveer 500 miljoen BEF. Inmiddels zijn zij toegenomen tot ongeveer 1 miljard
BEF (BTW inbegrepen). Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Leefmilieu
zijn bevindingen medegedeeld op 5 december 2000. De minister heeft geantwoord
op 2 mei 2001.

2 Financieel verslag 1998

Aquafin factureerde voor 1998 10,010 miljard BEF aan het Vlaams Gewest (4,3 %
minder dan gebudgetteerd en 6,6 % meer dan voor 1997), waaronder 1.081.879.625
BEF vaste kosten.

Aquafin liet na het saldo van de vergoedingen dat met de betaalde kwartaalfacturen
dient te worden verrekend en een balans waaruit blijkt welk definitief rendement zij
aan het Vlaams Gewest zal uitkeren, in het financieel verslag op te nemen, in strijd
met de beheersovereenkomst. Daartegenover verschafte de NV bijkomende infor-
matie over haar investeringen en kosten, die de beheersovereenkomst niet heeft
opgelegd.

Daar het Vlaams Gewest de voornaamste opdrachtgever is van de nv Aquafin en de
kosten van andere projecten dienen te worden afgezonderd, komt het de Vlaamse
regering en de Vlaamse Minister van Leefmilieu toe gedetailleerd kennis te krijgen
van de draagwijdte van de kosten die aan het Vlaams Gewest gefactureerd worden,
bij voorkeur middels de uitgesplitste resultatenrekening. In zijn oorspronkelijke
vorm gaf het financieel verslag daarover geen informatie.

3 Bijzonder gevolmachtigde van het Vlaams Gewest

In het kader van zijn controleopdracht heeft de bijzonder gevolmachtigde de minis-
ter voorgesteld 8.346.581 BEF kosten (vaste kosten én exploitatiekosten) voor 1998
te verwerpen. Het ging om een procentuele vermindering of een vermindering ten
belope van het bedrag dat het jaar voordien werd aanvaard, al dan niet verhoogd
met een groeivoet. Deze werkwijze is aanvaardbaar, aangezien een gegevensge-
richte controle een massa facturen betreft(210). Voor Aquafin creëert dit echter het
probleem dat zij het aanvaardbare kostentotaal niet vooraf kent. Volgens het
Rekenhof kan deze problematiek worden opgelost door bepaalde vaste kosten op
forfaitaire basis aan Aquafin te vergoeden.

Behalve de bijzonder gevolmachtigde, adviseert ook de afdeling Algemeen Milieu-
en Natuurbeleid (AMINABEL) de Vlaamse Minister van Leefmilieu, die aldus
verschillende adviezen kan krijgen. Zo leidde een meningsverschil tussen beide
adviseurs ertoe dat de nieuwe verzekeringsstructuur van de nv Aquafin pas een jaar
na goedkeuring door de raad van bestuur in een aanpassing van de beheersovereen-
komst vertaald werd. Dit vertraagde de realisatie van een belangrijke kostenbespa-
ring. Het Rekenhof heeft een coördinatie van de controle door een van beide advi-
seurs voorgesteld.

                                                       

210 In 1998 waren er 46.240 inkoopfacturen en 3.034 verkoopfacturen.
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4 Redelijke kosten

Het Vlaams Gewest vergoedt contractueel slechts de redelijke kosten. Vanuit het
zuinigheidsbeginsel van openbaar bestuur, dient de Vlaamse regering immers streng
toe te zien op Aquafin, die, in tegenstelling tot een klassieke openbare instelling,
autonoom over de kosten van de opdracht kan beslissen. Daar Aquafin is opgeno-
men in de lijst van de rechtspersonen die onder de toepassing van de wetgeving op
de overheidsopdrachten vallen, kan de prijs van de opdrachten die zij in concurren-
tie stelt met naleving van deze wetgeving, als redelijk worden beschouwd(211).

J 997.223
De redelijkheidsvraag stelt zich voornamelijk voor de eigen werkingskosten van
Aquafin. In 1994 vroeg de toenmalige minister het Rekenhof naar de redelijkheid
van de integrale aanrekening aan het Vlaams Gewest van de wagenkosten van
Aquafin, die afweken van de vigerende administratieve regeling. Het Rekenhof
vroeg de minister op 18 mei 1994 criteria vast te stellen voor de diverse kosten die
het Vlaams Gewest ten laste neemt. De minister heeft die vraag tot op heden niet
beantwoord.

Het komt uiteraard de Vlaamse Minister van Leefmilieu toe uitvoering te geven aan
het contract met de NV Aquafin en te oordelen over het redelijke karakter van zo-
wel de gefactureerde kosten als van de betrokken activiteit in kwestie. Het financi-
eel verslag biedt de minister echter slechts globale cijfers voor de verschillende
kostengroepen en geen gedetailleerd kostenoverzicht op basis van het rekeningen-
stelsel.

1.720.364
De bijzonder gevolmachtigde heeft de minister in 1998 een mechanisme voorge-
steld dat de redelijkheid van de kosten koppelde aan de doelmatige werking van de
nv Aquafin, het zogenaamde incentivemechanisme. Dit houdt in dat ex ante en op
grond van historische gegevens voor Aquafin een aantal operationele doelstellingen
(ratio’s) worden geformuleerd, waarvan de realisatie repercussies heeft op de bonus
of malus die de vennootschap toekomt. Vermits de kosten in die operationele doel-
stellingen worden verrekend, ontstaat voor Aquafin de noodzaak ze beheersbaar te
houden. Dit impliceert dat Aquafin eventuele onredelijke kosten a priori moet we-
ren. De Vlaamse Minister van Leefmilieu heeft op 2 mei 2001 op een positieve
wijze geantwoord op de aanvullende beschouwingen van het Rekenhof over het
ontwerp van incentivemechanisme(212).

                                                       

211 Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de prijs van een opdracht redelijk is, maar de
aard ervan onredelijk ten aanzien van de taak van de vennootschap.

212 Brief van 28 juni 1999 (Dossier 1.720.364). De aanvullende beschouwingen had-
den betrekking op de mogelijke overschrijding van het huidige contractueel vast-
gesteld plafond van de rendementsvergoeding, de vereiste ministeriële goedkeu-
ring van de vooropgestelde ratio’s en een aantal tekstuele verduidelijkingen van
het ontwerp.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 126

5 Inhoudelijk onderzoek van sommige kostensoorten

5.1 Bezoldigingen en sociale lasten

De personeelskosten maken 57,5 % van de vaste kosten uit. In 1998 bedroegen zij
622.312.395 BEF. Aquafin bezoldigt volgens gegevens van een internationaal ad-
viesbureau. Bij aanwervingen biedt Aquafin doorgaans een bezoldiging aan die 4 %
onder de midscore ligt(213). De NV verhoogt het loon van de leden van de directie
en de diensthoofden met voordelen in natura (bv. terbeschikkingstelling van geleas-
de personenwagens). In het totaal van de personeelskosten zijn de bezoldigingen
van de bestuurders (14 miljoen BEF) niet opgenomen. Aquafin rekent ze aan als
diensten door derden. Evenmin zijn de kosten van enkele buitenwettelijke verzeke-
ringen erin opgenomen (1,9 miljoen BEF).

Het personeel van Aquafin is volgens het Rekenhof niet onderworpen aan de alge-
mene principes van het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel. De
decreetgever verleende immers noch de Vlaamse regering, noch de bestuursorganen
van de nv, noch zichzelf de bevoegdheid eenzijdig de rechtspositie van het perso-
neel te bepalen. Aquafin kan de personeelsbezoldiging dus zelf bepalen. Het komt
de minister toe deze bezoldiging op haar redelijkheid te toetsen. Dat Aquafin de
bezoldigingen baseert op een systeem acht het Rekenhof, zonder uitspraak te doen
over het redelijkheidsaspect van dat systeem, positief.

De bezoldigingen en sociale lasten namen sinds 1994 gestaag toe door uitbreidingen
van het personeelsbestand en loonsverhogingen. De vraag rijst of Aquafin de loon-
matigingswetten, van kracht sinds 1994, heeft toegepast(214). De arbeidsinspectie-
wet (sociale inspectie) voorziet een controle. Tot op heden vond echter nog geen
controle plaats. Aquafin verklaarde wel bij alle loonsverhogingen de loonmati-
gingswetten te hebben gerespecteerd.

5.2 Buitenlandse reizen personeel

Van de 4.302.093 BEF kosten voor buitenlandse reizen in 1998, rekende Aquafin
3.275.998 BEF aan het Vlaams Gewest door(215). De bijzonder gevolmachtigde
heeft daarvan 729.786 BEF geschrapt. Ervan uitgaand dat niet alle buitenlandse
reizen kunnen worden toegewezen aan de hoofdopdracht, beperkt hij de groei van
deze uitgaven ten opzichte van het voorgaande jaar forfaitair tot 3,3 %.

De opdracht van het Vlaams Gewest aan Aquafin sluit niet uit dat daarvoor buiten-
landse zendingen nodig kunnen zijn, bv. voor onderzoek. Daar de kosten ervan
echter niet exclusief aan deze hoofdopdracht kunnen worden gerelateerd, zijn de
toegepaste verminderingen aanvaardbaar. Zij maken evenwel dat Aquafin de ver-
goeding van deze kosten niet op voorhand kan inschatten. Het Rekenhof heeft de

                                                       

213 De consultant bepaalt een midscore per bezoldigingsklasse, die aanduidt dat 50%
van de bedrijven voor een min of meer gelijkaardige functie een hogere bezoldi-
ging toekent, 50 % een lagere.

214 Zo is de interprofessionele maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de
jaren 1997-1998 bij koninklijk besluit van 20 december 1996 vastgelegd op 6,1 %,
en die marge mag niet worden overschreden bij overeenkomst.

215 1.026.095 BEF werd aangerekend als projecten buiten de overeenkomst en niet aan
het Vlaams Gewest gefactureerd.
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minister daarom aanbevolen tijdens de budgetbesprekingen een forfait vast te stel-
len voor de vergoeding van de kosten voor buitenlandse reizen door het personeel.

5.3 Autokosten

Aquafin stelt directieleden en diensthoofden een geleasde wagen ter beschikking
waarvan zij ook gratis gebruik kunnen maken voor privé-doeleinden. Zodoende legt
Aquafin persoonlijke kosten ten laste van het Vlaams Gewest. Volgens Aquafin
gaat het om een voordeel in natura, dat de instelling fiscaal aangeeft. De brutoloon-
last voor het gewest zou aldus lager liggen dan bij uitkering van een brutoloonsver-
hoging. Het Rekenhof kon met deze handelwijze instemmen, hoewel het geen oor-
deel velde over de redelijkheid van dit systeem op zich. In het kader van de kosten-
vergoeding komt het uiteindelijk de minister toe daarover te oordelen.

5.4 Representatiekosten

In 1998 heeft Aquafin 5.853.526 BEF representatiekosten aan het Vlaams Gewest
gefactureerd. Op ongeveer 250 werkdagen per jaar vertegenwoordigt dit bedrag
voor de onderneming in het kader van een niet-commerciële activiteit 23.000 BEF
per dag. De NV-directie krijgt o.m., naast de bewezen kosten, een forfaitaire repre-
sentatievergoeding, volgens Aquafin voortvloeiend uit de functieverplichtingen
(forfaitaire dagvergoeding voor werk thuis, vakliteratuur, vertegenwoordiging, e.d.).
In 1996 en 1997 beperkte de bijzonder gevolmachtigde de vergoeding tot ongeveer
65 % van de gemaakte kosten. Voor 1998 reduceerde hij de kosten tot het niveau
van 1997. Het Rekenhof heeft de minister aanbevolen tijdens de budgetbesprekin-
gen een forfait vast te stellen voor de vergoeding van de representatiekosten, op
voorstel van de bijzonder gevolmachtigde.

5.5 Huur gebouwen

Voor haar hoofdkantoor huurt de NV Aquafin drie gebouwen, waarvan twee met
een aankoopoptie na twintig jaar tegen een eenmalige vergoeding van 5% van de
beleggingswaarde van deze gebouwen. Zo Aquafin in de toekomst van dit recht
gebruik maakt, verwerft zij twee gebouwen in eigendom waarvoor het Vlaams Ge-
west tegen de overeengekomen prijzen respectievelijk 262 miljoen BEFen 91,3
miljoen BEF zal hebben betaald, zijnde de leasingprijzen van deze contracten. Een
dergelijke eigendomsverwerving overstijgt volgens het Rekenhof een loutere kos-
tenvergoeding. Voor het gewest betekent dit een schenking of vrijgevigheid, die
alleen de decreetgever kan toestaan(216).

De beheersovereenkomst geeft Aquafin enkel het eigendomsrecht van de rioolwa-
terzuiveringsinfrastructuur, evenwel beperkt tot de duur van de overeenkomst. Bij
de beëindiging van de overeenkomst, normaliter in 2020, komt het Vlaams Gewest
in het bezit van de installaties en terreinen (artikel 54 van de beheersovereenkomst).
Deze overdracht geldt echter niet voor de andere vaste activa die de nv op kosten
van het Vlaams Gewest verwerft, zoals kantoorgebouwen, meubilair, rollend mate-
rieel, enz. Het Rekenhof acht de draagwijdte van artikel 54 dan ook te beperkt en
beval de minister aan ze uit te breiden bij de aangekondigde hernegotiatie.

                                                       

216 Artikel 179 van de gecoördineerde Grondwet.
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Aquafin verhuurde een deel van een van haar gebouwen onder aan een andere NV.
Het bracht deze huuropbrengsten in mindering van de factuur aan het Vlaams Ge-
west. Zij factureerde evenmin de realisatie van een installatie voor klimaatregeling
aan het gewest. Het Rekenhof concludeerde dan ook dat de NV de kosten inzake
huurovereenkomsten die nadien aan het Vlaams Gewest worden gefactureerd, met
zorg beheert.

5.6 Erelonen

Ereloonkosten en andere kosten waarvan de prestaties niet kunnen worden bewe-
zen, kunnen niet aan het Vlaams Gewest worden gefactureerd, evenmin als ere-
loonkosten van advocatenkantoren die niet in verband staan met de hoofdop-
dracht(217). Aquafin dient dan ook een duidelijk onderscheid te maken tussen rede-
lijke kosten in functie van de overeenkomst met het Vlaams Gewest en de overige
kosten, die te haren laste vallen.

5.7 Bijdragen aan verenigingen, lidgelden

In 1998 factureerde Aquafin het Vlaams Gewest 10,9 miljoen BEF vaste kosten
voor allerlei abonnementen, bijdragen aan verenigingen, lidgelden, documentatie,
enz. De vraag rijst of de NV de lidgelden en bijdragen aan liefst 37 verenigingen
ten laste kan leggen van het gewest. Het is immers niet steeds duidelijk in hoeverre
deze uitgaven kaderen in Aquafins hoofdopdracht. Overigens zijn deze kosten in
vier jaar verdubbeld. De bijzonder gevolmachtigde hanteert als redelijkheidsnorm
de kosten voor 1997, verhoogd met een groeivoet van 5%. Deze forfaitaire vermin-
dering is aanvaardbaar. Het Rekenhof heeft de minister aanbevolen tijdens de bud-
getbesprekingen ook voor dit soort vergoedingen een forfait vast te stellen.

Voor de bijdragen of lidgelden bestaat doorgaans een tegenprestatie in de vorm van
adviezen of tijdschriften. Een bijdrage aan een studieverband resulteerde daarente-
gen in de terbeschikkingstelling van personeelsleden aan de nv Aquafin. Het betreft
hier dus feitelijk een dienstencontract, waarvoor Aquafin de wetgeving op de over-
heidsopdrachten omzeilde.

5.8 Externe medewerkers (aannemers)

1.077.592
Aquafin kan voor de uitvoering van haar taken geheel of gedeeltelijk een beroep
doen op aannemers voor werken, diensten of leveringen. Zij moet daarbij de regle-
mentering inzake de overheidsopdrachten eerbiedigen(218). In het verleden bestond
over de onderworpenheid van Aquafin aan de wetgeving op de overheidsopdrachten
betwisting inzake de kosten van het hoofdkantoor. Op 9 februari 1995 deelde het

                                                       

217 Voor 1995 en 1996 verwierp de bijzonder gevolmachtigde respectievelijk
1.355.625 BEF en 397.500 BEF kosten voor niet te bewijzen prestaties. Voor
1996, 1997 en 1998 verwierp hij respectievelijk 1.044.031 BEF, 1.865.241 BEF en
488.340 BEF erelonen voor opdrachten buiten de overeenkomst.

218 De artikelen 23 en 25.1 van de beheersovereenkomst van 10 november 1993.
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Rekenhof de Vlaamse Minister van Leefmilieu zijn standpunt mee dat Aquafin
steeds, ook voor de vaste kosten, die verweven zijn met de andere kostensoorten en
normalerwijze ook ten laste vallen van de Mina-fondsbegroting, de reglementering
op de overheidsopdrachten onvoorwaardelijk dient toe te passen en dit ook met het
oog op een zuinig beheer van overheidsgelden en het gelijkheidsbeginsel van de
mededingers(219). De minister beaamde dit op 18 mei 1995. Inmiddels is Aquafin
opgenomen in de lijst van de organismen van openbaar nut die onderworpen zijn
aan de wetgeving op de overheidsopdrachten(220). Niettemin resten er nog twee
knelpunten, met name de motiveringsplicht bij de onderhandelingsprocedures en de
gunningscriteria voor toewijzing van offertes.

Hoewel de huidige overheidsopdrachtenreglementering niet meer uitdrukkelijk
verplicht het beroep op de onderhandelingsprocedure formeel te motiveren, acht het
Rekenhof dit nodig op grond van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukke-
lijke motivering van bestuurshandelingen. De rechtshandelingen van de NV Aqua-
fin in het kader van haar hoofdopdracht zijn immers bestuurshandelingen en de
vennootschap is in de uitoefening van deze opdracht een administratieve overheid
in de zin van de bovenvermelde wet(221). Aquafin sluit nochtans diverse contracten
middels een onderhandelingsprocedure zonder motivering van de keuze voor deze
gunningprocedure, noch van het feit dat geen voorafgaande bekendmaking plaats-
vond of raadpleging van meer dienstverleners. Ten slotte motiveert de NV zelden
de keuze van de gekozen dienstverlener. Aquafin heeft betwist een administratieve
overheid te zijn omdat zij geen eenzijdige beslissingsbevoegdheid heeft(222). Zij
heeft immers noch een onteigeningsbevoegdheid, noch enige andere bevoegdheid
om derden eenzijdige verbindende verplichtingen op te leggen. Het Rekenhof wierp
tegen dat de beslissing tot toewijzing van een overheidsopdracht aan een bepaalde
aannemer ook een eenzijdige rechtshandeling is, die formeel moet worden gemoti-
veerd.

Het is niet toegelaten gunningscriteria te hanteren die het bestek niet vermeldt. Bo-
vendien mag geen rekening worden gehouden met vorige prestaties van de dienst-
verlener of leverancier voor de betrokken opdrachtgever. Dat de dienstverlener
vorige opdrachten op bevredigende wijze heeft uitgevoerd, is immers geen afdoen-
de gunningsgrond. Ten slotte moet het bestuur de bekwaamheid van een inschrijver
beoordelen aan de hand van kwalitatieve selectiecriteria. Het Rekenhof heeft Aqua-
fin geconfronteerd met een aantal offertes waarvoor zij de bovenvermelde principes
niet steeds nauwlettend eerbiedigde. Volgens Aquafin vormden deze offertes uit-
zonderingen en worden de principes inzake gunningscriteria in de meeste gevallen
wel toegepast.

                                                       

219 Het Rekenhof wees erop dat het begrip conforme toepassing van de wettelijke en
reglementaire bepalingen uit artikel 25 van de beheersovereenkomst, beperkend
moet worden geïnterpreteerd en enkel slaat op bepaalde procedures die onmogelijk
op Aquafin kunnen worden toegepast. Aquafin baseerde zich immers op dit begrip
om de reglementering op de overheidsopdrachten niet na te leven.

220 Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies
voor openbare werken.

221 De literatuur beschouwt de juridische vorm hierbij niet als doorslaggevend, maar
wel de criteria: uitoefening van een deel van het openbaar gezag, doel van alge-
meen nut, oprichting of erkenning door de openbare overheid of krachtens een wet
of een decreet, controlebevoegdheid van de openbare overheid over het orgaan, …

222 In het Gimvindus-arrest door het Hof van Cassatie essentieel geacht. Cass., 14
februari 1997, R.W., 1996-1997, 1433, Gimvindus.
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Het Rekenhof verzocht de minister toe te zien op de correcte toepassing van de
wetgeving op de overheidsopdrachten in het algemeen en in het bijzonder bij de
vaststelling van de gunningscriteria voor offertes. In dit kader moet ook de wet op
de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen toepassing vinden.

5.9 Communicatie

De kosten voor advertenties, tentoonstellingen, nieuwsbrieven, vertalingen, druk-
werken, publiciteit, foto’s, enz. bedroegen in 1998 ongeveer 15,5 miljoen BEF. De
uitgaven voor vertalingen, nagenoeg alle ten behoeve van de twee Engelstalige
bestuurders, zijn volgens het Rekenhof niet redelijk en dienen bijgevolg niet door
het Vlaams Gewest ten laste te worden genomen.

Aquafin besteedde de laatste vier jaar gemiddeld 13,8 miljoen BEF aan communi-
catie, onder meer voor externe sensibilisering, bv. tijdens opendeurdagen in diverse
RWZI’s. Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert sensibiliseringsacties
in het kader van de waterzuivering uit. Tussen de VMM en Aquafin bestaat daar-
over echter geen gestructureerd overleg. In 1997 ontstond op initiatief van de toen-
malige Vlaamse Minister van Leefmilieu een Stuurgroep Communicatiebeleid
Leefmilieu, een ontmoetingsforum voor de communicatieverantwoordelijken van
de Vlaamse milieu-overheidsinstanties (AMINAL, VMM, OVAM en VLM), de
woordvoerder van de minister, de departementale communicatiecoördinator van het
departement Leefmilieu en Infrastructuur en de informatieambtenaar van het Mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze stuurgroep is een antwoord op de
verregaande fragmentering van de milieuvoorlichting, ingevolge de bevoegdheids-
verdeling over verscheidene autonome overheidsdiensten en moet de overheids-
communicatie inzake milieubeleid helpen stimuleren en synergie op dit vlak te
ontwikkelen. Aquafin is hierbij echter niet betrokken. Het Rekenhof heeft de mi-
nister dan ook aanbevolen Aquafin op een structurele wijze te betrekken bij de sen-
sibiliseringscampagnes van de Vlaamse overheid.

De bijzonder gevolmachtigde gaat ook voor deze kosten uit van de als redelijk aan-
vaarde kosten voor 1997 en een jaarlijkse groeivoet van 5% en verwerpt op die
basis elk surplus. Voor 1998 maakte hij daarbij volgens het Rekenhof echter fouten.
De door het Vlaams Gewest te verwerpen kosten dienden 1.301.673 BEF te bedra-
gen in plaats van 908.195 BEF.

6 Antwoord van de minister

Op 2 mei 2001 heeft de Vlaamse Minister van Leefmilieu geantwoord dat de invoe-
ring van een incentiveregeling centraal staat in de beloofde hernegotiatie van de
beheersovereenkomst met Aquafin. Zij meldde positief tegenover dit voorstel van
de bijzonder gevolmachtigde te staan. De opmerkingen van het Rekenhof zouden
overigens mede voorwerp zijn van de voorbereiding van deze hernegotiatie. De
minister beloofde voorts met de aanbeveling van het Rekenhof over de transparantie
en volledigheid van de rapportering in het financieel verslag, rekening te zullen
houden. Aquafin heeft overigens het financieel verslag over 2000 al aangepast en
een volledige detaillering van de gefactureerde kosten bijgevoegd.

Wat betreft de aanbeveling op het budgetoverleg voor bepaalde kostensoorten al
genormeerde forfaits vast te stellen, meende de minister dat de huidige werkwijze
van de bijzonder gevolmachtigde daar in zekere mate al aan tegemoetkomt. Sinds
het budgetoverleg 1995 legt de bijzondere gevolmachtigde immers elk jaar een
besparingsdoelstelling op inzake de vaste kosten van het hoofdkantoor. Bovendien
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toetst hij bij de afrekening van het financieel jaar deze kostensoorten aan de op
voorhand aan Aquafin medegedeelde normen, waarbij hij overschrijdingen ver-
werpt.

Tevens meldde de minister de bijzonder gevolmachtigde en Aquafin gevraagd te
hebben met de vaststellingen en aanbevelingen inzake sommige kostensoorten vol-
doende rekening te houden. Zij bevestigde dat Aquafin, in het kader van de uitvoe-
ring van haar decretale opdrachten, gehouden is te handelen met respect voor de
beginselen van de wetgeving op de overheidsopdrachten én voor de motiverings-
plicht.

Ten slotte zou de minister het probleem inzake de door het Vlaams Gewest vergoe-
de eigendomsverwerving, inzonderheid de activa die geen installaties of gronden
zijn, in de hernegotiatie ter sprake brengen.

7 Conclusie

In tegenstelling tot klassieke openbare instellingen, beschikt Aquafin over een grote
vrijheid in de bepaling van de kostprijs van haar overheidstaak. De beheersovereen-
komst stelt immers aan de vergoeding maar één eis, met name dat zij alle gemaakte
redelijke kosten dekt. Het is de Vlaamse Minister van Leefmilieu die in eerste in-
stantie over de redelijkheid van de gefactureerde kosten moet beslissen. De rappor-
tering van Aquafin aan de minister over de vaste kosten was in het verleden echter
te weinig gedetailleerd om de minister toe te laten die redelijkheid ten gronde te
beoordelen. Het weliswaar aanvaardbare forfaitaire verminderen van de facturen
voor bepaalde vaste kostensoorten, brengt voor de maatschappij onzekerheid mee
over het aanvaardbare kostentotaal. Het Rekenhof heeft dan ook aanbevolen het
incentivemechanisme dat de bijzonder gevolmachtigde van de minister bij Aquafin
voorstelde, in overweging te nemen en in afwachting het systeem van de forfaits al
bij de budgetbespreking vast te stellen. Daarbuiten wees het erop dat Aquafin de
wetgeving op de overheidsopdrachten én de motiveringsplicht dient te respecteren
en dat het aangewezen is de NV op structurele wijze te betrekken bij de sensibilise-
ringscampagnes van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Minister van Leefmilieu heeft uitermate positief gereageerd. Waar het
kon in het kader van de huidige beheersovereenkomst, kwam zij al aan tal van aan-
bevelingen van het Rekenhof tegemoet. De uitvoering van sommige andere, vergt
evenwel een aanpassing van de bestaande overeenkomst. De minister heeft beloofd
bij de hernegotiatie van de beheersovereenkomst ook met deze aanbevelingen reke-
ning te zullen houden.
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Vlaamse wetenschappelijke instelling
Instituut voor Natuurbehoud

1.984.430
In zijn vorige boek wees het Rekenhof op het probleem dat de afzonderlijke rechts-
persoon Eigen Vermogen van de Vlaamse wetenschappelijke instelling Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) geen inkomsten kon boeken lastens de begro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap, waardoor deze rechtspersoon de facto geen
projecten voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kon uitvoeren. Een
openbaar bestuur diende aldus voor de eigen behoeften een beroep te doen op een
andere uitvoerder, terwijl het in eigen rangen beschikte over de vereiste knowhow.
Tijdens zijn onderzoek van een andere Vlaamse wetenschappelijke instelling, met
name het Instituut voor Natuurbehoud (IN), dat ook een Eigen Vermogen heeft,
stelde het Rekenhof vast dat de decreetgever dit kernprobleem inmiddels heeft op-
gelost. Deze instelling kan haar opdrachten echter nog steeds niet ten volle uitvoe-
ren: bij gebrek aan middelen en personeel moet het nog altijd opdrachten uitbeste-
den, met een kostenverhogend effect. Overigens laat het toezicht op het instituut in
de praktijk te wensen over.

1 Inleiding

Het Instituut voor Natuurbehoud ressorteert als Vlaamse wetenschappelijke instel-
ling onder het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en valt  onder de recht-
streekse bevoegdheid van de Vlaamse Minister van Leefmilieu. Het is administra-
tief ingedeeld bij de administratie Milieu, Natuur en Landschapsinrichting van het
departement Leefmilieu en Infrastructuur. Het instituut beschikt over een eigen
vermogen, dat rechtspersoonlijkheid bezit en waarvoor een rekenplichtige verant-
woording is verschuldigd aan het Rekenhof(223). Het Eigen Vermogen staat onder
toezicht van de Vlaamse regering.

Het oprichtingsbesluit van 17 juli 1985(224) gaf het instituut twee hoofdopdrachten:
(1) wetenschappelijke studies, onderzoekingen en werkzaamheden inzake natuur-
behoud met het oog op de uitwerking van actiemiddelen en wetenschappelijke be-
leidscriteria en (2) opdrachten van wetenschappelijke informatie en advies bij
openbare diensten en rechtspersonen op last van de Vlaamse minister bevoegd voor
het natuurbehoud. Sinds 1991 diende het instituut te zijn opgesplitst in een afdeling
Natuurontwikkeling en een afdeling Landschapsecologie, elk met specifieke onder-
zoeksdomeinen. Het decreet inzake natuurbehoud en natuurlijk milieu van 21 okto-
ber 1997 heeft de taken van het instituut uitgebreid en geconcretiseerd. Zo dient het
de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud bij te staan in zijn opdracht, ondersteu-
ning te verlenen bij het opstellen van het natuurbeleidsplan en het natuurrapport op
te stellen.
                                                       

223 Programma 61.2 (Natuur) van de begroting van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap financiert het instituut. Voor 2000 bedroegen de kredieten 131,5
miljoen BEF en de uitgaven 119,2 miljoen BEF. De begroting 1999 van het Eigen
Vermogen vermeldde 33,9 miljoen BEF ontvangsten en 32,8 miljoen BEF uitga-
ven. De rekening toonde respectievelijk 22, 7 miljoen BEF en 28,9 miljoen BEF.

224 Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 betreffende de instelling en
organisatie van het Instituut voor Natuurbehoud.
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De eigen rechtspersoon kan wetenschappelijk onderzoek, expertises en dienstverle-
ning inzake natuurbehoud verrichten, al dan niet in opdracht van derden(225).

De beleidsnota Wetenschaps- en Technologiebeleid 1999-2004 kondigde een ver-
hoging van de overheidsmiddelen voor onderzoek en ontwikkeling aan en een bij-
zondere rol daarin voor de universiteiten en hogescholen. Inzake het beleidsvoorbe-
reidend onderzoek heeft de nota het over een overgangsfase die zal leiden tot herde-
finiëring van de opdracht van de wetenschappelijke instellingen, waaronder het IN.

De beleidsbrief Leefmilieu - Beleidsprioriteiten 2000-2001 opteerde voor een opti-
male integratie van het IN en het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Hij deelde
tevens mee dat een strategisch project van start was gegaan om de operationaliteit
van de wetenschappelijke kennis over natuur- en milieubeleid te waarborgen(226).

Het Rekenhof onderzocht in 2000 of het IN als overheidsdienst en als wetenschap-
pelijke instelling tegemoetkwam aan zijn opdracht de minister beleidsrelevante
informatie te verschaffen en beleidsrelevant basiswerk en -onderzoek uit te voeren.
Het evalueerde voorts het toezicht van de Vlaamse regering op het instituut en zijn
Eigen Vermogen, alsook de getrouwheid van de rekeningen en het patrimonium van
het Eigen Vermogen. Het rapporteerde zijn bevindingen op 29 mei 2001 aan de
Vlaamse Minister van Leefmilieu, die tot op heden nog niet geantwoord heeft.

2 Opdrachtvervulling door het IN

2.1 Gebrek aan kredieten

Het IN kan sommige beleidsondersteunende projecten, hetzij op vraag van de Mi-
nister of AMINAL, hetzij op eigen initiatief, in de praktijk niet zonder meer uitvoe-
ren, ook al kaderen zij in zijn statutaire opdracht en beschikt het instituut - in som-
mige gevallen zelfs als enige - over de nodige knowhow. Het stuit immers op een
gebrek aan kredieten. De beschikbaarheid van bijkomende kredieten door bv. kre-
dietherschikkingen, bepaalt in feite de toekenning en aanvangsdata van de op-
drachten aan het instituut.

2.2 Gebrek aan personeel

Ook personeelsgebrek belemmert de uitvoering van de statutaire taken. De instel-
ling kan maar beschikken over een statutair kader van 32 eenheden(227). Op
25 augustus 2000 telde het personeelsbestand echter 79 eenheden (55 wetenschap-
pelijke personeelsleden en 24 administratieve en technische personeelsleden).

                                                       

225 Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsme-
de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, artikel 76, §3.

226 Stuk 442 (2000-2001) - Nr. 1, p. 7-8 en p. 12-14.
227 Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 houdende de vaststelling van de

personeelsformatie van het IN.
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Het statutair kader van 32 eenheden was daarbij nog niet half ingevuld (15 statutaire
personeelsleden) (228). De overige 64 personeelsleden werkten in contractueel ver-
band (voor bepaalde of onbepaalde duur). Tal van contractuelen voeren dan ook
statutaire taken uit. Overigens volstaat ook een volledig ingevuld statutair kader
niet. Een doorlichtingsrapport van 21 september 1998 stelde dat de huidige perso-
neelsbezetting en -structuur op termijn onhoudbaar was en de goede werking van
het instituut in het gedrang bracht. Het rapport stelde voor het vast personeelsbe-
stand te verhogen tot 68 medewerkers in een nieuwe structuur.

Overigens heeft het Instituut nog steeds geen aparte afdelingen, niettegenstaande de
Vlaamse regering dit al in 1991 had voorgeschreven(229). Bijgevolg zijn evenmin
afdelingshoofden aangesteld, wat de efficiëntie hypothekeert.

2.3 Concurrentie

De Vlaamse overheid stelt soms beleidsondersteunende studies en projecten ten
behoeve van AMINAL of andere departementen van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap in concurrentie. Het Rekenhof heeft opgemerkt dat zij studies die
kaderen in de bestaande opdracht van het IN, bij voorkeur aan deze eigen Vlaamse
wetenschappelijke instelling moeten opdragen, zonder inconcurrentiestelling met
andere onderzoeksinstellingen. Het instituut vormt immers geen afzonderlijke
rechtspersoon ten opzichte van andere diensten van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de concurrentie hoeft dus niet te worden geraadpleegd om er stu-
die- en onderzoeksopdrachten aan toe te kennen(230).

2.4 Aanbevelingen

Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat de omstandigheden waarin het instituut be-
leidsvragen wetenschappelijk moet beantwoorden, voor verbetering vatbaar zijn.
Het heeft dan ook de volgende aanbevelingen geformuleerd:

• Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de opmaak van een meerjarenprogram-
ma voor het instituut(231), bij voorkeur gezamenlijk met de afdeling Natuur van
AMINAL, waaruit blijkt welke projecten het instituut kan uitvoeren en welke
projecten aan andere onderzoeksentiteiten kunnen worden uitbesteed (bv. uni-
versiteiten).

                                                       

228 Van deze vijftien statutaire personeelsleden waren er maar twaalf effectief: twee
personeelsleden vervulden een buitenlandse opdracht, een ander had stageverlof.

229 Besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 1991 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 betreffende de instelling en organisatie
van het IN, artikel 2.

230 De situatie is anders als niet het instituut, maar zijn Eigen Vermogen de opdracht
uitvoert. Het Eigen Vermogen is immers wel een aparte rechtspersoon.

231 Het wetenschappelijk werkplan van het instituut wordt thans niet door de bevoeg-
de minister, na advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, vastge-
steld.
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• Het gezamenlijk meerjarenprogramma dient tijdig aan de minister te worden
voorgelegd en de uitvoering ervan moet worden vertaald in jaarlijkse begro-
tingskredieten. Die handelwijze vergt geen bijkomende kredieten, maar een
juistere allocatie van de middelen.

• Bovendien zouden de reglementering en haar uitvoering op het vlak van perso-
neelsbeleid en interne organisatie moeten worden aangepast aan het takenpak-
ket van deze wetenschappelijke instelling.

3 Opdrachtvervulling door het Eigen Vermogen

3.1 Mededinging naar overheidsopdrachten

Daar het Eigen Vermogen geen inkomsten kon boeken lastens de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap (232), kon deze rechtspersoon de facto geen projecten voor
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap uitvoeren. Het Eigen Vermogen was
dus aangewezen op projecten voor derden, voornamelijk Europese, federale en
lokale instellingen. Het Eigen Vermogen sloot wel overeenkomsten met Vlaamse
pararegionalen (VMM en VLM). Deze handelwijze was juridisch in orde, maar
omzeilde eigenlijk het verbod op inkomsten lastens de Vlaamse Gemeenschap. De
uitgaven van dergelijke onderzoeksopdrachten vallen immers indirect (langs de
dotaties) ten laste van de Vlaamse Gemeenschap.

Het verbod impliceerde dat een openbaar bestuur voor de eigen behoeften een be-
roep diende te doen op een andere uitvoerder dan die waarover het in eigen rangen
beschikte en die precies in dat kader de vereiste knowhow bezat. Om deze reden
stond de decreetgever op 18 mei 2001 toe dat voortaan zowel het Eigen Vermogen
van het IN als het Eigen Vermogen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
(IBW), inkomsten kunnen boeken lastens de begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap(233).

Voortaan kan het Eigen Vermogen van het IN dus meedingen naar projecten die
uitgaan van de Vlaamse overheid(234). Deze decretale wijziging komt tegemoet aan
de opmerkingen van het Rekenhof over de situatie van het IBW(235). Dat de diverse
afdelingen en het IN deel uitmaken van hetzelfde bestuur, met name het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap, belet onderlinge dienstverlening niet. Daar echter
niet het instituut, maar zijn rechtspersoon Eigen Vermogen deze opdrachten kan

                                                       

232 Met uitzondering van VLINA-middelen die lastens de begroting van het Mina-
fonds worden betaald.

233 Decreet van 18 mei 2001 tot wijziging van het decreet van 21 december 1990
houdende de begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1991. De decreetgever heeft wel enkele mogelijke opdrachtge-
vers voor het Eigen Vermogen uitgesloten, zoals het Vlaams Instituut voor de Be-
vordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie
(IWT), het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Bijzonder On-
derzoeksfonds (BOF).

234 Een bijkomende beweegreden van de decretale wijziging was dat de kosten van
onderzoeksopdrachten transparanter kunnen worden aangetoond met een budget
per project en afzonderlijke toekenning bij onderzoeksovereenkomst van elk pro-
ject aan het Eigen Vermogen.

235 Boek van het Rekenhof 2000, Stuk 36 (2000-2001) - Nr. 1, van 26 oktober 2000,
p. 495-503.
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uitvoeren (236), gaat het om een relatie tussen twee aparte rechtspersonen en dient de
reglementering inzake overheidsopdrachten te worden nageleefd. Daarbij moet
belangenvermenging vermeden worden.  In de beheerscommissie van het Eigen
Vermogen zetelen immers ook ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap.

3.2 Patrimoniumvorming

Het Eigen Vermogen startte in 1992 zonder startkapitaal. De beheerscommissie
besliste uit vrees voor liquiditeitsproblemen bij gebrek aan reserves in 1992 dat elk
project zelfbedruipend diende te zijn. In 1994 besliste zij tot incalculatie van 10%
overheadkosten voor elk project afzonderlijk. Deze overheadkosten bij studieover-
eenkomsten en de opbrengsten uit de verkoop van publicaties, rapporten en andere
producten, vormden de basis voor het eigen patrimonium. Dit vermogen is aldus
opgebouwd met opbrengsten waarvan vooral de Vlaamse Gemeenschap de kosten
droeg (bv. huisvestingskosten). Deze kosten worden immers aangerekend op de
basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitgaven
van het instituut. Dit  is weliswaar in overeenstemming met de letter van het op-
richtingsdecreet van het Eigen Vermogen(237), maar het is de vraag of dit de bedoe-
ling was van de decreetgever. De vrijgevigheid van de Vlaamse Gemeenschap ten
opzichte van het Eigen Vermogen van de instelling blijkt immers niet uit de toe-
lichting bij het oprichtingsdecreet(238).

In de toelichting staat daarentegen wel dat het Eigen Vermogen de inkomsten uit de
verkoop van publicaties en kaarten dient aan te wenden voor bepaalde uitgaven. De
kostprijs van dergelijke uitgaven valt echter vaak ten laste van het instituut en niet
het Eigen Vermogen(239). De lage verkoopprijs van de publicaties en kaarten staat
overigens niet in verhouding tot de kostprijs.

3.3 Transparantie van kosten en inkomsten

Nog volgens de memorie van toelichting dient bovendien voor elk onderzoekspro-
ject in een specifieke ontvangstenrekening te worden voorzien om de toelagen en
inkomsten te boeken. De boekhouding van het Eigen Vermogen toont daarvan
evenwel geen spoor. De beoogde transparantie per project van de kosten en inkom-
sten van onderzoeksopdrachten is er dus niet.

Het gebrek aan transparantie en de daaruit voortvloeiende verwarring zijn het ge-
volg van de vage scheidingslijn tussen het Eigen Vermogen en het instituut zelf. Zo
worden ook de namen van het instituut en het Eigen Vermogen vaak verwisseld, bv.
in contracten van het Eigen Vermogen met derden. Deze vervaging vindt doelbe-
wust plaats, om voor de buitenwereld geen verwarring te veroorzaken. Het Eigen
                                                       

236 Het instituut beschikt immers niet over de mogelijkheid de gelden in ontvangst te
nemen die de diverse afdelingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
voor de opdracht betalen.

237 Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsme-
de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, art. 76, §2.

238 Memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet houdende begrotingstechnische
bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, Stuk 424
(1990-1991)- Nr. 1, p.15.

239 Uitzondering hierop vormen de biologische waarderingskaarten.
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Vermogen van het IN wordt ten onrechte enkel gehanteerd als boekhoudkundige
entiteit.

3.4 Conclusie en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft geconcludeerd dat ook de omstandigheden waarin het Eigen
Vermogen aan wetenschappelijk basiswerk moet kunnen doen, voor verbetering
vatbaar waren. De uitvoering van opdrachten door het Eigen Vermogen moet niet
noodzakelijk resulteren in extra inkomsten boven de gemaakte kosten, waardoor
geen inkomsten zouden worden gegenereerd ten voordele van dat vermogen. Wel is
dan transparantie noodzakelijk tussen de inkomsten en uitgaven per project. De
huidige toestand waarbij sommige kosten ten laste vallen van het instituut en de
opbrengsten ten bate zijn van het Eigen Vermogen moet dan ook worden vermeden.

4 Toezicht op het Eigen Vermogen

De rechtspersoon Eigen Vermogen van het IN staat onder het toezicht van de
Vlaamse regering en, bij delegatie, de Vlaamse Minister van Leefmilieu(240). De-
creetgever en Vlaamse regering hebben procedures vastgelegd voor de werking,
begroting, rekeningen en controle van het Eigen Vermogen(241). Deze voorschriften
worden echter niet of onnauwkeurig nageleefd:

• ABAFIM legt noch de begroting noch de rekening en verantwoordingsstukken
van het Eigen Vermogen voor aan de Vlaamse minister bevoegd voor natuur-
behoud. Deze begroting en rekening worden dan ook niet goedgekeurd door de
bevoegde Vlaamse ministers.

• De beheerscommissie van het Eigen Vermogen vergadert te weinig.

• De vertegenwoordigers van de twee bevoegde Vlaamse ministers, noch de
Inspecteur van Financiën zijn aanwezig op de vergaderingen van de beheers-
commissie.

• De beheerscommissie stelt noch de begroting, noch de rekeningen tijdig op.

• Een uitvoeringsrekening van de begroting bestaat niet.

Het Rekenhof heeft bijgevolg aanbevolen de voorschriften van de bestaande regle-
mentering nauwkeuriger op te volgen.

5 Rekeningen en patrimonium van het Eigen Vermogen

Het Rekenhof heeft een aantal opmerkingen geformuleerd over de balans en de
resultatenrekening 1999. De regels van de dubbele boekhouding vereisen immers
dat een aantal principes in acht worden genomen, met name: het gebruik van de
juiste rekeningen en balansrubrieken, de correcte waardering van de activa en pas-
                                                       

240 Decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsme-
de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, artikel 76, §4.

241 Besluit van de Vlaamse regering van 11 september 1991.
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siva, het verbod van compensatie tussen kosten en opbrengsten, de toerekening van
kosten en opbrengsten aan de periode waarop ze betrekking hebben en de gepaste
voorstelling in scrontovorm van de resultatenrekening.

De kastoestand op 31 december 1999 gaf geen aanleiding tot opmerkingen. De
onderstaande tabel geeft de balans van het Eigen Vermogen op 31 december 1999
weer.

Activa Passiva
Mat. vaste activa 2.925.892 Eigen vermogen 24.957.517
Installaties, machines ...

2.925.892
Overgedragen saldo '98
Over te dragen winst '99

19.269.111
5.688.406

Financiële vaste activa 117.000 Schulden < 1 jaar -201.568
Vorderingen en borg-
tochten in contanten 117.000

Handelsschulden
Schulden m.b.t. bezoldigin-
gen en sociale lasten

40.000

-241.568
Vorderingen < 1 jaar 21.307.516
Handelsvorderingen 17.307.516 Wachtrekening 1.591.024
Geldbeleggingen 4.000.000 Over te dragen opbrengsten 1.591.024
Liquide middelen 1.996.565
TOTAAL 26.346.973 TOTAAL 26.346.973

Het balanstotaal is in 1999 met 5.688.406 BEF toegenomen. Niet alle activiteiten
van het Eigen Vermogen brengen een meeropbrengst(242) voor dit vermogen mee.
Sommige projecten worden immers door de opdrachtgevers (EG, federale overheid,
…) maar vergoed ten belope van de gemaakte kosten.

Het Eigen Vermogen van het IN heeft voor 1999 de volgende resultatenrekening
opgemaakt:

Bedrijfsopbrengsten 33.111.362 Bedrijfskosten 27.530.093
Verkopen publicaties e.a. 285.041 Handelsgoederen, grond- en

hulpstoffen
1.000.000

Diensten/studies aan
derden

32.415.356 Diverse leningen en diensten 3.468.401

Seminarie 340.641 Bezoldigingen/sociale lasten 21.669.793
Kortingen en ristorno's 70.324 Afschrijvingen 1.321.710

Andere bedrijfskosten 70.189
Financiële opbrengsten 108.282 Financiële kosten 1.145
Uit financiële vaste activa 72.493 Andere financiële kosten 1.145
Andere fin. opbrengsten 35.789 Resultaat van het boekjaar 5.688.406
Totaal 33.219.644 Totaal 33.219.644

                                                       

242 Na aftrek van de kosten.
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6 Conclusie

Het Instituut voor Natuurbehoud kan zijn opdracht, de minister beleidsrelevante
informatie te verschaffen, niet ten volle uitvoeren. Wegens een gebrek aan perso-
neel en middelen moet het een aantal onderzoeksopdrachten aan derden uitbesteden,
bv. aan universiteiten. Dit heeft een kostenverhogend effect. Voorts krijgen de be-
palingen over het toezicht van de Vlaamse regering en de Vlaamse Minister van
Leefmilieu op het instituut in de praktijk niet altijd toepassing.
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DEEL III

UITVOERING
VAN DE
BEGROTING
2000
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Kerncijfers 2000

1 Begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de uitvoering van de begroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor 2000.

(in miljoen BEF)
2000 2000 1999

Begroting Uitvoering Uitvoering

Verschil 2000
t.o.v. 1999

ONTVANGSTEN (243)

- algemeen

- toegewezen

628.221,7

1.872,0

 626.938,8

2.802,5

615.540,5

2.720,4

+1,9%

+3,0%

TOTAAL 630.093,7 629.741,3 618.260,9 +1,9%

UITGAVEN (244)

Kredieten eigen aan het be-
grotingsjaar

634.405,7 592.447,1 580.214,8 +2,1%

- niet-gesplitste kredieten
(245)

585.185,4 552.712,5 542.705,9 +1,8%

- gesplitste ordonnan-
ceringskredieten

40.715,1 35.499,4 34.138,6 +4,0%

- variabele kredieten 8.505,2 4.235,2 3.370,3 +25,7%

Kredieten overgedragen van
het vorig jaar

19.365,3 12.298,4 20.956,4 -41,3%

TOTAAL 653.770,9 604.745,4 601.171,2 +0,6%

RESULTAAT - 24.995,8 17.089,7 +46,3%

TITEL III

opbrengst leningen 30.000,0 0,0 0,0 0,0%

aflossing leningen 62.657,5 17.432,6 17.789,8 -2,0%

De Vlaamse Gemeenschap heeft in 2000 een positief boekhoudkundig resultaat
geboekt van 24.995,8 miljoen BEF. Dit is het resultaat van alle in 2000 geboekte
ontvangsten en ordonnanceringen (betaalopdrachten). Ten opzichte van het resultaat
van 1999 is het resultaat 2000 met 46,3% verbeterd. De stijging van 1999 (44,5%)
zet zich aldus door.

De resultaten van 1980 tot en met 1999 vertonen een gecumuleerd tekort van
150.448,1 miljoen BEF. Gevoegd bij het positieve resultaat van 2000, levert dit een

                                                       

243 Wat betreft de ontvangsten worden de begrotingsmiddelen gevormd door de ra-
mingen in de aangepaste middelenbegroting 2000.

244 Beschikbare betaalkredieten.
245 Inclusief bijkredieten vorige jaren.
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gecumuleerd tekort van de begrotingen op 31 december 2000 op van 125.452,3
miljoen BEF.

Bij de aanpassing van de begroting 2000 raamde de Vlaamse regering een begro-
tingsoverschot van 16.417,3 miljoen BEF. Dit overschot is de facto steeds een mi-
nimumoverschot, daar de begrotingskredieten de uitgaven limiteren en de ontvang-
stenramingen de minimaal in het begrotingsjaar te ontvangen gelden betreffen. Het
overschot 2000 ligt desalniettemin 8,6 miljard BEF hoger dan het begrote over-
schot. Dit is een gunstig resultaat. Beide resultaten zijn echter niet helemaal verge-
lijkbaar: het ex ante resultaat hield enerzijds geen rekening met de verrichtingen op
begrotingsfondsen(246), noch met de ordonnanceringen op overgedragen kredieten
van het vorige begrotingsjaar; het boekhoudkundig resultaat hield dan weer geen
rekening met de verdere uitvoering van de begroting 2000 in 2001, hoewel de in
2000 geboekte vastleggingen op niet-gesplitste kredieten die uitvoering wel limite-
ren (592.300,5 miljoen BEF op titel I en III samen).

Een resultaat berekenen dat eenduidig tegenover het begrote resultaat kan worden
geplaatst, blijft onmogelijk daar de ordonnanceringen op kredieten die met begro-
tingsruiters werden overgedragen van het vorige begrotingsjaar, niet kunnen wor-
den onderscheiden van de ordonnanceringen op kredieten van het lopende jaar. De
overgedragen kredieten smelten immers volledig samen met de kredieten van het
lopende jaar.

De geboekte (algemene) ontvangsten waren in 2000 0,2% lager dan de geraamde
ontvangsten terwijl bij de toegewezen ontvangsten de ramingen met 49,7% werden
overtroffen. De ordonnanceringen op betaalkredieten van het lopend jaar bleven
6,6% onder de toegestane kredieten (idem als in 1999). Meer informatie over de
evolutie van de ontvangsten en uitgaven zijn opgenomen in de hoofdstukken 1,
Middelen en ontvangsten, en 2, Uitgaven (p. 165 e.v. van dit boek).

Een gedeelte van de ontvangsten is te danken aan rechten vastgesteld in vorige
jaren. Zo stond op een wachtrekening in de boekhouding van de Vlaamse Gemeen-
schap eind 1999 nog 1.133,4 miljoen BEF ontvangsten, die de Vlaamse Gemeen-
schap had geïnd, maar waarvan zij de juiste bestemming nog niet kende. 507,3
miljoen BEF hiervan resulteerde uit de eigen inning van de onroerende voorheffing.
Dit saldo is in 2000 met 326,8 miljoen BEF afgenomen. Daarbuiten bevatte de
wachtrekening in 1999 nog 430 miljoen BEF die de Vlaamse Gemeenschap in 1998
ontving van de Limburgse Reconversie Maatschappij naar aanleiding van de over-
name van een deel van het consortiumkrediet door deze maatschappij (met name
een deel al vervallen intresten). Dit bedrag is in 2000 op de algemene middelen
aangerekend.

                                                       

246 Toegewezen ontvangsten en ordonnanceringen op variabele kredieten, waarbij de
ordonnanceringen per begrotingsfonds per definitie beperkt zijn door de geïnde
toegewezen ontvangsten.
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2 Resultaat op kasbasis

Het kasresultaat omvat alle kasverrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap, onge-
acht het begrotingsjaar waartoe zij behoren. Het is bijgevolg ruimer dan het begro-
tingsresultaat op aanrekeningsbasis: behalve van de begrotingsverrichtingen, onder-
gaat het ook de invloed van verrichtingen die budgettair bij het vorige jaar horen,
van verrichtingen op orde- en thesaurierekeningen met kaseffect, doch zonder bud-
gettaire weerslag, en van verrichtingen van de diensten met afzonderlijk beheer, die
niet financieel, maar wel budgettair gescheiden zijn van de centrale begroting 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 onderscheiden onderdelen. Sinds 1999 wordt slechts het ge-
deelte van de onroerende voorheffing, bestemd voor de provincies en de gemeenten,
in een afzonderlijke rubriek thesaurieverrichtingen vermeld. In het kasresultaat
zitten geen herfinancieringen van de directe schuld, terwijl de aflossingen van de
indirecte schuld er wel in vervat zijn.

De onderstaande tabel geeft de evolutie van het netto kasresultaat over de laatste
zeven jaar weer(247):

(in miljoen BEF)
kasont-

vangsten
thesaurie-
verrich-
tingen

totaal
ontvang-

sten

%-
wijziging

kas-
uitgaven

thesaurie-
verich-tin-

gen

Totaal
uitgaven

%-wijzi-
ging

netto-kas-
resultaat

1994 481.803 0 481.803 - 502.055 0 502.055 - -20.252

1995 506.460 0 506.460 +5,1% 529.268 0 529.268 +5,4% -22.808

1996 526.215 0 526.215 +3,9% 550.383 0 550.383 +4,0% -24.168

1997 574.144 0 574.144 +9,1% 567.094 0 567.094 +3,0% 7.050

1998 600.296 0 600.296 +4,6% 584.677 0 584.677 +3,1% 15.619

1999 638.127 37.012 675.139 +12,5% 604.082 28.781 632.863 +8,2% 42.276

2000 649.359 60.376 709.735 +5,1% 613.639 61.198 674.837 +6,6% 34.898

De Vlaamse Gemeenschap heeft het begrotingsjaar 2000 afgesloten met een kas-
overschot van 34.898 miljoen BEF. Ten opzichte van het kasoverschot in 1999
betekent dit een vermindering van 17,5%. Het verschil dient evenwel te worden
genuanceerd, daar het kasresultaat 1999 strikt genomen overschat was met 4,6 mil-
jard BEF ten opzichte van 1998. De aankoopsom van het Hendrik Consciencege-
bouw was in de totale kasuitgaven voor 1998 verwerkt via een overboeking naar
een financiële rekening buiten de kastoestand van de Vlaamse Gemeenschap en
werd tijdelijk belegd, terwijl de werkelijke betaling dateerde van 29 januari 1999.

Een gedeelte van het resultaat op kasbasis van de Vlaamse Gemeenschap wordt
mee bepaald door de kasverrichtingen van de diensten met afzonderlijk beheer
(DAB’s). De DAB's beïnvloeden het netto-kasresultaat van de Vlaamse Gemeen-
schap positief als zij in het lopende jaar minder uitgaven deden dan zij eigen ont-
vangsten inden. In 2000 bedroeg het netto-kasresultaat van de DAB’s 6.648,6 mil-

                                                       

247 Bron voor deze cijfers zijn de samenvattingen van de maandelijkse schatkist-
toestand zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
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joen BEF(248), zodat hun kaspositie van 37.947,3 miljoen BEF eind 1999 toenam tot
44.595,8 miljoen BEF. Het resultaat bij de DAB’s heeft dus, in vergelijking met het
eigen begrotingsresultaat van de Vlaamse Gemeenschap ad 24.995,8 miljoen BEF,
een bijkomende grote invloed gehad op het globale kasresultaat.

De Vlaamse regering wendde de kasoverschotten ook in 2000 verder aan voor de
afbouw van de schuld. Zij lostte 17.433 miljoen BEF van de geconsolideerde di-
recte schuld af(249). Aldus werd het begrotingsjaar 2000 afgesloten met een bruto te
financieren saldo van 17.465 miljoen BEF.

De Vlaamse Gemeenschap gebruikte het positieve kasresultaat tevens voor de ver-
mindering van het kaskrediet met 9,3 miljard BEF en de omzetting ervan in een
positief saldo op de zichtrekening van 2,7 miljard BEF, aangevuld met 5 miljard
BEF beleggingen. De onderstaande tabel(250) schetst de evolutie van die zichtreke-
ning. Meer informatie over de evolutie van de uitstaande schuld van de Vlaamse
Gemeenschap staat onder het volgende punt van dit boek (p. 146 e.v.).

(in miljard BEF)
Stand zichtrekening per 31.12.1999 -9,3
Netto kasoverschot verrichtingen 2000 +34,9
Netto afname LT directe schuld in 2000 -17,4
Vermindering thesaurie- en ordeverrichtingen(251) -0,4
Stand zichtrekening per 31.12.2000 2,7
Beleggingen per 31.12.2000 5,0

                                                       

248 Dit bedrag geeft niet de exacte impact weer waarmee de DAB’s het netto-
kasresultaat van de Vlaamse Gemeenschap beïnvloeden. Het netto-kasresultaat van
de DAB’s vormt enkel het verschil tussen alle geïnde ontvangsten en alle gereali-
seerde uitgaven van de DAB’s. De interne verrichtingen tussen het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en de DAB’s (o.a. de dotaties uit de algemene uitga-
venbegroting) hebben geen effect op het globale kasresultaat van de Vlaamse Ge-
meenschap.

249 Er werd ook 3,8 miljard BEF afgelost van de overgenomen indirecte schuld. Deze
aflossingen worden evenwel niet aangerekend op titel III van de begroting, maar
op programma 24.40, zodat ze deel uitmaken van het NFS.

250 Afrondingen geven aanleiding tot verschillen.
251 Het betreft de retroactieve aanrekening in de begroting 2000 van 430 miljoen BEF

intresten die de Vlaamse Gemeenschap ontving van de Limburgse Reconversie
Maatschappij naar aanleiding van de retroactieve overname van een deel van het
consortiumkrediet. Deze ontvangsten werden sinds 1998 buiten de begroting en
het NFS gehouden.
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3 Schuld van de Vlaamse Gemeenschap

3.1 Directe schuld

3.1.1 Evolutie van de directe schuld van de laatste vier jaar

(in miljarden BEF)
uitstaande

directe schuld,
financiering

NFS252, op 31
december

indirecte
schuld omgezet

in directe
schuld, uit-

staand op 31
december

totale uit-
staande

directe schuld
op 31 decem-

ber

nominale
groei in %
t.o.v. vorig

jaar

uitstaand op
31 december:
korte termijn

(< 1 jaar)

uitstaand  op
31 december:

lange en
middellange

termijn
 (≥ 1 jaar)

Positieve
kastoestand

op 31 decem-
ber

Beleg-
gingen op 31

december

1997 132,7 43,0 175,7 -5%253 26,9 148,8 0,0 0,0
1998 116,6 52,4 169,0 -4% 33,8 135,2 0,0 0,0
1999 74,3 66,4 140,7 -17% 9,3 131,4 0,0 0,0
2000 47,6 62,6 110,2 -21,7% 0,0 110,2 2,7 5,0

De totale uitstaande directe schuld verminderde in 2000 met 30,5 miljard BEF van
140,7 tot 110,2 miljard BEF. Deze afname van 21,7% is het resultaat van een posi-
tief kasresultaat van 34,9 miljard BEF, gecombineerd met een nettoverlaging van de
overgenomen indirecte schuld van 3,7 miljard BEF, een positieve kastoestand van
2,7 miljard BEF, 5 miljard BEF beleggingen en een vermindering van orde- en
thesaurieverrichtingen buiten het netto te financieren saldo (NFS) van 0,4 miljard
BEF. De vermindering van de schuld kan worden opgesplitst in een afname van de
lange- en middellange-termijnschuld met 21,2 miljard BEF en een afname van de
korte-termijnfinanciering (kaskrediet) met 9,3 miljard BEF.

Bij de lange- en middellange-termijnschulden werd de afname met 21,2 miljard
BEF vooral veroorzaakt door de terugbetaling van 20 miljard BEF onderhandse
leningen en overgenomen schulden (universiteiten, consortiumkrediet, huisvesting)
en de terugbetaling van een Medium Term Notes (MTN) van 1,2 miljard BEF. Drie
leningen voor in totaal 4,3 miljard BEF, werden vervroegd terugbetaald.

De afname van het kaskrediet verklaart volledig de vermindering van de korte-
termijnschuld met 9,3 miljard BEF. De totale uitstaande korte-termijnschuld (over-
genomen schuld en NFS) werd immers op nul teruggebracht. In 1999 bedroeg de
verhouding van de korte-termijnschuld tegenover de totale directe schuld nog 6,6%.

Eind 2000 had de directe schuld voor 92,7% een vaste rentevoet en voor 7,3% een
vlottende rentevoet. De schuld tegen vlottende rentevoet nam af ten opzichte van
1999 (19,3%). Van de totale uitstaande schuld heeft 23,4% een resterende looptijd
van meer dan 5 jaar.

Een groot deel van het positieve kasresultaat eind 2000 werd niet omgezet in de
afbouw van de directe schuld, maar aangehouden op de zichtrekening (2,7 miljard
BEF) en belegd (5 miljard BEF). De reden hiertoe ligt in het feit dat de Vlaamse
Gemeenschap aanzienlijke derdengelden in kas heeft (o.a. 7,4 miljard BEF opcen-

                                                       

252 In deze cijfers werd ook rekening gehouden met de thesaurie- en ordeverrichtingen die
volgens de maandelijkse schatkisttoestand buiten het NFS vallen.

253 Eind 1996 bedroeg de totale uitstaande schuld 184,4 miljard BEF.
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tiemen op de onroerende voorheffing, door te storten naar de gemeenten en provin-
cies).

3.1.2 Kostprijs van de directe schuld

In 2000 bedroegen de totale intrestlasten(254) van de directe schuld (inclusief kasbe-
heer) volgens de uitvoering van de begroting 6,6 miljard BEF. Dit betekende ten
opzichte van 1999 een daling met 2,5 miljard BEF of 27%. Deze vermindering
stoelt op de lagere omvang van de directe schuld en de verbeterde kaspositie naar
aanleiding van de inning van de onroerende voorheffing door de Vlaamse Gemeen-
schap, die substantiële opbrengsten genereerde (het autonome kasbeheer bracht 1,5
miljard BEF op). De intrestlasten op de totale directe schuld vertegenwoordigen
1,1% van de totale uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap op ordonnanceringsba-
sis (622,2 miljard BEF).

De onderstaande tabel deelt de uitstaande directe schuld in volgens rentevoet.

(in miljoen BEF)
Rentevoet Vast Vlottend Totaal Aandeel

< 5% 15.964,2 8.000,0 23.964,2 21,7%
5 < 6% 33.043,9 0,0 33.043,9 30,0%
6 < 7% 24.393,0 0,0 24.393,0 22,1%
7 < 8% 13.599,4 0,0 13.599,4 12,3%
8 < 9% 15.040,2 0,0 15.040,2 13,6%

9 < 10% 190,8 0,0 190,8 0,2%
> 10% 0,0 0,0 0,0 0,0%
Totaal: 102.231,6 8.000,0 110.231,6 100,0%

Bron : Afdeling Financieel Management van de administratie Budgetterring, Accounting en
Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (uitstaande
schuld exclusief kaskrediet en ontleningen < 1 maand).

Volgens cijfers van de Vlaamse Gemeenschap bedroeg de gewogen gemiddelde
kostprijs van de schuld tegen vaste rente en tegen vlottende rente respectievelijk
6,4% en 4,5%. Die tegen vlottende rente ligt aanzienlijk hoger dan vorig jaar
(3,4%), voornamelijk wegens de toegenomen vlottende rentevoeten.

                                                       

254 Rekening houdende met de creditintresten uit het kasbeheer.
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3.2 Indirecte schuld

3.2.1 Evolutie van de indirecte schuld

De onderstaande tabel(255) geeft een overzicht van de op 31 december 1999 en 31
december 2000 uitstaande indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap.

(in miljoen BEF)
1999 2000

kapitaal en
intresten vol-
ledig ten laste

van
Vl. Gem.

geen kapitaal-
aflos-singen,
intresten ge-
deeltelijk ten
laste van Vl.

Gem.

kapitaal en
intresten vol-
ledig ten laste

van
Vl. Gem.

geen kapitaal-
aflos-singen,
intresten ge-
deeltelijk ten
laste van Vl.

Gem.
Financiering van de Openbare Wer-
ken

13.881 12.549

Middenstandsopleiding (VIZO) 805 0
Kunst 817 656
Media (VRT) 95 0
Bejaardenzorg 6.638 6.047
Gezinszorg (Kinderkribben) 46 40
Leefmilieu 7.445 6.830
Watervoorziening (VMW) 301 226
Gemeenschappelijk vervoer 168 163
Amortisatiefonds (ALESH) 78.709 73.983
Huisvesting 5.193 49.738 3.975 52.749
Studietoelagen en financieringen 108 106
Universitaire sector (Sociale sector) 3.043 2.868
Volksgezondheid (VFBZ) 1.869 1.762
Fonds voor de herstructurering van
de Nationale Sectoren in het Vlaam-
se Gewest (Consortium-krediet)

4.550 4.550

Totaal(256): 114.098 59.309 104.469 62.036
Bron : Afdeling Financieel Management van de administratie Budgetterring, Accounting en Financieel Manage-

ment van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Alle sectoren waarvoor de Vlaamse Gemeenschap intresten en kapitaalsaflossingen
volledig ten laste neemt (de eigenlijke indirecte schuld), tonen een daling van de
indirecte schuld. De daling tot 0 bij het VIZO en de VRT is evenwel te danken aan
een overdracht van deze schuld naar de gewaarborgde schuld. Deze lasten worden
in werkelijkheid immers door de instellingen zelf gedragen. Zij worden niet afzon-
derlijk aangerekend op de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. De
schuld met alleen intresten ten laste (de oneigenlijke indirecte schuld) kent een
globale stijging wegens de huisvestingssector.

                                                       

255 Exclusief de schuld van de NV Aquafin.
256 Gecorrigeerd met afrondingsfouten.
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Eind 2000 was 83,9% van de eigenlijke indirecte schuld opgenomen tegen een vaste
rentevoet en 16,1% tegen een vlottende rentevoet. Van deze uitstaande indirecte
schuld had 57,3%(257) een resterende looptijd van meer dan tien jaar.

3.2.2 Kostprijs van de indirecte schuld

In 2000 betaalde de Vlaamse Gemeenschap volgens de uitvoering van de begroting
2,7 miljard(258) BEF intrestlasten op de uitstaande indirecte schuld. Ten opzichte
van de totale uitgaven op ordonnanceringsbasis (622,2 miljard BEF) betekenen de
intrestlasten op de indirecte schuld 0,4%.

De onderstaande tabel(259) deelt de uitstaande indirecte schuld volgens rentevoet in.

(in miljoen BEF)
Rentevoet Vast Vlottend Totaal Aandeel

< 5 % 4.024,6 350,0 4.374,6 26,16%
5 < 6 % 9.256,5 2082,0 11.338,5 17,28%
6 < 7 % 6.772,0 0,0 6.772,0 9,89%
7 < 8 % 4.398,7 0,0 4.398,7 20,97%
8 < 9 % 2.969,7 0,0 2.969,7 23,92%
9 < 10 % 559,9 0,0 559,9 1,78%
> 10 % 0,0 0,0 0,0 0,00%
Totaal 27.981,5 2.432,0 30.413,5 100,00%

Bron : Afdeling Financieel Management van de administratie Budgetterring, Accoun-
ting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap.

3.2.3 Opmerkingen bij de indirecte schuld

Juistheid van de cijfers

De cijfers in de tabellen onder 3.2.1 en 3.2.2 vergen een omzichtige benadering.
Eind 2000 waren er in de sectoren Financiering van de Openbare Werken, Bejaar-
denzorg, Gezinszorg en, gedeeltelijk, Leefmilieu 19,1 miljoen BEF verschillen tus-
sen de werkelijke geordonnanceerde aflossingen van de schuld en de afnames vol-
gens de tabellen van de afdeling Financieel Management. Deze verschillen deden
zich voor bij leningen die DEXIA-bank (vroeger GKB) indertijd met toepassing van
het koninklijk besluit(260) van 22 oktober 1959 of van een andere reglementering
heeft verstrekt aan ondergeschikte besturen en waarvoor de Vlaamse Gemeenschap
niet over de onderliggende contracten beschikt. Daarbuiten deden zich ook kleine
verschillen voor in de sector kunst, beheerd door andere departementen, die niet kun-

                                                       

257 Exclusief het ALESH (Amortisatiefonds voor de Leningen van de Sociale Huisvesting).
258 Dit bedrag is een raming op grond van de bedragen in de uitgavenbegroting.
259 Exclusief ALESH.
260 Tot wijziging van het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de staats-

tussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies,
gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand,
kerkfabrieken en verenigingen van polders of van wateringen.
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nen worden verklaard door de afdeling Financieel Management wegens gebrek aan
actuele informatie.

De juistheid van de uitstaande schuld van het Amortisatiefonds van de Leningen
voor de Sociale Huisvesting (ALESH) blijkt uit een confirmatie van deze instelling.
De afdeling Financieel Management (FIM), belast met het schuldbeheer, beheert de
contracten niet en kan aldus niet onafhankelijk de bewegingen van deze schuld
toetsen. ALESH is evenwel een federale overheidsinstelling (parastatale B) die het
Rekenhof controleert en waarbij één lid van de raad van bestuur wordt benoemd
door de Vlaamse regering.

Ook de juistheid van het gedeelte indirecte schuld waarvan alleen het geheel of een
gedeelte van de intrestlasten ten laste van de Vlaamse Gemeenschap vallen, kan niet
worden bevestigd, daar de afdeling FIM geen zicht heeft op de werkelijke aflossin-
gen die de instellingen uitvoeren.

Consolidatie van de DEXIA-schuld

Op 27 juni 2001 heeft de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst ondertekend
waarbij zij het overgrote deel van de leningen van DEXIA-bank(261) (indertijd ver-
leend met toepassing van het koninklijk besluit van 22 oktober 1959 of van een
andere reglementering) heeft geconsolideerd tot één lening met een vaste jaarlijkse
rentevoet en geen mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling. Dit maakt de schuld
beter beheersbaar (tegenover de vroegere, ongeveer zesduizend leningen). De over-
eenkomst voorziet in de mogelijkheid voor de Vlaamse Gemeenschap tot drie
maand na de aflossingen de juistheid van de gebruikte aflossingstabellen steek-
proefsgewijze te controleren. Een geconstateerde overeengekomen fout geeft aan-
leiding tot rechtzettingen en een extra onderzoeksperiode van twaalf maand. Deze
schuld zal vervolgens, krachtens artikel 30 van het decreet van 20 juni 2001 hou-
dende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, in de
directe schuld worden overgenomen.

Intrestlasten betaald door de DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentie-
plan voor de Sociale Huisvesting

Het gedeelte indirecte schuld waarvan alleen het geheel of een gedeelte van de in-
trestlasten ten laste van de Vlaamse Gemeenschap vallen, heeft nog steeds geen
rekening gehouden met twee leningen van elk 500 miljoen BEF aangegaan bij de
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) door respectieve-
lijk Habifin (dochter van de GIMV) en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor
de financiering van hun participatie in de NV Domus Flandria. Artikel 41, § 2, van
het decreet van 25 juni 1992 houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 heeft de intrestlasten evenwel
bij het Vlaams Gewest gelegd. Het gewest betaalt ze langs de dienst met afzonder-
lijk beheer Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huis-
vesting.

                                                       

261 Met uitzondering van de sector overgenomen leningen.
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Aquafin

Bij de NV Aquafin is sprake van een verdoken schuldopbouw, doordat investe-
ringsuitgaven slechts op een termijn van 15 jaar worden terugbetaald langs het
Minafonds. Met de totale financiële schulden als basis, zou de tabel onder 3.2.1
additioneel 33,7 miljard BEF(262) moeten bevatten, waarvan 8,2 miljard BEF op
korte termijn. Daar ook de algemene uitgavenbegroting 2000(263) de Vlaamse Mi-
nisters van Leefmilieu en van Financiën en Begroting machtigde de waarborg van
het Vlaams Gewest te hechten aan de leningen aangegaan door NV Aquafin, dient
de tabel onder 3.5.1 over de gewaarborgde schuld te worden aangevuld met deze
schuld.

3.3 Totale schuld

De Vlaamse Gemeenschap had eind 2000 een totale schuld van 214,7 miljard BEF
uitstaande kapitalen: 110,2 miljard BEF directe en 104,5 miljard BEF indirecte
schuld. De schuldratio (de verhouding van de totale uitstaande schuld ten opzichte
van de middelen van de Vlaamse Gemeenschap) bedroeg in 2000 34,1 % (214,7
miljard BEF totale schuld tegenover 629,7 miljard BEF kasontvangsten). In 1999
bedroeg deze ratio nog 41,2%. Dit betekent een daling met 17,25%. De verhouding
van de totale rentelasten (9,4 miljard BEF) ten opzichte van de kasontvangsten 2000
daalde van 2% in 1999 tot 1,5% in 2000.

3.4 Gebruik van afgeleide producten

In 2000 sloot de Vlaamse Gemeenschap geen nieuwe swapovereenkomsten. Wel
genereerde zij ontvangsten en uitgaven uit in vorige jaren gesloten overeenkomsten.
De resultante van alle swapbetalingen was positief: zij leverden de middelenbegro-
ting 77,2 miljoen BEF op.

Volgens artikel 131, h), van het decreet van 22 december 1999 houdende de alge-
mene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2000 moeten alle indekkingsproducten onmiddellijk worden gekoppeld aan een
onderliggende financiering die binnen het jaar wordt opgenomen. In 2000 werden
aanvullend twee onderliggende financieringen vervroegd afgelost, zodat eind 2000
nog drie swaps openstonden met een totale nominale waarde van 4 miljard BEF. De
bovenstaande verplichte koppeling werd evenwel niet hernomen in artikel 124, h),
van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

In 2000 sloot de Vlaamse Gemeenschap geen Future Rate Agreements (FRA’s).

                                                       

262 Dit is slechts een raming daar de vordering ten opzichte van het Vlaams Gewest
niet tot uiting komt in de balans van Aquafin.

263 Artikel 33 van het decreet van 22 december 1999. Deze machtiging komt jaarlijks
voor in de uitgavenbegroting.
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3.5 Gewaarborgde schuld

3.5.1 Evolutie van de gewaarborgde schuld

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitstaande schuld met een ge-
meenschap- of gewestwaarborg. De rubriek Waarborgen aan Vlaamse openbare
instellingen dient in ruime zin te worden begrepen: hij omvat onder meer de waar-
borgen verstrekt aan de naamloze vennootschappen GIMV en Gimvindus. De ru-
briek Waarborgen door Vlaamse openbare instellingen omvat de waarborgen die
het Vlaams Gewest pas in de tweede graad verleent en die in de eerste plaats wor-
den verleend door de Vlaamse openbare instellingen zelf.

(in miljoen BEF)
 Uitstaand op 31
december 1999

uitstaand op 31
december 2000

Economische expansie:   
• Wet van 17.07.59  525,5  762,2
• Wet van 30.12.70  285,3  410,4
 Huisvesting:   
 Middelgrote woningen  3.023,6  2.555,8
• Sociale woningen  30.195,3  31.174,8
 Scheepskredieten:  1.724,5  2.004,4
 Waarborgen aan VOI's:   
• VMW  4.492,5  4.583,8
• Domus Flandria  10.215,8  9.911,9
• Kind en Gezin  485,5  456,1
• GOM (Vl. Brab.)  25,5  0,0
• VVM (De Lijn)  4.931,3  5.800,1
• Antwerpen - ex Fonds 208  30.146,5  28.979,6

- ex Vl. Fin. Fonds  19.423,0  18.608,1
• Gent - ex Fonds 208  266,6  4.581,2

- ex Vl. Fin. Fonds  4.893,8  247,6
• VHM  10.246,0  15.685,1
• GIMV  108,6  73,4
• GIMVINDUS  7.003,4  6.367,0
• Vlaams Woningsfonds  -  50.870,7
• Bond van Kroostrijke Gezinnen  -  27,4
• Universiteiten (sociale sector)  -  2.868,3
• FNSV-lening  -  4.550,0
• VFBZ  -  1.762,3
• VIZO  -  730,5
• VRT  -  83,0

 Subtotaal:  92.238,4  156.186,0
 Waarborgen door VOI's:   
• DIGO  2.577,4  3.605,2
• VIPA  23.897,4  21.900,8
• VLIF  12.978,0  13.695,8
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• Andere (Vlaams Waarborgfonds)  6.879,9  7.564,0
 Subtotaal:  46.332,6  46.765,9

 TOTAAL:  174.325,4  239.859,5
 Bron: afdeling Financieel Management van de Administratie Budgettering, Accoun-

ting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap.

In 2000 verleende en rapporteerde de Vlaamse Gemeenschap de volgende nieuwe
waarborgen op basis van de leningsmachtigingen in de artikelen 16 en 27 tot 33 van
het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000:

• een opname van 5,5 miljard BEF door het Vlaams Woningsfonds;

• een opname van 3,8 miljard BEF door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;

• een opname van 1,5 miljard BEF door de Vlaamse Vervoermaatschappij;

• een opname van 0,5 miljard BEF door de Vlaamse Maatschappij voor Water-
voorziening.

Over het gebruik van de andere waarborgmachtigingen verleend voor de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen, organisaties aangesloten bij de VZW Samenwerkings-
verband Sociale Economie, de niet-gouvermentele ontwikkelingsorganisaties en
NV Aquafin werd door de Vlaamse Gemeenschap niet gerapporteerd.

De bovenstaande lijst vermeldt nu ook de de uitstaande schuld vervat in de tabel
onder 3.2.1. (kolommen 2 en 4), waarbij de Vlaamse Gemeenschap maar een ge-
deelte van de intrestlasten op zich neemt, namelijk de Universitaire sector (sociale
sector), Volksgezondheid (VFBZ), een gedeelte van het FNSV-Consortiumkrediet,
het Vlaams Woningfonds en de Bond Van Kroostrijke Gezinnen. Bovendien wer-
den dit jaar twee schuldcategorieën opgenomen waarover voorheen werd gerappor-
teerd in de indirecte schuld (VIZO en VRT). Voor deze schulden draagt de Vlaamse
Gemeenschap intresten en kapitaalsaflossingen volledig.

3.5.2 Opmerkingen bij de gewaarborgde schuld

De administratie verkreeg de gegevens over de uitstaande gewaarborgde schuld
(tabel onder 3.5.1) rechtstreeks van de betrokken instellingen. Ze controleerde de
juistheid van de aangeleverde informatie niet (controle van de contracten of eigen
berekeningen in een databank). Voor sommige categorieën van waarborgen, zoals
de waarborgen verleend door Vlaamse openbare instellingen, is het beheer gede-
centraliseerd. De centrale administratie kan daarop bij gebrek aan basisinformatie
zelfs geen controle uitoefenen. Zij kan de juistheid van de gerapporteerde gegevens
dus niet garanderen.
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3.6 Operationele normen van het schuldbeheer

Jaarlijks bevat de begroting operationele normen voor het kas- en schuldbeheer. De
normen 2000 zijn vervat in artikel 131 van het decreet van 22 december 1999 hou-
dende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het be-
grotingsjaar 2000.

Daar al in een verslag(264) van het Rekenhof over de evaluatie van het decreet van
16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van
de Vlaamse Gemeenschap werd aangetoond dat deze normen niet meer actueel zijn
en de Vlaamse regering krachtens een resolutie(265) nieuwe normen dient op te
stellen, werd de naleving van de bestaande normen niet meer opgevolgd.

                                                       

264 Stuk 37-D (1999-2000) - Nr. 1, 8 augustus 2000.
265 Stuk 618 (2000-2001) - Nr. 3, 23 mei 2001.
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Verslag over de controle van de algemene
rekening 2000 van de Vlaamse Gemeenschap

1 Inleiding

Ter uitvoering van artikel 80, laatste lid, van de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting de algemene
rekening 2000 en het voorontwerp van decreet houdende de eindregeling van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2000 op 31 juli 2001 aan het
Rekenhof voorgelegd. Deze rekening werd met een maand vertraging ingediend.

De algemene rekening omvat de rekening van de uitvoering van de begroting, de
rekening van de thesaurie, de rekening van de vermogenswijzigingen en de synthe-
tische rekening. Ter uitvoering van artikel 92 van de gecoördineerde wetten op de
rijkscomptabiliteit brengt het Rekenhof in de onderstaande paragrafen verslag uit
over zijn controle van de algemene rekening 2000 van de Vlaamse Gemeenschap.

De resultaten van de rekening van de uitvoering van de begroting 2000, in te voe-
gen in het decreet houdende eindregeling van de begroting van de Vlaamse Ge-
meenschap voor het begrotingsjaar 2000, zijn opgenomen in de tabellen onder punt
6 :

Tabel I Vastleggingen ten laste van de vastleggingskredieten en de varia-
bele kredieten

Tabel II Ontvangsten
Tabel III Uitgaven ten laste van de goedgekeurde kredieten, vermeerderd

met de overdrachten van het vorig jaar
Tabel IV Uitgaven die de begrotingskredieten overschrijden of waarvoor

geen enkel krediet werd goedgekeurd (aanvullende kredieten)
Tabel V Resultaten van de uitvoeringsrekening van de begroting van de

diensten met afzonderlijk beheer
Tabel VI Aanwendingen van de vastleggings- en leningsmachtigingen

2 Uitvoeringsrekening van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

De resultaten van de uitvoeringsrekening van de begroting van de Vlaamse Ge-
meenschap over het jaar 2000 stemmen overeen met de geschriften van het Reken-
hof, alsook met de voorheen geverifieerde controlestaten. Het Rekenhof stelt bijge-
volg voor deze uitvoeringsrekening af te sluiten en op te nemen in het decreet hou-
dende eindregeling van de begroting 2000 volgens de bedragen opgenomen onder
punt 6.
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2.1 Ontvangsten: openstaande vorderingen

Het Rekenhof formuleert voor de vijfde maal een voorbehoud bij de vastgestelde
rechten opgenomen in de rekening van de ontvangsten. Het kan de beheers-
rekeningen 1996 tot en met 2000 over de verrichtingen op financiële rekening
091-2223003-83 (bestuur Personeel HOBU, administratie Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek, departement Onderwijs) niet afsluiten(266). In deze
beheersrekening stonden eind 2000 namelijk 265 miljoen BEF vastgestelde rechten
(vorderingen op derden) open.

Na onderzoek van de in de rekening nog opgenomen vastgestelde rechten werd in
het ontwerp van middelenbegroting 2001(267) een bepaling opgenomen waarbij het
grootste deel van deze rechten, waarvoor de gegevens ontbreken om nog tot invor-
dering over te gaan, zou worden geannuleerd. Het Vlaams Parlement keurde deze
bepaling goed(268). Dit betekent dat de rechten voor het grootste deel zullen worden
geannuleerd in de loop van 2001, waarna de rekening kan worden afgesloten.

Behoudens dit voorbehoud bevestigde de controle van de ontvangsten verricht door
de rekenplichtigen, de ontvangstgegevens opgenomen in het voorontwerp van re-
kendecreet.

2.2 Uitgaven

De bedragen van de vermeerderingen en verminderingen van de kredieten ten ge-
volge van begrotingsaanpassingen en herschikkingen van kredieten vermeld in het
voorontwerp van rekendecreet (artikel 16, I, 2 en tabel C, kolommen 3 en 4) stem-
men niet overeen met de berekeningen van het Rekenhof, die steunen op brutobe-
dragen waarin alle vermeerderingen en verminderingen zijn begrepen. De bedragen
dienen als volgt te worden aangepast:

Vermeerderingen Verminderingen
NGK 9.905.480.769 11.237.500.000
GOK 2.489.500.000 1.496.480.769

De verhoging van het bedrag van het kredietentransport (tabel C, kolom 5 gevoegd
bij het voorontwerp van rekendecreet) met 455.311 BEF om de overschrijding van
basisallocaties van niet-gesplitste kredieten van het lopend jaar in de algemene
rekening 1999 op te vangen, is overbodig, omdat de programma’s van deze basis-
allocaties in de algemene rekening 1999 geen overschrijding vertoonden. Het

                                                       

266 Zie ook de verslagen van het Rekenhof over de algemene rekening 1997 van de
Vlaamse Gemeenschap (Stuk 24 (1998-1999) – Nr.1, p. 7-8), de algemene reke-
ning 1998 van de Vlaamse Gemeenschap (Stuk 36 (1999-2000) – Nr.1, p. 61) en
de algemene rekening 1999 van de Vlaamse Gemeenschap (Stuk 36 (2000-2001) -
Nr. 1, p. 47).

267 Zie het verslag van het Rekenhof van het onderzoek van de ontwerpen van decreet
houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaam-
se Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (Stuk 16 (2000-2001) - Nr. 1, p. 5).

268 Artikel 19 van het decreet van 22 december 2000 houdende de middelenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000.
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bedrag van het kredietentransport dient dan ook met 455.311 BEF te worden ver-
minderd tot 27.180.682.507 BEF (artikel 16, III van het voorontwerp van rekende-
creet). Hierdoor komt het algemeen totaal van de kredieten op 604.550.663.276
BEF (artikel 16, eerste lid, van het voorontwerp van rekendecreet). Dit heeft ook
een weerslag op het totaalbedrag van de op het einde van het begrotingsjaar be-
schikbare kredieten (artikel 18 en tabel C, kolom 11, van het voorontwerp van re-
kendecreet). Het bedrag van de beschikbare kredieten komt op 39.539.838.378
BEF.

Het bedrag van de te annuleren niet-gesplitste kredieten dient met 52.600.000 BEF
te worden verminderd omdat de overdracht van basisallocatie 41.45 van programma
99.10 van 2000 naar 2001 niet werd geannuleerd. Daarenboven komt, rekening
houdende met de vermindering van 455.311 BEF, het totale bedrag van de te annu-
leren kredieten op 7.405.658.409 BEF (artikel 18, II en tabel C, kolom 12, van het
voorontwerp van rekendecreet). Als gevolg daarvan moet het bedrag van de over te
dragen niet-gespliste kredieten worden verhoogd met 52.600.000 BEF tot
32.134.179.969 BEF (artikel 18, I en tabel C, kolom 13, van het voorontwerp van
rekendecreet).

De overschrijdingen die in de uitvoeringsrekening van de begroting voorkomen
bedragen in totaal 47.649.713 BEF. Het betreft allemaal overschrijdingen op het
niveau van de basisallocatie, zodat geen aanvullende kredieten moeten worden
gestemd.

Tabel D, gevoegd bij het voorontwerp van rekendecreet, maakt geen melding (ter
informatie) van de volgende overschrijdingen:

Basisallocatie Bedrag van de overschrijding
OA 26 PR 10 BA 74.80 6.298 BEF
OA 62 PR 20 BA 35.41 118.985 BEF
OA 02 PR 20 BA 11.02 148.657 BEF
OA 12 PR 10 BA 30.03 106.654 BEF
OA 45 PR 30 BA 33.64 200.000 BEF

De laatste drie overschrijdingen zijn het gevolg van de overdracht van een negatief
krediet veroorzaakt door een overschrijding in 1999.

2.3 Diensten met afzonderlijk beheer

2.3.1 Algemene controleconclusie

De resultaten van de uitvoeringsrekeningen over het jaar 2000 van de diensten met
afzonderlijk beheer stemmen overeen met de geschriften van het Rekenhof, alsook
met de gecontroleerde rekeningen.

De tabellen E, F en G bij het rekendecreet geven een uitgebreid overzicht van de
uitvoeringscijfers. De DAB Luchthaven Antwerpen heeft zijn vastleggingsmachti-
ging overschreden (met 2.294.988 BEF). Hiervoor is in het voorontwerp van reken-
decreet (artikel 36) een aanvullende machtiging ingeschreven.
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De begrotings- en uitvoeringscijfers, alsmede de opmerkingen die het Rekenhof
naar aanleiding van de controle van deze rekeningen heeft geformuleerd, maar die
geen correcties aan het voorontwerp van rekendecreet vergden, zijn vermeld op
p. 251 e.v. van dit boek.

2.3.2 Vastgestelde rechten van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds

Het Rekenhof bevestigt de vastgestelde rechten opgenomen in de rekening van de
ontvangsten van de dienst met afzonderlijk beheer onder voorbehoud, daar het de
beheersrekening over de verrichtingen op de financiële rekeningen 091-2206043-01
en 000-2009506-54 (schadegevallen, boekhouding en begroting, Algemene Admi-
nistratieve Diensten, departement Leefmilieu en Infrastructuur) voor de jaren 1997-
2000 nog niet kon afsluiten. Zes vastgestelde rechten (samen 377.228 BEF) werden
immers wellicht ten onrechte in de beheersrekening geannuleerd. Bovendien is het
openstaande saldo van de vastgestelde rechten in deze beheersrekening vrij hoog
(111,7 miljoen BEF).

In de loop van 1999 en 2000 is de administratie gestart met de uitzuivering van de
openstaande rechten. Deze operatie heeft echter om diverse redenen grote vertra-
ging opgelopen.

Daarom heeft het Rekenhof er op 24 april 2001 nogmaals op aangedrongen dat de
betrokken administraties een concreet en realistisch actieplan met strikte timing en
verantwoordelijkheden zouden vastleggen inzake de uitzuivering van de vastgestel-
de rechten in deze rekening. Pas nadat deze uitzuivering zal hebben plaatsgevonden,
kan er sprake zijn van een mogelijke afsluiting van de rekening.

2.4 Lenings- en vastleggingsmachtigingen

2.4.1 Trekkingsrechten Investeringsfonds Brussel-Hoofdstad

Ingevolge verminderingen van vroeger toegekende machtigingen bedraagt de over-
dracht naar 2000 voor de trekkingsrechten van het Investeringsfonds Brussel-
Hoofdstad 147.437.281 BEF in plaats van 134.142.987 BEF, zoals vermeld in voet-
noot 8 bij tabel H, zodat het aangepast bedrag verhoogt tot 211.971.733 BEF. Der-
halve dient het algemeen totaal van 83.927.307.526 BEF in artikel 33 van het voor-
ontwerp van rekendecreet en in tabel H te worden vervangen door 83.940.601.820
BEF.

Door 198.830 BEF verminderingen van machtigingen in afrekeningsdossiers tijdens
het begrotingsjaar 2000 en de bovenvermelde aanpassing van de overdracht van
1999, dienen het beschikbaar en het over te dragen bedrag voor de trekkingsrechten
van het Investeringsfonds Brussel-Hoofdstad in de kolommen 4 en 6 van tabel H te
worden verhoogd tot telkens 140.503.974 BEF. Een bijkomende voetnoot moet
deze wijziging verduidelijken. Ook het totale over te dragen bedrag en het totale
beschikbare bedrag vermeld in artikel 36 en in tabel H van het voorontwerp van
rekendecreet, vergen aanpassing.
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2.4.2 Gemeenschapsonderwijs

het Rekenhof maakt een voorbehoud bij de gerapporteerde bedragen aangaande de
vastleggingsmachtigingen ten behoeve van het Gemeenschapsonderwijs (tabel H bij
het voorontwerp van rekendecreet en tabel VI op p. 162 van dit boek). De jaarreke-
ning van deze instelling was bij het afsluiten van dit boek immers nog niet beschik-
baar. De uiterste decretale indieningsdatum ervoor, is 30 september.

3 Instellingen van openbaar nut van categorie A

De in het voorontwerp van rekendecreet opgenomen bedragen aangaande de eind-
regelingen van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van categorie A
stemmen overeen met de door het Rekenhof gecontroleerd verklaarde rekeningen,
behalve wat de onderstaande instellingen betreft:

• Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM)

• Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Daarbuiten had het Rekenhof ook een aantal materiële opmerkingen over de afron-
ding van bedragen opgenomen in de uitvoeringsrekeningen van zeven instellingen
van openbaar nut (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangele-
genheden, Fonds Bijzondere Jeugdbijstand, Vlaamse Milieumaatschappij, Fonds
Film in Vlaanderen, Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aqui-
cultuursector, Vlaams Egalisatie Rente Fonds en Herplaatsingsfonds).

Voor die instellingen stelt het Rekenhof voor de eindregelingen van de begrotingen
in het rekendecreet in te voegen zoals vermeld vanaf p. 286 van dit boek.

4 Rekening van de thesaurie: algemene controleconclusies

Een van de staten bij de rekening van de thesaurie (staat 3 - samenvatting van de
beheersrekeningen van de rekenplichtigen) heeft geen melding gemaakt van een
tekort van 135.100 BEF bij de DAB Catering. Dit tekort komt evenmin voor in de
beheersrekening 2000 van de DAB zelf. Het bedrag dient te worden opgenomen in
en ten laste gelegd van de rekening 2001 van de DAB (en de algemene rekening
2001).

De resultaten van de rekening van de thesaurie zijn opgenomen in de samenvatten-
de tabel VII op p. 163 van dit boek.

5 Rekening van de vermogenswijzigingen

De controle van de algemene rekeningen 1996 tot 1998 toonde aan dat de verschil-
lende procedures voor de boeking van de vermogenswijzigingen en de verwerking
van deze wijzigingen in de rekeningen van de vermogenswijzigingen, geen zeker-
heid boden dat alle wijzigingen juist, tijdig en volledig in de rekeningen waren op-
genomen. Derhalve gaven deze rekeningen geen getrouw beeld van de werkelijke
vermogenstoestand van de Vlaamse Gemeenschap.
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Uit het antwoord van de toenmalige minister bevoegd voor Financiën en Begroting
op het verslag van het Rekenhof over de algemene rekening 1996, het antwoord van
de Minister-President van de Vlaamse Regering op het verslag van het Rekenhof
over de algemene rekening 1998 en het antwoord van de Minister-President van de
Vlaamse Regering op het verslag van het Rekenhof over de algemene rekening
1999, leidde het Rekenhof af dat nog steeds prioriteit wordt gegeven aan de invoe-
ring van de economische boekhouding op 1 oktober 2001, die een optimalisering
van de rekening van de vermogenswijzigingen in de vorm van een balans beoogt.
Ook de huidige rekening van de vermogenswijzigingen werd dus niet geregulari-
seerd. Zij geeft evenmin een getrouw beeld van de vermogenstoestand.

Het Rekenhof zal deze problematiek blijven volgen.

6 Rekening van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
over het jaar 2000 in cijfers

TABEL I - Vastleggingen

Kredieten
2000

Van 1999
overgedragen

kredieten

Beschikbare
kredieten

Aangerekende
vastleggingen

Kredietover-
schrijdingen

Te annuleren
kredieten

Naar 2001
overgedragen

kredieten

Gesplitste
vastlegging-
kredieten 42.289.619.231 4.407.907.806 46.697.527.037 46.368.828.994 0 3.824.963 324.873.080
Variabele
kredieten 2.802.458.360

(269)
2.138.934.570 4.941.392.930 2.857.561.736 0 0 2.083.831.194

Totalen 45.092.077.591 6.546.842.376 51.638.919.967 49.226.390.730 0 3.824.963 2.408.704.274

TABEL II - Ontvangsten

Aard van de
ontvangsten Ramingen Vastgestelde

rechten (1)
Aangerekende
ontvangsten (2)

(1) - (2)

Te annuleren
of in onbe-

paald uitstel te
brengen

Over te dra-
gen vastge-

stelde rechten

Algemene Ontvang-
sten

628.221.700.000 635.562.933.841 626.938.810.511 8.624.123.330 5.088.144.541 3.535.978.789

Begrotingsfondsen 1.872.000.000 9.192.412.060 2.802.458.360 6.389.953.700 1.619.839.021 4.770.114.679

Totale ontvangsten 630.093.700.000 644.755.345.901 629.741.268.871 15.014.077.030 6.707.983.562 8.306.093.468

Opbrengst leningen 30.000.000.000 0 0 0 0 0

Algemeen Totaal 660.093.700.000 644.755.345.901 629.741.268.871 15.014.077.030 6.707.983.562 8.306.093.468

                                                       

269 Inclusief de annulatie van het encours vorige jaren (69.779.083 BEF). De cijfers
van de overgedragen kredieten liggen ook 261.095.531 BEF lager dan het saldo op
31.12.1999 ingevolge verrichtingen op de basisallocatie 01.90 van programma
24.50. Het betreft een correctie van vroegere verrichtingen (243.297.080 BEF) en
een overdracht van 17.798.451 BEF naar de DAB Catering.
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TABEL III - Uitgaven

Goedgekeurde
kredieten

2000

Van 1999
overgedragen

kredieten

Beschikbare
kredieten

Ordonnan-
ceringen

Kredietover-
schrijdingen

Naar 2001
overgedragen

kredieten

Te annuleren
kredieten

Niet-gesplitste
kredieten

577.369.980.769 27.180.682.507 604.550.663.276 565.010.824.898 0 32.134.179.969 7.405.658.409

Gesplitste ordon-
nance-
ringskredieten

40.220.319.231 494.733.495 40.715.052.726 35.499.408.368 0 138.140.724 5.077.503.634

Variabele kredie-
ten

2.802.458.360 5.702.732.589 8.505.190.949 4.235.211.820 0 4.269.979.129 0

Algemeen Totaal 620.392.758.360 33.378.148.591 653.770.906.951 604.745.445.086 36.542.299.822 12.483.162.043

Aflossing schuld 40.647.300.000 22.010.189.556 62.657.489.556 17.432.570.055 23.214.729.945 22.010.189.556

TABEL IV - Uitgaven die de begrotingskredieten overschrijden of waarvoor geen
krediet werd goedgekeurd (aanvullende kredieten)

In 2000 komen alleen overschrijdingen op basisallocatieniveau voor, waarvoor het
parlement geen aanvullende kredieten dient goed te keuren.

TABEL V - Resultaten van de uitvoeringsrekening van de begroting
Diensten met Afzonderlijk Beheer

1. Ontvangsten

Vastgestelde rechten Ontvangsten Nog te innen vastgestelde
rechten

Te annuleren vastgestelde
rechten

Over te dragen vastgestelde
rechten

61.470.064.188 50.806.828.318 10.663.235.870 1.672.547.805 8.990.688.065

2. Vastleggingen

Kredieten Vastleggingen Goed te keuren aanvullende
kredieten

Te annuleren kredieten Over te dragen kredieten

47.499.366.954 46.622.412.683 2.294.988 830.166.400 49.082.859

3. Betalingskredieten

Kredieten Ordonnanceringen Goed te keuren aanvul-
lende kredieten

Te annuleren
kredieten

Over te dragen kredie-
ten

niet-gesplitste kredieten 4.344.797.854 3.293.590.715 0 1.016.977.766 34.229.373

gesplitste ordon. kredieten 85.225.693.648 41.008.709.981 0 44.193.664.100 23.319.567

totaal 89.570.491.502 44.302.300.696 0 45.210.641.866 57.548.940
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TABEL VI – Machtigingen (270)

Toewijzing Aanwending Beschikbaar Overschrijding Over te dragen Te annuleren
Vastleggingsmachtigingen

- Gemeenschapsonderwijs
   a) kleine infrastructuurwerken 419.600.000 237.498.776 182.101.224 0 182.101.224 0
   b) grote infrastructuurwerken 789.408.797 (a) 789.408.797 0 0 0 0

- IVAH 472.628.222 (b) 451.087.543 21.540.679 0 21.540.679 0
- DIGO

a) gesubs. officieel onderwijs excl. hoger onderwijs 804.597.534 (c) 804.597.534 0 0 0 0
b) gesubs. vrij onderwijs excl. hoger onderwijs 3.365.936.931 (d) 3.365.936.931 0 0 0 0
c) gesubsidieerd officieel hoger onderwijs 79.410.611 (e) 79.400.000 10.611 0 10.611 0
d) gesubsidieerd vrij hoger onderwijs 496.500.000 496.500.000 0 0 0 0

- BLOSO 125.400.000 125.395.727 (f) 4.273 0 0 4.273
- Toerisme Vlaanderen 477.600.000 476.649.102 950.898 0 0 950.898
- VFSIPH 682.500.000 663.046.385 19.453.615 0 0 19.453.615
- Kind en Gezin 228.000.000 226.624.675 1.375.325 0 0 1.375.325
- VIPA - Ziekenhuizen 5.041.300.000 (g) 5.038.430.646 2.869.354 0 0 2.869.354
- VIPA - Centra Geestelijke Gezondheidszorg 10.600.000 (g) 10.313.164 286.836 0 0 286.836
- VIPA - Bejaardenvoorzieningen 2.677.800.000 (g) 2.673.160.060 4.639.940 0 0 4.639.940
- VIPA - Gemeenschapsinstellingen FBJ 128.000.000 (g) 124.134.565 3.865.435 0 0 3.865.435
- VIPA - Overijse 3.400.000 1.169.378 2.230.622 0 0 2.230.622
- VIPA - Gezondheidscentra - Centra Med. 

Schooltoezicht-Consultatiebur. Respir. Aandoen.
3.000.000 (g) 1.544.441 1.455.559 0 0 1.455.559

- VIPA - Werkingskosten 5.900.000 (g) 5.769.123 130.877 0 0 130.877
- F.B.J. 250.000.000 156.852.015 93.147.985 0 0 93.147.985
- Fonds Film in Vlaanderen 428.100.000 411.276.616 16.823.384 0 0 16.823.384
- Fonds Culturele Infrastructuur 732.500.000 732.139.385 360.615 0 0 360.615
- Vlaams Woningfonds 5.500.000.000 5.499.709.942 290.058 0 0 290.058
- Trekkingsrechten Investeringsfonds

Vlaamse Gemeenschap 7.312.191.232 (h) 4.407.721.447 2.904.469.785 0 2.904.469.785 0
- Trekkingsrechten Investeringsfonds

Brussel Hoofdstad 211.971.733 (i) 71.666.589 140.503.974 (j) 0 140.503.974 0
- Vlaams Instituut Bevord. Wetenschappelijk techn. 

onderzoek i/d Industrie (IWT)
3.137.500.000 (k) 3.137.288.599 211.401 0 0 211.401

- Mina-Fonds 24.463.566.954 (l) 23.649.328.596 814.238.358 0 49.082.859 765.155.499
- Luchthaven Antwerpen 175.200.000 177.494.988 0 2.294.988 0 0
- Luchthaven Oostende 467.300.000 448.914.688 18.385.312 0 0 18.385.312
- VIF 22.634.000.000 22.542.327.808 91.672.192 0 0 91.672.192
- Fonds Vlaanderen-Azië 156.600.000 104.990.000 51.610.000 0 0 51.610.000
- Vlaams Instituut Bevord. Wetenschappelijk techn. 

Onderzoek i/d Industrie (IWT) (vroeger FIOV)
1.187.400.000 (k) 1.181.082.681 6.317.319 0 0 6.317.319

- Investeringsfonds grond en woonbeleid Vlaams-
Brabant (VLABINVEST)

552.668.034 (m) 47.232.377 (n) 505.435.657 0 505.435.657 0

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 2.288.300.000 1.325.457.614 962.842.386 0 962.842.386 0
- Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- 

en aquicultuursector
155.200.000 68.259.492 86.940.508 0 0 86.940.508

- FEERR - MGO 8.947.603.867 (o) 5.206.266.336 3.741.337.531 0 3.741.337.531 0
- FEERR - KO 6.425.800.000 6.425.661.617 138.383 0 0 138.383
- Herplaatsingsfonds 25.300.000 0 25.300.000 0 0 25.300.000
- Limburgfonds 300.000.000 299.936.507 63.493 0 0 63.493

Totaal 101.162.783.915 91.464.274.144 9.701.003.589 2.294.988 8.507.324.706 1.193.678.883
Leningsmachtigingen

- Vlaams Woningfonds 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0 0 0
- UZ Gent 1.560.000.000 (p) 0 1.560.000.000 0 1.560.000.000 0

Totaal 7.060.000.000 5.500.000.000 1.560.000.000 0 1.560.000.000 0
ALGEMEEN TOTAAL      108.222.783.915 96.964.274.144 11.261.003.589 2.294.988 10.067.324.706 1.193.678.883

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(h)
(i)
(j) Inclusief verminderingen van machtigingen gedurende het begrotingsjaar 2000 t.b.v. 198.830 BEF.
(k)
(l)
(m)
(n)

41.467.000 BEF ingevolge de aanrekening van een vastlegging lastens begrotingsjaar 2000.
(o)
(p)

De aanwending wordt enerzijds verminderd met 1.700.000 BEF ingevolge de aanrekening van een vastlegging lastens begrotingsjaar 1999 en anderzijds verhoogd met

Inclusief overdracht 1999-2000 t.b.v. 779.903.867 BEF.

van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2000.

Inclusief niet-aangewend saldo van 1999, conform artikel 13 van het aanpassingsblad 1998.

Inclusief overdracht 1999-2000, t.b.v. 147.437.281 BEF.

Aanpassing ingevolge het ministerieel besluit van 18 december 2000 tot overschrijving van vastleggingsmachtigingen.
Inclusief overdracht t.b.v. 940.266.954 BEF op basis van artikel 92, 5e lid van de initiële begroting 2000.
Overdracht 1999-2000 t.b.v. 552.668.034 BEF.

Inclusief overdracht t.b.v. 10.611 BEF op basis van artikel 14 van het aanpassingsblad 1999.
Verbintenissen op de eigen middelen t.b.v. 453.536 BEF.
Aanpassing ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en betalingskredieten van de begroting

Inclusief overdracht 1999-2000, t.b.v. 2.317.274.475 BEF.

Inclusief overdracht t.b.v. 27.308.797 BEF op basis van artikel 12 van het aanpassingsblad 1999 verbintenissen op de eigen middelen t.b.v. 319.009.834 BEF.
Inclusief overdracht t.b.v. 191.528.222 BEF op basis van artikel 13 van het aanpassingsblad 1999.
Inclusief overdracht t.b.v. 17.097.534 BEF op basis van artikel 14 van het aanpassingsblad 1999.
Inclusief overdracht t.b.v. 59.036.931 BEF op basis van artikel 14 van het aanpassingsblad 1999.

                                                       

270 Onder voorbehoud van bevestiging van de cijfergegevens van het Gemeenschaps-
onderwijs na indiening van de jaarrekening.
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TABEL VII - Resultaten van de rekening van de thesaurie

Vastleggingsverrichtingen
Encours per 1.1.2000 Aanrekening op

Vastleggingskredieten
Ordonnanceringen en

annulaties
Encours per 31.12.2000

53.099.687.721 (271) 49.226.390.730 42.031.958.222 60.294.120.229

Betalingsverrichtingen
Saldo per 1.1.2000 Ontvangsten Uitgaven Saldo per 31.12.2000

Financiële verrichtingen - 32.400.403.661 2.393.900.328.480 2.385.489.021.025 -23.989.096.206
Boekhoudverrichtingen 44.666.804.215 1.298.447.313.552 1.307.116.548.086 35.997.569.681
Algemeen totaal 12.266.400.554 3.692.347.642.032 3.692.605.569.111 12.008.473.475

Het financieel saldo van -23.989.096.206 BEF was op 31 december 2000 als volgt
samengesteld:

Speciën: 2.344.126 BEF
Bankrekeningen: -23.996.106.203 BEF
Andere waarden: 4.665.871 BEF

                                                       

271 Het encours per 1 januari 2000 ligt 25.804.350 BEF hoger dan dat van 31 decem-
ber 1999 door de overdracht van de uitstaande vastleggingen op basisallocatie
12.01 van programma 11.50, die zich, met toepassing van artikel 11 van de alge-
mene uitgavenbegroting 2000, gedraagt als een gesplitst krediet.
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Uitvoering van de begroting 2000 - middelen
en ontvangsten

1 Algemene commentaar

Het decreet van 22 december 1999 houdende de middelenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 bevat de ramingen van de algemene en
toegewezen ontvangsten voor het begrotingsjaar 2000. Het decreet van 30 juni 2000
houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
heeft de ramingen aangepast aan de conclusies van de begrotingscontrole.

De onderstaande tabel vergelijkt de reële inningen van de gebudgetteerde ontvang-
sten in de loop van 2000(272) met de ramingen van de aangepaste middelenbegro-
ting 2000 en de inningen 1999, ingedeeld volgens de grote categorieën van ont-
vangsten. De bijlage bij dit boek bevat een uitgebreide tabel van de ontvangsten
2000 per artikel (p. 466). Schijnbare afwijkingen in de totalen zijn te wijten aan
afrondingen.

(in miljoen BEF)
Middelen Inningen

1999
Procen-

tueel aan-
deel 1999

Aangepaste
ramingen

2000

Inningen
2000

Procen-
tueel aan-
deel 2000

Innings-
graad

Evolutie
inningen

1999/2000

Algemene ontvangsten

- Gedeelde en samenge-
voegde belastingen

539.256,4 87,2% 552.074,2 546.294,2 86,7 % 99 % + 1,3 %

- Gewestbelastingen 42.138,0 6,8 % 42.783,3 46.400,5 7,4 % 107,6 % + 9,1 %

- Kijk- en luistergeld 17.883,0 2,9 % 17.950,0 18.140,4 2,9 % 101,1 % + 1,4 %

- Niet-fiscale ontvangsten 9.113,0 1,5 % 6.498,3 7.127,9 1,1 % 115,8 % - 17,4 %

- Transferten van de federale
overheid (273)

7.150,2 1,2 % 8.915,9 8.975,8 1,4 % 100,7 % + 25,5 %

Subtotaal algemene ontvang-
sten

615.540,6 99,6 % 628.221,7 626.938,8 99,6 % 99,8 % + 1,8 %

Toegewezen ontvangsten 2.720,3 0,4 % 1.872,0 2.802,5 0,4 % 149,7 % + 3,0 %

Subtotaal algemene en toe-
gewezen ontvangsten

618.260,9 100 % 630.093,7 629.741,3 100 % 99,9 % + 1,8 %

Leningopbrengsten 0 0 % 30.000 0 0 % 0 % 0 %

Algemeen totaal 618.260,9 100 % 660.093,7 629.741,4 100 % 95,4 % + 1,8 %

                                                       

272 Een deel van de heffingen ingevoerd door de Vlaamse Gemeenschap is niet opge-
nomen in de middelenbegroting en wordt rechtstreeks op de begroting van de
Vlaamse pararegionale instellingen en diensten met afzonderlijk beheer geboekt
(bv. het Minafonds).

273 Dotaties voor programma’s voor wedertewerkstelling van werklozen (artikel 35
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van Ge-
meenschappen en Gewesten), buitenlandse universitaire studenten (artikel 62 van
de bijzondere wet) en schoolgebouwen (artikel 73 van de bijzondere wet).
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In vergelijking met 1999 stegen de totale ontvangsten (subtotaal algemene en toe-
gewezen ontvangsten) met meer dan 11 miljard BEF. Het aandeel van de belang-
rijkste post, met name gedeelde en samengevoegde belastingen (274), daalde met
0,5%, hoewel de ontvangsten in absolute bedragen met ongeveer 7 miljard BEF
toenamen.

Exclusief de herfinanciering van leningen, bedroeg de inningsgraad 99,9%. Er werd
namelijk ongeveer 350 miljoen BEF minder ontvangen dan was geraamd. Dit wijst
erop dat de ramingen van de algemene en toegewezen ontvangsten vrij accuraat
waren.

In 2000 bedroeg de opbrengst van de gewestbelastingen 46,4 miljard BEF. Dit is
meer dan in 1999 en meer dan geraamd in de aangepaste middelenbegroting. De
onderstaande tabel vergelijkt de opbrengsten van de gewestbelastingen in 2000 met
de aangepaste ramingen 2000 en de inningen 1999.

(in miljoen BEF)
Belasting Inning

1999
Procentueel

aandeel
1999

Aangepaste
raming
2.000

Inning
2000

Procentueel
aandeel

2000

Innings-
graad

Evolutie
inningen

1999/2000

Registratierechten 16.231,2 38,5 % 16.388,7 16.684,9 36,0 % 101,8 % + 2,8 %

Spelen en weddenschappen 922,7 2,2 % 862,4 709,7 1,5 % 82,3 % - 23,1 %

Ontspanningstoestellen 1.646,0 3,9 % 1.568,7 2.175,5 4,7 % 138,7 % + 32,2 %

Openingsbelasting 328,1 0,7 % 367,8 323,0 0,7 % 87, 8 % - 1,6 %

Onroerende voorheffing 3.695,9 8,8 % 3.909,7 4.403,7 9,4 % 112,6 % + 19,1 %

Successierechten 19.314,1 45,8 % 19.686,0 22.103,7 47,7 % 112,3 % + 14,4 %

Totaal 42.138,0 100 % 42.783,3 46.400,5 100 % 108,5 % + 10,1 %

De opbrengst van de successierechten steeg met ongeveer 2,8 miljard BEF, terwijl
de opbrengst van de registratierechten met 450 miljoen BEF toenam. Ook de op-
brengst van de onroerende voorheffing steeg met circa 700 miljoen BEF. In de drie
gevallen overstegen de ontvangsten ook de ramingen.

                                                       

274 Aandeel van de Vlaamse Gemeenschap in de opbrengst van de personenbelasting
en de BTW.
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2 Commentaar bij de gerealiseerde ontvangsten

Uitgaande van de gerealiseerde inningen die de lijsten op de pagina's 466 en 472
van de bijlage gedetailleerd weergeven (met een overzicht van de ontvangsten per
artikel van de middelenbegroting), heeft het Rekenhof vooral de posten onderzocht
die belangrijke meer- of minderontvangsten weerspiegelen. De onderstaande para-
grafen verklaren de belangrijke meer- of minderontvangsten per artikel van de mid-
delenbegroting, voor zover een dergelijke verklaring voorhanden was. De com-
mentaren volgen de indeling in programma's van de middelenbegroting. Voor elk
artikel vermelden zij in eerste instantie de initiële en de aangepaste raming, het
geïnde bedrag en de inningsgraad. Waar het toegewezen ontvangsten betreft, ver-
meldt de titel van het artikel dit.

Programma 24.10 - Algemene financiële logistiek

• Artikel 28.02 - Inkomsten naar aanleiding van financieel technische trans-
acties met betrekking tot overheidsgebouwen (Fonds onroerende goederen,
art. 19 decreet 21.12.1990) (toegewezen ontvangsten) (pro memorie)

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

0 250 0 0 %

De geplande financiële transactie voor het Hendrik Consciencegebouw (verge-
lijkbaar met de lease-in-lease-out-transactie van 31 juli 1998 voor het Graaf de
Ferrarisgebouw) kwam niet tot stand. Uit informatie verstrekt door de admini-
stratie blijkt dat dit project thans definitief is afgevoerd.

Programma 24.40 - Rechtstreekse schuld

• Artikel 26.03 - Renten in het kader van een autonoom kas- en schuldbe-
heer

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

213,8 341,1 1.540,9 451,7 %

Interne controleverslagen tonen aan dat de beleggingsomzet in 2000 is verdrie-
voudigd tegenover 1999 (607,8 miljard BEF ten opzichte van 193 miljard
BEF). De toename van de beleggingsruimte is het gevolg van de begrotings-
overschotten, gecombineerd met het effect van de inning van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provin-
cies. De totale opbrengst uit de beleggingen liep op tot 1.066,8 miljoen BEF.

Daarbuiten rekende de Vlaamse Gemeenschap op deze basisallocatie ook het
saldo aan van de swaps (77,2 miljoen BEF) en een terugbetaling van intresten
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die de Vlaamse Gemeenschap in 1998 had ontvangen van de Limburgse Re-
conversie Maatschappij naar aanleiding van de retroactieve overname van een
deel van het consortiumkrediet (430 miljoen BEF).

Het totaal houdt ook rekening met positieve kasintresten en doorstortingen van
intresten van enkele decentrale rekenplichtigen.

Programma 33.20 - Universitair onderwijs

• Artikel 46.01 - Gebruiksvergoeding te betalen door UZ Gent

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

476 476 0 0 %

In het decreet van 30 juni 2000 houdende aanpassing van de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 is in
programma 33.20 - Universitair Onderwijs onder basisallocatie 41.09 een dota-
tie aan het UZ Gent voor de terbeschikkingstelling van gebouwen van het UZ
Gent voor een identiek bedrag (476 miljoen BEF) ingeschreven.

Luidens artikel 77 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalin-
gen tot begeleiding van de begroting 1992 kan tussen het UZ Gent en de
Vlaamse Gemeenschap een schuldvergelijking worden toegepast voor de ver-
plichtingen die voortvloeien uit artikel 1 van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 19 december 1991 over de exploitatie van het UZ Gent en artikel 1 van
het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1991 tot uitvoering van
artikel 13, §1, van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende
de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen
van Luik en Gent.

Deze schuldvergelijking vond inderdaad plaats, zodat de Vlaamse Gemeen-
schap het bedrag niet ontvangt, maar ook niet uitgeeft. Deze werkwijze is al ja-
ren in gebruik.

Programma 35.50 - Aanwending van teruggevorderde salarissen en
salaristoelagen

• Artikel 11.02 - Terugbetaling van salarissen of salaristoelagen (Fonds
aanwending van terugbetalingen van salarissen en salaristoelagen, art. 21
decreet 21.12.1990) (toegewezen ontvangsten)

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

754,6 889,5 1.911,9 214,9 %

Net als de vorige jaren bracht dit artikel veel meer ontvangsten op dan geraamd.
Dit is een weerkerend fenomeen omdat de raming enkel rekening heeft gehou-
den met de terugbetaling van salarissen en salaristoelagen en niet met de pre-
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mies voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen, afkomstig van de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en de Brusselse
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Vanaf het begrotingsjaar 2001
hield de raming wel rekening met de premies en is het geraamde bedrag geste-
gen tot 1.666,7 miljoen BEF. Gelet op de afbouw van het aantal gesubsidieerde
contractuelen ten gunste van een statutaire benoeming, zal dit bedrag waar-
schijnlijk vrij goed overeenstemmen met de effectief gerealiseerde ontvangsten
voor het begrotingsjaar 2001.

Programma 40.10 - Diverse intradepartementale ontvangsten

• Artikel 38.01 - Terugbetaling van toelagen

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

10 10 37 370 %

Zowel voor de niet-gereglementeerde als voor de gereglementeerde subsidies
bedragen de voorschotten 90% van de toegekende subsidies. Als na controle
van de nadien overgelegde verantwoordingsstukken blijkt dat de verleende
voorschotten het bedrag van de werkelijk verschuldigde subsidies overtreffen,
moeten de respectieve subsidietrekkers het niet verschuldigde gedeelte terug-
storten. Het is uiteraard onmogelijk op voorhand te bepalen hoeveel subsi-
dietrekkers zich in deze situatie zullen bevinden en welke bedragen zullen
moeten worden teruggevorderd.

Programma 51.10 - Algemeen economisch beleid

• Artikel 16.03 - Inkomsten ten gevolge van opdrachten van de PMV uitge-
voerd in naam en voor rekening van het Vlaams Gewest (Fonds aanwen-
ding courante ontvangsten, art. 73 decreet 22.12.1995) (toegewezen ont-
vangsten)

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

25 25 0 0 %

Aan ontvangstenartikel 16.03 is de subrekening Courante Verrichtingen van het
Rollend Fonds van de PMV gekoppeld. De ontvangsten op deze subrekening
mogen pas worden doorgestort naar het begrotingsfonds wanneer de Vlaamse
Minister van Economie daarom verzoekt. Hoewel de subrekening bij de PMV
in 2000 1.450.779 BEF interesten ontving, heeft de minister nagelaten door-
stortingen naar het begrotingsfonds te vragen.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 170

Programma 61.40 - Landinrichting en bodem

• Artikel 36.09 - Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten
en decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting (Fonds landinrich-
ting, art. 1 decreet 07.07.1998) (toegewezen ontvangsten)

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

85 85 40,6 47,8 %

Dit artikel bevat terugbetalingen van voorschotten, die zijn toegekend voor de
aankoop van gronden en de uitvoering van werken in ruilverkavelingen. Dit
laatste gebeurt nu niet meer, maar de destijds betaalde voorschotten dienen nog
wel te worden terugbetaald. Voor de aankoop van gronden worden de ramingen
vaak niet gehaald, daar het moeilijk is te voorspellen wanneer de verkoop juist
zal plaatsvinden en wat hij precies zal opbrengen. Een gelijkaardig probleem
doet zicht voor bij de voorschotten op werken: het tijdstip van de terugbetalin-
gen is moeilijk in te schatten.

Programma 62.10 - Ruimtelijke ordening en Stedenbouw

• Artikel 16.11 - Inkomsten in het kader van de planschade (Fonds voor de
planschade, art. 24 decreet 21.12.1990) (toegewezen ontvangsten)

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning Inningsgraad

38 38 19,7 51,8 %

Artikel 144, §2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening voorziet in de overdracht van het saldo van het Fonds
voor de Planschade naar de DAB Grondfonds, opgericht bij artikel 144, §1, van
het decreet. Het bedrag van 19.669.361 BEF behelst de gedurende de periode
van 1 januari 2000 tot en met 30 april 2000 aangerekende ontvangsten. Vanaf
1 mei 2000 worden deze ontvangsten aangerekend op de begroting van de DAB
Grondfonds (artikelen 38.01 en 38.02) en niet meer op het onderhavige artikel.
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Programma 64.10 - Waterwegen en binnenvaart

• Artikel 18.50 - Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor
het herstel van door derden aan varende eenheden, markeringen en infra-
structuur veroorzaakte schade

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning Inningsgraad

15 15 31 206,7 %

De raming voor 2000 is gebaseerd op de in 1999 gerealiseerde ontvangsten
(14,9 miljoen BEF). De ontvangsten in verband met schade aan de waterwegen
zijn bij voorbaat moeilijk in te schatten. Zij zijn onder meer afhankelijk van het
jaarlijks aantal schadegevallen.

Programma 64.50 - Zeewezen

• Artikel 16.10 - VTS (Vessel Traffic Services)

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning Inningsgraad

140 210 137,2 65,3 %

De raming voor 2000 van de VTS-ontvangsten is gebaseerd op de volgende
prognoses voor de verschillende locaties van de afdeling Loodswezen: 70 mil-
joen BEF voor de locatie Zeebrugge, 120 miljoen BEF voor de locatie Antwer-
pen en 20 miljoen BEF voor de locatie Gent. De administratie berekent de ra-
ming van de VTS-ontvangsten steeds met inbegrip van de betwiste VTS-
vergoedingen in Zeebrugge. Een aantal rederijen weigeren de VTS-vergoe-
dingen te betalen en roepen daarvoor concurrentievervalsing, schending van het
gelijkheidsbeginsel en de Europese regelgeving in. Voor 2000 gaat het om een
gefactureerd bedrag van 48.306.750 BEF. De raming 2000 voor de locatie
Antwerpen was bovendien met 20 miljoen BEF overschat(275). Samen geeft dit
een minderontvangst van ongeveer 70 miljoen BEF, wat het verschil verklaart
tussen de raming 2000 en de werkelijk in 2000 geboekte VTS-ontvangsten.

                                                       

275 De raming voor de locatie Antwerpen stoelde op de ontvangsten van 1998 en 1999
(respectievelijk 94 en 106 miljoen BEF). De ontvangsten voor 2000 volgden deze
stijgende tendens niet. In 1997 werd bij de ontvangerij van het Loodswezen een
nieuw boekhoudpakket geïnstalleerd, dat in het begin niet vlot functioneerde. Dit
had tot gevolg dat eind 1998 voor ca 6 miljoen BEF VTS-vergoedingen op de
wachtrekening bleven staan. Zij werden pas in 1999 als ontvangen VTS-ver-
goedingen geboekt op het daartoe bestemde artikel van de middelenbegroting. Dit
ontvangsten voor 1998 en 1999 bedroegen bijgevolg telkens ongeveer 100 miljoen
BEF en er was bijgevolg geen stijgende tendens in de VTS-ontvangsten.
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Programma 99.10 - Interdepartementale bestaansmiddelen

• Artikel 76.04 - Opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve
gebouwen en aanhorigheden (Fonds onroerende goederen, decreet
21.12.1990, art. 105 decreet 25.06.1992) (toegewezen ontvangsten)

(in miljoen BEF)

initiële raming aangepaste raming inning inningsgraad

25 25 44,3 177,2 %

De meeropbrengst is het gevolg van een uitzonderlijke ontvangst van
25.300.000 BEF uit de verkoop van het onroerend goed gelegen te Brussel,
Handelskaai 7, via het Aankoopcomité van het federale Ministerie van Financi-
en.
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Uitvoering van de begroting 2000 - Uitgaven

1 Kredietvorming

1.1 Kredieten van de uitgavenbegroting

De betaalkredieten omvatten de kredieten die aanwendbaar zijn voor de ordonnan-
cering van uitgaven. Zij worden onderverdeeld in niet-gesplitste kredieten, ordon-
nanceringskredieten en variabele kredieten.

De kredietmassa niet-gesplitste kredieten eigen aan het begrotingsjaar 2000 is sa-
mengesteld uit kredieten afkomstig van de oorspronkelijke begroting, de aanpas-
singsbladen, een aantal fusioneerbare overdrachten in afwijking van artikel 34 van
de comptabiliteitswet en transferten binnen de begroting. De bijlage geeft de op-
bouw van deze kredieten weer, zowel van de vastleggings- als van de ordonnance-
ringskredieten (p. 474 e.v.).

De ordonnanceringskredieten omvatten de in 2000 nieuw toegestane ordonnance-
ringskredieten en de overgedragen ordonnanceringskredieten.

De massa variabele kredieten bestaat uit de ongebruikte kredietsaldi op het einde
van 1999, enerzijds, en de nieuwe ontvangsten, anderzijds.

De bijlage bevat een overzicht per programma van de aanwending van de kredieten
van het lopende begrotingsjaar (vastleggings- of ordonnanceringskrediet, bedrag
vastlegging of ordonnancering, procentuele aanwending van vastleggings- of or-
donnanceringskredieten), dit zowel voor de vastleggings- als de ordonnancerings-
kant (p. 488 e.v.). De samenvatting van alle verrichtingen geeft het volgende resul-
taat (in miljoen BEF):

vastleggings
krediet

vastgelegd procentuele
aanwending

ordonnance-
ringskrediet

geordon
nanceerd

procentuele
aanwending

Niet-
gesplitste
kredieten

 581.818,5 574.867,9 98,8 582.922,0 552.272,0 94,7

Gesplitste
kredieten

47.898,0 46.368,8 96,8 41.915,5 35.499,4 84,7

Variabele
kredieten

4.941,4 2.857,6 57,8 8.505,2 4.235,2 49,8

Bijkredieten
vorige jaren

1.062,9 994,7 93,6 1.062,9 440,5 41,4

Totaal: 635.720,8 625.089,0 98,3 634.405,6 592.447,1 93,4
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De niet-gesplitste kredieten overgedragen van het begrotingsjaar 1999 (gewone
overdrachten met toepassing van het bovengenoemde artikel 34) blijven gescheiden
van de nieuwe kredieten voor 2000 en worden afzonderlijk gecomptabiliseerd. De
bijlage bij dit boek geeft voor de overgedragen kredieten telkens het bedrag, de
aangerekende ordonnanceringen en de procentuele aanwending (p. 501 e.v.). De
onderstaande tabel vat de verrichtingen op de overgedragen kredieten samen (in
miljoen BEF):

overgedragen
krediet

geordonnan-
ceerd

aangewend

Niet-gesplitste kredieten 19.266,0 12.228,5 63,5

Bijkredieten vorige jaren 99,2 69,9 70,4

Totaal 19.365,2 12.298,4 63,5

1.2 Kredietbewegingen

1.2.1 Algemeen

Het decreet van 22 december 1999 houdende de middelenbegroting en de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000
stelde de initiële begroting 2000 vast. Het decreet van 30 juni 2000 houdende aan-
passing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000 heeft die initiële begroting
aangepast.

Verder kreeg het Rekenhof tijdens het begrotingsjaar 22 besluiten tot kredietherver-
delingen voorgelegd, waaronder een aantal decretale, gebaseerd op bepalingen uit
de begrotingsdecreten die ook herschikkingen over de programma’s heen mogelijk
maken. Daarbuiten waren er de gewone herverdelingen, die op grond van artikel 15
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, binnen de decretaal vastge-
stelde grenzen van de programma’s, kredieten herschikten.

Het aantal kredietbewegingen (overschrijvingen van kredieten tussen twee ver-
schillende basisallocaties) bedroeg 953 voor het begrotingsjaar 2000, wat meer is
dan ten opzichte van het begrotingsjaar 1999 (561 kredietbewegingen).

Op grond van gegevens uit het financieel systeem van het Ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap, geeft de onderstaande tabel een overzicht van de evolutie van de
bij de herverdelingen betrokken bedragen. Hij somt de totalen van de vastleggings-
en ordonnanceringskredieten op, ongeacht of het al dan niet gesplitste kredieten
betreft (zie ook de grafiek op p.176).
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(in BEF)

jaar vastleggingskrediet ordonnanceringskrediet

1991 20.496.807.940 20.586.107.935

1992 8.561.134.802 10.495.696.511

1993 13.451.729.771 13.829.629.771

1994 12.601.617.363 13.802.971.363

1995 8.593.585.409 10.343.700.000

1996 8.418.100.000 10.005.900.000

1997 9.578.430.000 11.013.630.000

1998 11.125.560.000 11.329.300.000

1999 12.031.900.000  13.872.900.000

2000 14.537.170.195 15.791.470.195

Deze bedragen 2000 kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Vastleggings-
kredieten

Ordonnancerings-
kredieten

Niet gesplitste kredieten 11.978.534.172 11.978.534.172

Bijkredieten vorige jaren 0 0

Gesplitste kredieten 2.557.980.769 3.812.280.769

Variabele kredieten 655.254 655.254

Totaal 14.537.170.195 15.791.470.195

Voor de begrotingsjaren 1994 tot en met 2000 splitst de onderstaande tabel de be-
dragen uit in decretale of gewone herverdelingen.
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(in BEF)

vastleggingskredieten ordonnanceringskredieten

1994

decretaal 8.773.871.363 11.909.071.363

artikel 15 3.827.800.000 1.893.900.000

1995

decretaal 7.545.000.000 9.047.100.000

artikel 15 1.048.585.409 1.296.600.000

1996

decretaal 6.388.900.000 8.082.000.000

artikel 15 2.029.200.000 1.923.900.000

1997

decretaal 6.721.300.000 8.447.900.000

artikel 15 2.857.130.000 2.565.730.000

1998

Decretaal 5.952.400.000 7.089.800.000

artikel 15 5.173.160.000 4.239.500.000

1999

Decretaal 5.056.600.000 7.471.800.000

Artikel 15 6.975.300.000 6.401.100.000

2000

Decretaal 3.190.155.254 3.605.955.254

Artikel 15 11.347.014.941 12.185.514.941

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000
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Grafiek 1 - Herverdelingen (gegevens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

vastleggingskrediet ordonnanceringskrediet
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1.2.2 Herverdelingen van begrotingskredieten 2000

De kredietherverdelingen vermeld onder punt 1.2.1 steunen op artikel 15 van de
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (gewone herverdelingen) of op
bijzondere decretale bepalingen (decretale of speciale herverdelingen). Op grond
van artikel 15 kan de ordonnancerende minister binnen de perken van het pro-
gramma vrij de kredieten herschikken, mits de kredietherschikking zich voordoet
tijdens het begrotingsjaar en de minister bevoegd voor begroting zijn toestemming
verleent. De bijzondere decreetsbepalingen, die de rechtsgrond bieden voor de de-
cretale of speciale herverdelingen, kunnen machtiging verlenen tot:

• kredietherverdelingen over verschillende programma’s heen;

• kredietoverdrachten(276);

• de verdeling van provisionele kredieten bij besluit van de Vlaamse regering of
bij ministerieel besluit.

Sinds de afsluiting van zijn twaalfde boek heeft het Rekenhof geen inhoudelijke
opmerkingen over herverdelingen geformuleerd.

1.2.3 Beslissingen van de Vlaamse regering waarbij zij nieuwe uitgaven of uit-
gaven boven de begrotingskredieten machtigt

Sedert het vorige Boek van het Rekenhof heeft de Vlaamse regering eenmaal ge-
bruik gemaakt van de procedure van artikel 44 van de gecoördineerde wetten op de
rijkscomptabiliteit. Volgens dit artikel kan de Vlaamse regering in dringende ge-
vallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, bij ge-
motiveerde beslissing machtiging verlenen tot het vastleggen, ordonnanceren en
betalen van uitgaven boven de limieten van de begrotingskredieten of, bij ontsten-
tenis van kredieten, ten bedrage van het door de beslissing vastgestelde bedrag. De
tekst van deze begrotingsbeslissing moet onmiddellijk worden meegedeeld aan het
Rekenhof, dat onverwijld zijn opmerkingen aan het Vlaams Parlement stuurt.

Op 2 augustus 2001 heeft de Minister-President, tevens bevoegd voor Financiën en
Begroting het Rekenhof in kennis gesteld van de begrotingsbeslissing van de
Vlaamse regering van 24 juli 2001, die machtigde tot het vastleggen, ordonnanceren
en betalen van 114,2 miljoen BEF uitgaven aan te rekenen op de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001. Het Rekenhof formuleerde
geen opmerkingen nopens de toepassing van de procedure.

                                                       

276 In afwijking van artikel 35, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de
rijkscomptabiliteit en het koninklijk besluit van 4 februari 1988 tot vaststelling van
de modaliteiten en voorwaarden volgens dewelke gesplitste kredieten kunnen wor-
den overgedragen naar het volgende jaar.
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2 Evolutie van de uitstaande vastleggingen 1999-2000

De onderstaande tabel geeft de uitstaande vastleggingen weer per departement voor
de jaren 1999 en 2000. Deze uitstaande vastleggingen betreffen vastleggingen op
gesplitste en variabele vastleggingskredieten die nog geen aanleiding hebben gege-
ven tot een ordonnancering.

Evolutie uitstaande vastleggingen 1999-2000

Departement 1.1.1999 31.12.1999 1.1.2000 31.12.2000

Dept. 0 - Hogere entiteiten 1.945.243 66.500 66.500 0
Dept. 1 - Coördinatie 350.975.535 573.208.867 599.013.217 754.413.002
Dept. 2 - Algemene Zaken
en Financiën

4.219.938.545 3.925.639.794 3.925.639.794 2.603.898.854

Dept. 3 - Onderwijs 329.890.484 179.963.382 179.963.382 248.838.387
Dept. 4 - Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur

1.399.778.490 1.149.164.529 1.149.164.529 1.313.325.200

Dept. 5 - Economische Zaken,
Binnenlandse Zaken en Land-
bouw

8.160.369.444 8.267.629.027 8.267.629.027 8.134.593.425

Dept. 6 - Leefmilieu en
Infrastructuur

34.986.284.016 35.156.713.157 35.156.713.157 43.103.151.637

Dept. 7 - Wetenschap, Innovatie
en Media

3.068.454.852 3.814.747.263 3.814.747.263 4.126.511.995

Dept. 9 - Interdepartementaal 1.878.792 6.750.852 6.750.852 9.387.729

Algemeen totaal 52.519.515.401 53.073.883.371 53.099.687.721 60.294.120.229

Van 1 januari 2000 tot 31 december 2000 stegen de uitstaande vastleggingen met
7.194,4 miljoen BEF (13,5%). Dit is heel wat meer dan in 1999, toen zij slechts met
554,4 miljoen BEF toenamen (1,1%). De grote toename in 2000 is voor een groot
deel te wijten aan de toegenomen vastleggingen in 2000 tegenover de ordonnance-
ringen op de gesplitste kredieten. In 2000 werd hierop 46.368,8 miljoen BEF vast-
gelegd tegenover 36.794,1 miljoen BEF in 1999. De ordonnanceringen bedroegen
respectievelijk 35.499,4 en 34.138,6 miljoen BEF.

De grootste stijgingen van de uitstaande vastleggingen situeerden zich in 2000 bij
het departement Leefmilieu en Infrastructuur en het departement Wetenschap, In-
novatie en Media. De stijging bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur
(7.946,4 miljoen BEF) situeert zich voornamelijk bij de volgende basisallocaties:
programma 62.40 - Huisvesting, basisallocatie 63.64 - Subsidies in de agglomera-
ties Antwerpen en Gent in het kader van de renovatie van woningen en gebouwen
en van de bouw van nieuwe woningen (stijging met 1.528,4 miljoen BEF), basisal-
locatie 63.65 - Subsidies buiten de agglomeraties Antwerpen en Gent in het kader
van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe woningen
(stijging met 2.636,6 miljoen BEF) en basisallocatie 81.01 - In kapitaal omzetbare
investeringssubsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie
van de investeringen met betrekking tot de huurwoningen van de goedgekeurde
investeringsprogramma’s van de VHM of de door haar erkende sociale huisves-
tingsmaatschappijen (artikel 5 wooncode) (stijging met 1.594,5 miljoen BEF).
Daarbuiten zijn er nog andere basisallocaties die met een veelvoud van enkele hon-
derden miljoenen BEF toenemen.
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Bij het departement Wetenschap, Innovatie en Media is de stijging minder uitge-
sproken (311,8 miljoen BEF). Zij situeert zich voornamelijk bij de volgende basis-
allocaties: programma 71.10 - Algemeen wetenschapsbeleid, basisallocatie 12.29 -
Beleidsgericht onderzoek (stijging met 127,4 miljoen BEF) en programma 71.30 -
Wetenschapsbeleid economische finaliteit, basisallocatie 12.28 - Strategische tech-
nologieën voor de bevordering van welzijn en welvaart (stijging met 204,9 miljoen
BEF).

De globale toename van de uitstaande vastleggingen wordt enigszins getemperd
door een afname bij het departement Algemene Zaken en Financiën (1.321,7 mil-
joen BEF). Deze afname is bijna volledig te wijten aan de daling op programma
24.10 - Algemene financiële logistiek, basisallocatie 70.90 - Uitgaven voor eenmali-
ge investeringen en het nemen van participaties (afname met 1.344,1 miljoen BEF).

Daarbuiten werden de uitstaande vastleggingen bij het departement Coördinatie bij
de overdracht van 1999 naar 2000 met 25.804.350 BEF verhoogd ten gevolge van
de omvorming van programma 11.50 - Permanente vorming en innovatie, basisal-
locatie 12.01 - Allerhande uitgaven met betrekking tot permanente vorming en in-
novatie van een niet-gesplitst krediet naar een gesplitst krediet en dit krachtens
artikel 11, §2, van het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 180

3 Aanwending van de departementale kredieten

3.1 Inleiding

Na de inhaaloperatie van de algemene rekeningen heeft het Rekenhof het boek uit-
gebreid met de informatie die het tot en met het begrotingsjaar 1996 langs de voor-
afbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting(277) jaarlijks aan het
Vlaams Parlement verstrekte.

Dit deel volgt de indeling van de algemene uitgavenbegroting per departement en
per organisatieafdeling.

De aanwendingstabellen verstrekken globale cijfers op het niveau van de organisa-
tieafdelingen (OA). Per programma en soort krediet (niet-gesplitst krediet (ngk),
gesplitst krediet (gk), bijkredieten vorige jaren (bvj), variabel krediet (vrk)) worden
de afgeronde cijfers van de vastleggingen en ordonnanceringen in 2000 (in miljoen
BEF) gegeven. Schijnbare afwijkingen in de aanwendingspercentages zijn te wijten
aan afrondingen.

De commentaar heeft betrekking op de kredietaanwending (cijfers en aanwending
van de budgettaire middelen), opmerkingen bij de uitvoering (van de begroting)
2000 (opmerkingen die het Rekenhof in 2000 formuleerde naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek) en bijzondere onderzoeken (verwijzen naar grotere on-
derzoeken in deel II). De commentaar kan slaan op een departement, organisatieaf-
deling, één of meer programma’s of op basisallocaties (BA) van een programma.

In de cijfers van de vastleggingskredieten en de ordonnanceringskredieten opgeno-
men in de tabellen bij de commentaar op de kredietaanwending zijn de herschikkin-
gen ten behoeve van de basisallocatie van de dotatie aan het Financieringsfonds
voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven niet inbegrepen. De dotatie
aan deze nieuw opgerichte openbare instelling(278) van categorie A in de zin van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van open-
baar nut, is de som van de bedragen voortkomende uit de herschikkingen die in
afwijking van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit over de begro-
tingsprogramma’s heen en tussen kredietsoorten onderling mogen worden uitge-
voerd:

- de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare niet-gesplitste kredieten van
het lopende jaar, met uitzondering van de vastleggingssaldi, die ter uitvoering
van bepalingen in begrotingsdecreten en normatieve decreten worden overge-
dragen naar het volgende begrotingsjaar;

- de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare gesplitste vastleggingskre-
dieten, beperkt tot de som van de niet-geordonnanceerde gesplitste ordonnance-
ringskredieten.

                                                       

277 Gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, artikel 77.
278 Decreet van 22 december 2000 houdende oprichting van een Financieringsfonds

voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven.
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Op 22 december 2000 heeft de Vlaamse regering een herverdelingsbesluit(279) ge-
troffen voor de overschrijving van diverse kredieten ten behoeve van de basisallo-
catie van de bovengenoemde dotatie. Deze herschikkingen veroorzaken aldus een
volledige aanwending van de betrokken kredieten. Om de lage gebruiksgraad ervan
tot uiting te laten komen, zijn bedragen van de herverdelingen afgetrokken van de
kredieten in de onderstaande tabellen bij de commentaar op de kredietaanwending.

De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting moet periodiek de stand van de
kredieten en hun aanwending (per programma en per basisallocatie) aan het parle-
ment en het Rekenhof overleggen(280). Gelet op de mogelijkheid voor het Rekenhof
langs de databanken permanent de uitvoering van de begroting op te volgen, heeft
de toenmalige Vlaamse Minister van Financiën en Begroting voorgesteld de infor-
matie over de uitvoeringsstanden op 30 april en op 30 september te verstrekken in
de vorm van specifieke tabellen(281). Het Rekenhof heeft dit aanvaard. Het heeft
beide rapporteringen voor het begrotingsjaar 2000 ontvangen, respectievelijk op 19
juni 2000 en 9 november 2000. Bovendien beloofde dezelfde minister het Vlaams
Parlement vóór 30 april de toestand te zullen mededelen van de kas van de Vlaamse
Gemeenschap, samen met de voorlopige rekening van uitvoering van de begroting
van het voorgaande jaar(282). Deze mededeling vond voor het begrotingsjaar 2000
plaats op 8 mei 2001.

Zonder dat een bepaalde regelgeving daarin voorzag, rapporteerde de afdeling Ac-
counting van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management
op eigen initiatief over de uitvoering van de begroting 1999(283). Hoewel dit verslag
een aanzet vormde tot enige toelichting bij de budgetuitvoering, diende dit rapport
nog verder te worden uitgebreid met commentaar bij de kredietaanwendingen. Voor
2000 verscheen een dergelijke publicatie evenwel niet meer.

Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat de Vlaamse regering in eerste instantie
zelf het Vlaams Parlement dient te informeren over de wijze waarop zij de kredieten
het afgelopen jaar heeft besteed. Het Rekenhof zou deze informatie vervolgens op
zijn volledigheid en juistheid kunnen toetsen en daarover aan het parlement rap-
porteren.

                                                       

279 Besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2000 houdende herschikking
van kredieten naar het Financieringsfonds voor Eenmalige Uitgaven (begrotings-
jaar 2000): bijlagen 1 en 2.

280 Ter uitvoering van artikel 18, 2e lid, van de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit.

281 Brief van 19 oktober 1998 van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.
282 Brief van 17 december 1998 van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting beloofde de mi-
nister al vroeger deze mededeling te zullen uitvoeren vanaf de begroting 1997
(Stuk 23 (1997-1998) - Nr. 2 van 19 januari 1998, p. 4). Hij dient deze mededeling
te doen ter uitvoering van artikel 81 van de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit.

283 Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management, Verslag over
de uitvoering van de begroting 1999: cijfers, bevindingen en aanbevelingen, 2000.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 182

3.2 Aanwending per organisatieafdeling

0 Hogere entiteiten dan departementen

OA 00 - Vlaams Parlement

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Dotatie aan het
Vlaams Parlement

ngk 2.455,4 2.455,4 100,0 2.455,4 2.455,4 100,0

Totaal OAFD 00 ngk 2.455,4 2.455,4 100,0 2.455,4 2.455,4 100,0

OA 01 - Vlaamse regering

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 71,4 70,2 98,3 71,4 42,4 59,410 Algemene werkings-
kosten

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0

Totaal OAFD 01 ngk 71,4 70,2 98,3 71,4 42,4 59,4

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0

OA 02 - Minister-President en Vlaams Minister van Economie, Ruimtelijke
Ordening en Media

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten kabinet Mi-
nister-President

ngk 172,8 171,8 99,4 172,8 129,2 74,8

20 Algemene werkings-
kosten kabinet
Vlaams Minister van
Economie, Ruimte-
lijke Ordening en
Media

ngk 134,0 134,0 100,0 134,0 110,6 82,5

Totaal OAFD 02 ngk 306,8 305,8 99,7 306,8 239,8 78,2
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OA 03 - Minister Vice-President en Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten

ngk 146,5 146,5 100,0 146,5 114,8 78,4

Totaal OAFD 03 ngk 146,5 146,5 100,0 146,5 114,8 78,4

OA 04 - Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten

ngk 98,0 98,0 100,0 98,0 97,2 99,2

Totaal OAFD 04 ngk 98,0 98,0 100,0 98,0 97,2 99,2

OA 05 - Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Brusselse Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamenwerking

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten

ngk 123,9 123,9 100,0 123,9 113,2 91,4

Totaal OAFD 05 ngk 123,9 123,9 100,0 123,9 113,2 91,4

OA 06 - Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten

ngk 99,7 99,7 100,0 99,7 82,4 82,7

Totaal OAFD 06 ngk 99,7 99,7 100,0 99,7 82,4 82,7

OA 07 - Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten

ngk 119,9 119,9 100,0 119,9 108,6 90,6

Totaal OAFD 07 ngk 119,9 119,9 100,0 119,9 108,6 90,6
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OA 08 - Vlaams Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenza-
ken en Sport

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten

ngk 111,7 111,6 99,9 111,7 95,9 85,8

Totaal OAFD 08 ngk 111,7 111,6 99,9 111,7 95,9 85,8

OA 09 - Vlaams Minister van Werkgelegenheid en Toerisme

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene werkings-
kosten

ngk 99,5 99,5 100,0 99,5 86,1 86,5

Totaal OAFD 09 ngk 99,5 99,5 100,0 99,5 86,1 86,5

Totaal Hogere entiteiten dan departementen

vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 3.632,8 3.630,5 99,9 3.632,8 3.435,7 94,6

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0

Totaal alle kredieten
Hogere entiteiten dan
departementen

3.634,2 3.630,5 99,9 3.634,8 3.435,8 94,5



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1185

1 Departement Coördinatie

OA 10 - Departement COO (algemeen)

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen)

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 10 vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OA 11 - Administratie Kanselarij en Voorlichting

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 1.094,0 1.085,9 99,3 1.094,0 857,4 78,410 Brusselse aangele-
genheden

gk 91,5 91,5 100,0 77,6 56,9 73,4

ngk 445,5 431,7 96,9 445,5 156,3 35,120 Kanselarij en voor-
lichting

bvj 0,8 0,7 88,2 0,8 0,7 88,2

30 Uitgaven m.b.t. de
staatshervorming

ngk 7,8 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0

40 Gelijke kansenbeleid ngk 94,7 91,0 96,1 94,7 45,4 47,9

gk 20,0 19,9 99,4 20,0 0,0 0,0

ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,050 Permanente vorming
en innovatie

gk 13,9 0,0 0,0 21,0 7,1 33,9

Totaal OAFD 11 ngk 1.642,0 1.608,6 98,0 1.642,0 1.059,0 64,5

gk 125,4 111,4 88,8 118,6 64,1 54,0

bvj 0,8 0,7 88,2 0,8 0,7 88,2

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 11.10 - Brusselse aangelegenheden

• PR 11.10, BA 33.03 - Subsidies voor bijzondere initiatieven ter bevordering
van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, de versterking van de band tussen
Brussel en Vlaanderen en van de internationale uitstraling van Brussel als
hoofdstad van Vlaanderen

Ingevolge een ontoereikende verantwoording viseerde het Rekenhof in twee
toelagedossiers de saldobetalingen van respectievelijk 150.000 BEF en 500.000
BEF niet en drong het aan op terugvorderingen van 165.607 BEF en 613.680
BEF.
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Programma 11.20 - Kanselarij en voorlichting

• PR 11.20, BA 12.11 - Allerhande uitgaven in verband met algemene en/of ge-
meenschappelijke manifestaties, interne en externe communicatie

Wegens het niet voltooien van een educatief project voor Vlamingen en hun
overheden verminderde het Rekenhof de betaling aan een vereniging met
1.450.000 BEF. Er kwam nog geen reactie.

• PR 11.20, BA 33.07 - Subsidies aan de VZW Fonds Pascal Decroos voor bij-
zondere journalistiek

De ontoereikende verantwoording over de aanwending van de toelage aan deze
VZW leidde tot de weigering van de ordonnantie ten bedrage van 1.000.000
BEF en de vraag tot terugbetaling van 5.381.859 BEF. De Minister-President
reageerde nog niet op de opmerking.

Programma 11.40 - Gelijke kansenbeleid

• PR 11.40, BA 33.01 - Subsidies met betrekking tot emancipatie en gelijke kan-
senbeleid

Het Rekenhof verminderde drie ordonnanties voor toelagen aan universiteiten
in het kader van onderzoeksprojecten. Daar het toelagebesluit niet expliciet de
mogelijkheid bood centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten te
verrekenen(284), aanvaardde het de overheadkosten niet (respectievelijk 25.926
BEF, 26.888 BEF en 72.727 BEF).

De toelagetrekker moet de toelage terugbetalen die hij niet aanwendt voor de
doeleinden waarvoor zij werd verleend(285). Om die reden heeft het Rekenhof
een saldobetaling betreffende toelagen voor projecten inzake gelijke kansenbe-
leid verminderd met 4.500 BEF en een andere geannuleerd (92.000 BEF). In
het tweede geval bleek de toelagetrekker zelf geen activiteit voor het project uit
te oefenen. Hij had namelijk de uitvoering ervan bij overeenkomst opgedragen
aan een andere vereniging. Langs deze weg werd 260.000 BEF forfaitaire on-
kostenvergoedingen in rekening gebracht. Het Rekenhof verwierp deze uitga-
ven omdat zij geen afdoende verantwoording vormden over de besteding van
de toelage. Bovendien gaven ze aanleiding tot terugvordering van het ten on-
rechte ontvangen deel van de subsidie, zijnde 118.809 BEF.

De Vlaamse Minister van Gelijke Kansen beantwoordde deze opmerkingen tot
op heden niet.

                                                       

284 Voorzien in artikel 4, § 2, van het besluit van 14 juli 1999 van de Vlaamse rege-
ring tot regeling van de vergoeding van de centrale beheerskosten en de algemene
exploitatiekosten van de universiteiten.

285 Overeenkomstig artikel 57 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
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• PR 11.40, BA 33.04 - Subsidie aan de VZW Nationale Vrouwenraad - Neder-
landstalige afdeling

Bij de verificatie van het saldo van de werkingstoelage aan deze vereniging
stelde het Rekenhof vast dat de voorgelegde resultatenrekening inbreuken ver-
toonde op het annaliteitsprincipe. De afrekeningsstaat vertoonde bovendien een
batig saldo. Na correctie van de toewijzing van de ontvangsten werd het batig
saldo teruggebracht tot 113.150 BEF. Het Rekenhof verminderde de voorge-
legde ordonnantie met dit bedrag. De Vlaamse Minister van Gelijke Kansen re-
ageerde nog niet op de opmerking.

OA 12 - Administratie Buitenlands Beleid

Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 467,7 403,9 86,4 467,7 242,1 51,810 Algemene externe
betrekkingen

gk 535,2 411,3 76,9 419,7 263,4 62,8

Totaal OAFD 12 ngk 467,7 403,9 86,4 467,7 242,1 51,8

gk 535,2 411,3 76,9 419,7 263,4 62,8

Programma 12.10 - Algemene externe betrekkingen

• PR 12.10, BA 35.04 - Subsidies met betrekking tot de uitvoering van de akkoor-
den door Vlaanderen afgesloten met multilaterale organisaties

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 43.100.000 28.000.598 65 64.200.000 7.528.564 11,7

De onderaanwending van het gesplitst ordonnanceringskrediet is deels aan ver-
traging in de uitvoering, deels aan de ruim begrote ordonnanceringskredieten te
wijten. Deze kredieten worden immers royaal berekend daar het moeilijk te be-
palen is wanneer de betrokken organisaties hun aanvragen tot betaling zullen
indienen.
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Totaal Departement Coördinatie

vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 2.109,7 2.012,6 95,4 2.109,7 1.301,1 61,7

gk 660,6 522,7 79,1 538,3 327,5 60,8

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 0,8 0,7 88,2 0,8 0,7 88,2

Totaal alle kredieten
Departement Coördina-
tie

2.771,1 2.535,9 91,5 2.648,8 1.629,3 61,5
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2 Departement Algemene Zaken en Financiën

OA 20 - Departement AZF (algemeen)

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen

vrk 2,6 0,0 1,4 4,2 1,7 39,9

Totaal OAFD 20 vrk 2,6 0,0 1,4 4,2 1,7 39,9

OA 21 - Administratie Planning en Statistiek

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Planning en Statis-
tiek

gk 16,0 15,2 95,2 10,9 10,6 97,7

Totaal OAFD 21 gk 16,0 15,2 95,2 10,9 10,6 97,7

OA 24 - Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 4.202,3 969,6 23,1 4.227,7 832,4 19,710 Algemene financiële
logistiek

vrk 779,4 43,8 5,6 3.933,9 1.385,0 35,2

bvj 38,2 36,5 95,4 38,2 36,5 95,4

20 Reservevorming
voor toekomstige
lasten

ngk 460,0 5.149,6 1.119
,5

460,0 2.641,7 574,3

30 Waarborg gk 160,0 3,9 2,4 160,0 3,9 2,4

vrk 91,8 9,3 10,1 91,8 9,3 10,1

40 Rechtstreekse schuld ngk 12.749,1 12.613,5 98,9 12.767,5 12.623,2 98,9

50 Intendancediensten vrk 17,1 9,1 53,4 17,1 9,1 53,4

60 Provisionele kredie-
ten

ngk 3.412,2 0,0 0,0 3.412,2 0,0 0,0

70 Achterstallen ngk 1.375,6 1.349,0 98,1 1.375,6 1.349,0 98,1

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Indirecte schuld ngk 8.016,7 8.015,9 100,0 8.016,7 8.015,9 100,0

Totaal OAFD 24 ngk 30.215,9 28.097,5 93,0 30.259,7 25.462,2 84,1

gk 160,0 3,9 2,4 160,0 3,9 2,4

vrk 888,2 62,2 7,0 4.042,8 1.403,4 34,7

bvj 38,2 36,5 95,4 38,2 36,5 95,4
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Programma 24.10 - Algemene financiële logistiek

• PR 24.10, BA 12.01 - Specifieke werkingskosten met betrekking tot problema-
tiek van financiën en begroting

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 31.500.000 12.632.430 40,1 31.500.000 8.542.347 27,1

De onderaanwending is te wijten aan de beëindiging van een aantal periodiek
voorkomende projecten.

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 24.10 - Algemene financiële logistiek

• PR 24.10, BA 12.21 - Kosten met betrekking tot de inning van de heffingen op
de leegstand en de verkrotting (decreet 28.12.1995)

Het Rekenhof stelde een aantal lacunes vast in het betalingsdossier aangaande
het aanpassen van de informaticatoepassing heffing leegstand woningen:

- De prijs van de opdrachtnemer, in casu de IT-outsourcer, steeg ver uit bo-
ven de prijs die bleek uit een regelmatig uitgeschreven procedure, hoewel
de IT-outsourcingsovereenkomst stipuleerde dat de nieuwe projectvoor-
stellen van de IT-dienstverlener moesten worden getoetst op hun marktcon-
formiteit.

- De opdracht werd integraal gerealiseerd in onderaanneming. Deze werk-
wijze was strijdig met de IT-outsourcingsovereenkomst, die stelde dat de
IT-resources voor de realisatie van de IT-projecten in eerste instantie intern
moesten worden geselecteerd en (slechts) waar nodig aangevuld met exter-
nen.

- De IT-dienstverlener hield zich niet aan de afspraak, gemaakt met het Mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap op de managementteamvergadering
van 14 maart 2000, die preciseerde dat de IT-dienstverlener voor de reali-
satie van het project een marge van 5% mocht bijrekenen op de onderaan-
nemingssom. Uit de voorgelegde afrekening bleek immers dat de IT-
dienstverlener zich een marge toeëigende van 44%. Het Rekenhof stelde de
aanwezigheid van een rechtsgrond voor de afspraak, bij ontstentenis van
een contractuele bepaling, in vraag.

Het antwoord van 10 mei 2001 van de Minister-President leverde geen ade-
quate toelichting en resulteerde in een herhaling van het standpunt van het
Rekenhof.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1191

OA 26 - Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde
Infrastructuur

Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 2.547,8 1.677,8 65,9 2.593,2 428,8 16,510 Gebouwen

gk 566,5 561,9 99,2 519,8 459,1 88,3

bvj 40,0 40,0 99,9 40,0 9,3 23,2

Totaal OAFD 26 ngk 2.547,8 1.677,8 65,9 2.593,2 428,8 16,5

gk 566,5 561,9 99,2 519,8 459,1 88,3

bvj 40,0 40,0 99,9 40,0 9,3 23,2

Programma 26.10 - Gebouwen

• PR 26.10, BA 71.05 - Aankoop van onroerende goederen voor bouwen en in-
richtingswerken, met inbegrip van de honoraria en prijzen voor het ontwerp,
met betrekking tot de Vlaamse Administratieve Centra (VAC) (pro memorie)

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

sbo 2.084.641.533 1.219.629.413 58,5 2.129.974.296 16.628.181 0,8

Op 15 juni 2000 heeft het bestuur op grond van een aangepast en vereenvou-
digd bestek de bouw van het Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Hasselt
heraanbesteed. De Vlaamse regering wees op 29 september 2000 het ontwerp
van dit gebouw, bestaande uit vier percelen, toe voor een totaalbedrag van
1.212.299.494 BEF. De werken werden pas eind 2000 aangevat, wat de lage
ordonnanceringsgraad verklaart. Het saldo van de vastlegging mag van de de-
creetgever enkel worden aangewend voor de grondaankoop-, ontwerp- en stu-
diekosten met betrekking tot het VAC te Leuven(286).

                                                       

286 In het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 laat artikel 11, §4, toe
het op 31 december 2000 onbelast kredietsaldo in vastleggings- en ordonnance-
ringskrediet voor basisallocatie 71.05 van het programma 26.10 over te dragen
naar het jaar 2001.
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• PR 26.10, BA 74.80 - Aankoop van kunstwerken in administratieve gebouwen

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

bvj 800.000 806.298 100,8 800.000 806.298 100,8

De overschrijding van de bijkredieten vorige jaren ingeschreven in het eerste
aanpassingsblad 2000 is een gevolg van een wisselkoersverschil. Bij het opma-
ken van de betalingsordonnantie van 10.000 USD ging de administratie uit van
een wisselkoers van 44,35 BEF voor 1 USD. Op het ogenblik van de betaling
bleek de koers evenwel te zijn gestegen tot 46,18 BEF.

Totaal Departement Algemene Zaken en Financiën

vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geor-
donnan-

ceerd

%

ngk 32.763,7 29.775,3 90,9 32.852,9 25.891,0 78,8

gk 742,5 581,0 78,3 690,7 473,7 68,6

vrk 890,8 62,2 7,0 4.047,0 1.405,1 34,7

bvj 78,2 76,4 97,7 78,2 45,7 58,5

Totaal alle kredieten
Departement Algemene
Zaken en Financiën

34.475,3 30.495,1 88,5 37.668,8 27.815,5 73,8
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3 Departement Onderwijs

Zoals aangekondigd in het Boek 2000 (p. 92), heeft het Rekenhof nagegaan of de
toezeggingen werden ingevuld die de Minister van Onderwijs op 14 april 2000 deed
met betrekking tot de door het Rekenhof gevraagde maatregelen om de juridische
stelsels overheidsopdracht en subsidie duidelijk en ondubbelzinnig van elkaar te
onderscheiden en correct toe te passen.

Na het departement de nodige tijd te hebben gegund om de gepaste maatregelen te
nemen, stelde het Rekenhof op 28 maart 2001 evenwel vast dat er nog niets was
gebeurd. Zo merkte het voor een overheidsopdracht van 1.151.024 BEF, toegewe-
zen door de CANON-cultuurcel, op dat de bepalingen van de betrokken overeen-
komst talrijke subsidie-elementen bevatten, die daarenboven niet eens werden na-
geleefd. Het Rekenhof herinnerde daarbij aan de toezeggingen die de minister op 14
april 2000 deed.

Op 19 juni 2001 antwoordde de minister dat ingevolge de nieuwe opmerking diver-
se vergaderingen plaatsvonden om een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid te
maken tussen overheidsopdrachten en subsidies, kredietherschikkingen uit te voeren
en de formulering bij het sluiten van een overeenkomst en bij een subsidie volledig
te herwerken. Het Rekenhof zal verder toezien op het resultaat van deze acties.

Over de toepassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten heeft het Reken-
hof sinds 1999 nog meer opmerkingen moeten formuleren, vaak wegens de onvol-
doende vertrouwdheid van de diensten van het departement Onderwijs met de re-
gelgeving. Om dat structurele probleem aan te pakken heeft de minister beslist een
checklist in te voeren, die de basishandleiding moet vormen voor de toepassing van
de regelgeving op de overheidsopdrachten door het hele departement. Op 27 maart
2001 formuleerde het Rekenhof tal van aanbevelingen nopens de checklist. Op die
brief is nog geen reactie gekomen.

Ook over de subsidies 2000 heeft het Rekenhof nog meer opmerkingen geformu-
leerd. In zes gevallen annuleerde het de ordonnantie omdat de subsidietrekkers de
termijnen voor het indienen van hun verantwoording niet hadden gerespecteerd.
Rekening houdende met bijzondere omstandigheden, aanvaardde het Rekenhof in
drie gevallen het ministeriële antwoord. Het probleem van de laattijdige verant-
woording, en dus van een effectieve interne controle, bleef zich in 2001 verder
stellen. Ook dit jaar annuleerde het Rekenhof om die reden al verscheidene ordon-
nanties.

Verder verminderde het Rekenhof twee ordonnanties respectievelijk met 696.063
BEF en 1.680.185 BEF, omdat de subsidietrekker minder kosten bewees dan ge-
vorderd en het departement het gevorderde bedrag aanvaardde. Een andere ordon-
nantie, van 1.115.778 BEF, annuleerde het omdat de verantwoording niet in over-
eenstemming was met de subsidieovereenkomst. Op deze opmerkingen werd nog
niet geantwoord.
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OA 30 - Departement OND (algemeen)

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen

vrk 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9

Totaal OAFD 30 vrk 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9

OA 31 - Administratie Basisonderwijs

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 67.303,9 67.254,0 99,9 67.303,9 67.191,1 99,810 Gewoon basisonder-
wijs

bvj 79,5 79,3 99,8 79,5 78,0 98,1

ngk 9.161,4 9.143,4 99,8 9.161,4 9.097,8 99,320 Buitengewoon basis-
onderwijs

bvj 11,2 11,1 99,3 11,2 9,4 83,6

Totaal OAFD 31 ngk 76.465,3 76.397,4 99,9 76.465,3 76.288,9 99,8

bvj 90,7 90,4 99,7 90,7 87,4 96,3

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 31.10 - Gewoon basisonderwijs

• PR 31.10, BA 43.47 - Forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uit-
rustingskosten van de gesubsidieerde officiële instellingen voor het basison-
derwijs (artikel 32, §1, van de wet van 29 mei 1959)

• PR 31.10, BA 44.67 - Forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uit-
rustingskosten van de gesubsidieerde vrije instellingen voor basisonderwijs
(artikel 32, §1, van de wet van 29 mei 1959)

Programma 31.20 - Buitengewoon basisonderwijs

• PR 31.20, BA 43.47 - Forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uit-
rustingskosten van de gesubsidieerde officiële instellingen voor buitengewoon
onderwijs (artikel 32, §1, van de wet van 29 mei 1959)

• PR 31.20, BA 44.67 - Forfaitaire subsidies bestemd voor de werkings- en uit-
rustingskosten van de gesubsidieerde vrije instellingen voor buitengewoon ba-
sisonderwijs (artikel 32, §1, van de wet van 29 mei 1959)
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De onderstaande opmerkingen hebben tevens betrekking op dezelfde basisallo-
caties en programma’s bij de organisatieafdeling 32 - administratie secundair
onderwijs.

Al voor het schooljaar 1996-1997 had het Rekenhof voor de tegemoetkomingen
in de vervoerkosten van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen uit de
gesubsidieerde sector onregelmatigheden vastgesteld, zowel voor het basis- als
het secundair (gewoon en buitengewoon) onderwijs, in het bijzonder de laattij-
dige indiening van de schuldvorderingen. In een antwoord voor het basison-
derwijs kreeg het Rekenhof het persoonlijk engagement van de secretaris-
generaal dat de administratie een laattijdige indiening van de schuldvorderingen
in het vervolg, dit is vanaf het schooljaar 1997-1998, niet meer zou dulden.

Het Rekenhof ging daarom op 2 september 1998 akkoord de geschrapte beta-
lingen voor het schooljaar 1996-1997 uitzonderlijk te viseren. Naar de toekomst
toe eiste het evenwel dat de voorgelegde stukken dienden aan te tonen dat de
voorgeschreven regelgeving correct werd nageleefd. De toenmalige minister
antwoordde hierop tot twee keer toe (21 oktober 1998 en 4 maart 1999) in ge-
lijkaardige bewoordingen. Hij nam kennis van het uitzonderlijk verleende vi-
sum voor de betrokken scholen en stelde dat de administratie basisonderwijs de
betrokken instellingen op hun tekortkomingen had gewezen en duidelijk had
gesteld dat dit in de toekomst niet meer zou worden getolereerd.

De door het Rekenhof uitgevoerde controle op de schuldvorderingen voor het
schooljaar 1998-1999 toonde echter aan dat de interne controle nog steeds niet
naar behoren functioneerde. De controle bracht nog andere tekortkomingen dan
de laattijdige voorlegging van de schuldvorderingen door de scholen aan het
licht. Gelet op het grote aantal onregelmatigheden, annuleerde het Rekenhof
twintig ordonnanties. Op 7 maart 2000 gaf het aan welke scholen in de fout
gingen. Wegens het belang van de datering van de schuldvorderingen door het
departement, meldde het geen tegemoetkomingen voor het schooljaar 1999-
2000 meer te zullen viseren die niet een ontvangstdatum van het departement
droegen.

De minister antwoordde pas op 23 november 2000. Op 6 februari 2001 nam het
Rekenhof akte van het antwoord en viseerde het de opnieuw voorgelegde or-
donnanties voor de niet betwiste gevallen. Onder verwijzing naar de vigerende
regelgeving en de aard van de opgesomde vaststellingen, drong het er bij de
minister nogmaals op aan de gebrekkige interne controle te verhelpen. Boven-
dien stelde het de vraag of, gelet op de praktische moeilijkheden die zich jaar
na jaar voordoen, een optimalisering van de reglementering niet opportuun is.

Voor het schooljaar 1999-2000 liep het opnieuw fout. Zelfs een controle ter
plaatse in het departement liet niet toe de op basis van de overgezonden ver-
antwoordingsstukken vastgestelde anomalieën volledig weg te werken. Bij de
administratie Secundair Onderwijs (ASO) zijn de problemen terug te brengen
tot de weigering de schuldvordering bij ontvangst te dateren en het ontbreken
van een sluitende werkwijze om de briefomslagen met poststempel te verbin-
den aan de schuldvorderingen. Bijgevolg kan de administratie niet nagaan of de
schuldvorderingen tijdig werden overgelegd. Het Rekenhof weigerde zesen-
twintig van de voorgestelde betalingen. De fouten bij de administratie Basison-
derwijs (ABO) zijn in absolute aantallen kleiner, doch ontstaan uit een groter
aantal fouttypes. Hier annuleerde het Rekenhof elf van de voorgestelde betalin-
gen.
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Met zijn nog niet beantwoorde brief van 28 maart 2001 heeft het Rekenhof an-
dermaal gewezen op de jaarlijks terugkerende tekortkomingen en gevraagd naar
concrete remediëringsmaatregelen.

Vanaf 1 januari 2001 voorziet de reglementering in een tegemoetkoming per
kalenderjaar in plaats van per schooljaar, waarbij de subsidie nu wordt opge-
deeld in een voorschot en een saldobetaling. Voor de rest blijven de principes
van de tegemoetkoming behouden. Het Rekenhof stelde al verscheidene fouten
vast, zeker bij de ASO, die blijft weigeren het tijdig indienen door de school
van de schuldvordering te bewijzen.

Op basisallocatie 44.67 van programma 31.10 verminderde het Rekenhof op
28 juni 2000 de saldobetaling van de werkingstoelage voor een school met
544.320 BEF daar geen rekening was gehouden met een uitbetaald tweede
voorschot. Dit tweede voorschot was al een correctie voor een verkeerde bere-
kening door het departement van het eerste, en in de regel enige, voorschot. De
minister ging akkoord.

OA 32 - Administratie Secundair Onderwijs

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 103.010,
2

102.844,6 99,8 103.010,2 102.502,5 99,510 Gewoon secundair
onderwijs

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 77,3 77,2 99,8 77,3 76,1 98,4

ngk 7.900,3 7.874,5 99,7 7.900,3 7.831,1 99,120 Buitengewoon se-
cundair onderwijs

bvj 22,3 22,2 99,6 22,3 21,0 94,3

Totaal OAFD 32 ngk 110.910,
5

110.719,1 99,8 110.910,5 110.333,5 99,5

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 99,6 99,4 99,8 99,6 97,1 97,5
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OA 33 - Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 20.795,8 20.789,1 100,0 20.795,8 20.745,5 99,8

vrk 48,1 26,2 54,5 48,1 26,2 54,5

10 Hogescholen-
onderwijs

bvj 524,2 524,1 100,0 524,2 31,7 6,1

20 Universitair onder-
wijs

ngk 23.305,0 22.828,8 98,0 23.305,0 22.805,4 97,9

ngk 208,6 197,5 94,7 208,6 85,4 41,030 Coördinatie Hoger
Onderwijsbeleid

bvj 3,0 2,9 97,5 3,0 2,9 96,2

Totaal OAFD 33 ngk 44.309,4 43.815,4 98,9 44.309,4 43.636,3 98,5

vrk 48,1 26,2 54,5 48,1 26,2 54,5

bvj 527,2 527,0 100,0 527,2 34,6 6,6

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 33.10 - Hogescholenonderwijs

• PR 33.10, BA 12.01 - Algemene werkingskosten en begeleiding schaalvergro-
ting hogescholen

Het Rekenhof aanvaardde een uitgave van 26.399 BEF voor de verzekering van
het privé-motorrijtuig van de bijzonder commissaris voor de optimalisatie van
het hogescholenonderwijs niet, omdat zij in strijd was met artikel 13 van het
koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake
reiskosten. Het wenste ook de bestemming te kennen van de voor de uitvoering
van de opdracht aangekochte 677.700 BEF hard- en software. In afwachting
van meer informatie daarover heeft het Rekenhof dit bedrag in mindering ge-
bracht. Bij ontstentenis van een antwoord op zijn opmerking, weigerde het het
opnieuw in betaling stellen van de betwiste uitgaven te aanvaarden. Tot op he-
den ontving het nog geen antwoord.
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OA 34 - Administratie Permanente Vorming

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 4.884,1 4.829,6 98,9 4.884,1 4.804,3 98,410 Deeltijds kunston-
derwijs

vrk 44,5 43,3 97,2 44,5 43,3 97,2

bvj 10,0 9,5 95,1 10,0 9,1 90,9

ngk 5.043,9 5.029,4 99,7 5.043,9 4.959,7 98,320 Onderwijs sociale
promotie

bvj 13,0 12,9 99,0 13,0 11,4 88,1

ngk 113,6 113,4 99,8 113,6 54,6 48,130 Begeleid individueel
studeren

vrk 9,1 0,9 10,1 9,1 0,0 0,0

40 Basiseducatie ngk 604,9 604,9 100,0 604,9 542,4 89,7

Totaal OAFD 34 ngk 10.646,5 10.577,3 99,4 10.646,5 10.361,0 97,3

vrk 53,6 44,2 82,5 53,6 43,3 80,8

bvj 23,0 22,4 97,3 23,0 20,5 89,3

OA 35 - Administratie Ondersteuning

Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Studietoelagen en
financiering

ngk 2.430,5 2.427,9 99,9 2.430,5 1.722,6 70,9

20 PMS-centra ngk 3.756,4 3.658,2 97,4 3.756,4 3.553,7 94,6

bvj 7,1 4,4 62,0 7,1 3,7 51,9

30 Leerlingenvervoer ngk 1.996,0 1.996,0 100,0 1.996,0 1.996,0 100,0

vrk 28,7 4,4 15,4 28,7 4,4 15,4

bvj 56,4 56,4 100,0 56,4 56,4 100,0

ngk 6.079,7 6.028,5 99,2 6.144,8 5.809,1 94,540 Algemeen onderwijs
en vorming

vrk 9,8 0,0 0,0 11,7 1,2 10,1

bvj 1,2 1,2 100,0 1,2 1,2 100,0

50 Aanwending van
teruggevorderde
wedden en wedde-
toelagen

vrk 2.100,6 1.907,3 90,8 2.100,6 1.907,3 90,8

Totaal OAFD 35 ngk 14.262,6 14.110,6 98,9 14.327,7 13.081,4 91,3

vrk 2.139,1 1.911,7 89,4 2.141,0 1.912,8 89,3

bvj 64,7 62,0 95,8 64,7 61,3 94,7
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OA 39 - Diensten van de Secretaris-generaal

1. Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Provisionele
kredieten

ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk 2.674,0 2.645,1 98,9 2.674,0 2.298,9 86,020 Coördinatie beleid-
en gegevensbeheer

gk 151,7 148,7 98,0 175,5 75,9 43,3

vrk 36,3 23,4 64,5 36,3 23,4 64,5

bvj 0,7 0,6 87,7 0,7 0,6 87,7

Totaal OAFD 39 ngk 2.674,0 2.645,1 98,9 2.674,0 2.298,9 86,0

gk 151,7 148,7 98,0 175,5 75,9 43,3

vrk 36,3 23,4 64,5 36,3 23,4 64,5

bvj 0,7 0,6 87,7 0,7 0,6 87,7

2 Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 39.20 - Coördinatie beleid- en gegevensbeheer

• PR 39.20, BA 12.05 - Allerhande uitgaven in het kader van de Europese sa-
menwerking

• PR 39.20, BA 34.05 - Subsidies in het kader van Europese en internationale
samenwerking

Al vanaf de beheersperiode 1998 formuleert het Rekenhof opmerkingen over
de gemengde rekening van de administratie Secundair Onderwijs (ASO) - in-
ternationale samenwerking. De uitgaven vereffend langs deze rekening slaan
hoofdzakelijk op het Socratesprogramma van de Europese Unie, dat in zijn
deelprogramma's tal van subsidiemogelijkheden biedt in het onderwijsdomein.

Op 3 augustus 1999 heeft het Rekenhof talrijke opmerkingen gemaakt over de
beheersperiode 1998. De kern ervan betrof de aanpak van de dienst, te om-
schrijven als maximalisatie van de uitgaven, minimalisatie van de controle. De
opmerkingen waren erop gericht die aanpak grondig te doen heroriënteren naar
een zuinig beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Het Rekenhof
drong daarenboven ook aan op een effectieve interne controle. Immers, een ge-
brekkige controle leidt niet alleen tot onterechte subsidiëring, maar benadeelt
ook de begunstigden die zich strikt aan de voorwaarden houden.

De antwoorden van de Vlaamse Minister van Onderwijs onderschreven de be-
staande werkwijze van de dienst. Het Rekenhof reageerde daarop 20 april 2000
en 30 januari 2001. Het herhaalde onder meer dat een permanente en sluitende
controle door de ASO op de aanwending van de subsidies van essentieel belang
blijft.

Op 16 november 2000 heeft het Rekenhof opmerkingen geformuleerd over de
beheersperiode 1999, die opnieuw een groot aantal soortgelijke fouten toonde.
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Bij zijn controle op de beheersperiode 2000 stelde het Rekenhof verbetering
vast. De ASO moet echter nog steeds een behoorlijke weg afleggen. Vooral in
oudere dossiers zijn de tekortkomingen legio en handelt de administratie niet
altijd consequent. In het najaar 2000 trof de administratie diverse structurele
maatregelen om een betere en correcter werking van de dienst mogelijk te ma-
ken. Zelfs zonder dat de structurele maatregelen al ten volle effect hadden,
blijkt uit het aantal terugvorderingen van een deel of het geheel van het subsi-
dievoorschot, dat de aanpak van het Rekenhof resultaat heeft opgeleverd op fi-
nancieel vlak. Initieel was het zo goed als de regel dat de administratie niet al-
leen het subsidievoorschot (80%) toekende, maar ook het saldo (20%), zodat
100% van de subsidiebelofte automatisch werd vereffend. Nu ligt het saldo
vaak lager dan 20% en is er een duidelijke evolutie in de terugvorderingen van
het voorschot: in de beheersperiode 1998 werd niets ontvangen, in 1999 bijna
een half miljoen BEF en in 2000 al anderhalf miljoen BEF.

• PR 39.20, BA 33.49 - Subsidie aan de VZW Interuniversitair Centrum voor
Onderwijsrecht

Voor subsidies die voortvloeien uit beheersovereenkomsten met VZW's, bestaat
geen specifiek reglementair kader. Derhalve is, volgens de bepalingen inzake
administratieve en begrotingscontrole, een ministerieel besluit vereist voor de
toekenning van een facultatieve subsidie. Wegens het ontbreken van een derge-
lijk besluit en een door de minister goedgekeurde begroting, weigerde het
Rekenhof zijn visum te verlenen aan de eerste schijf van de subsidie 2000 ad
6.375.000 BEF. Nadien werden de ontbrekende documenten opgemaakt en
voorgelegd.

Totaal Departement Onderwijs

vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 259.268,3 258.265,0 99,6 259.333,4 256.000,0 98,7

gk 151,7 148,7 98,0 175,5 75,9 43,3

vrk 2.277,1 2.005,5 88,1 2.279,0 2.005,8 88,0

bvj 805,9 801,8 99,5 805,9 301,5 37,4

Totaal alle kredieten
Departement Onderwijs

262.503,0 261.220,9 99,5 262.593,8 258.383,3 98,4
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4 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

OA 40 - Departement WVC (algemeen)

Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen

vrk 51,9 28,2 54,3 51,9 28,2 54,3

20 Infrastructuur inzake
persoonsgebonden
aangelegenheden

ngk 5.330,4 5.330,4 100,0 5.330,4 5.330,4 100,0

Totaal OAFD 40 ngk 5.330,4 5.330,4 100,0 5.330,4 5.330,4 100,0

vrk 51,9 28,2 54,3 51,9 28,2 54,3

OA 41 - Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastge-
legd

% or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 4.337,1 4.076,8 94,0 4.337,1 4.041,5 93,210 Algemeen welzijnsbeleid
gk 36,9 30,7 83,2 36,9 32,6 88,5

vrk 7,6 6,0 79,4 7,6 6,0 79,4
bvj 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

20 Bijzondere jeugdbijstand ngk 6.684,1 6.684,1 100,0 6.684,1 6.684,1 100,0
30 Bejaardenzorg ngk 25,6 25,0 97,6 25,6 2,2 8,6

gk 79,7 29,3 36,8 7,3 7,2 98,9
ngk 15.556,4 15.536,8 99,9 15.695,6 13.901,2 88,640 Gezinsaan-gelegenheden

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bvj 0,8 0,7 91,0 0,8 0,7 91,0

50 Gehandicaptenzorg ngk 32.666,1 32.666,1 100,0 32.666,1 32.666,1 100,0
gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Maatschappelijk opbouw-
werk

ngk 182,4 182,4 100,0 182,4 163,4 89,6

70 Maatschappelijk welzijn ngk 2.661,2 2.651,2 99,6 2.661,2 2.252,6 84,6
gk 45,4 45,2 99,6 45,2 40,0 88,5

80 Integratie kansarmen ngk 2,8 2,8 100,0 2,8 0,0 0,0
gk 40,0 39,0 97,5 21,8 0,0 0,0

Totaal OAFD 41 ngk 62.115,7 61.825,1 99,5 62.254,9 59.711,0 95,9
gk 202,0 144,3 71,4 111,2 79,9 71,8

vrk 7,6 6,0 79,4 7,6 6,0 79,4
bvj 1,3 0,7 56,0 1,3 0,7 56,0
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Programma 41.10 - Algemeen welzijnsbeleid

• PR 41.10, BA 01.04 - Provisioneel krediet voor de loonharmonisatie in de soci-
alprofitsector

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

sbo 250.000.000 0 0 250.000.000 0 0

Het voorziene krediet voor uitgaven die samenhangen met de loonharmonisatie
in deze sector kon in 2000 nog niet worden verdeeld, daar de uitvoering van het
sociaal akkoord een aanpassing vergt van de respectieve subsidieregelgevingen.
Artikel 11, §2, van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001
bevatte echter wel de rechtsgrond voor een overdracht van dit krediet naar het
begrotingsjaar 2001.

Programma 41.30 - Bejaardenzorg

• PR 41.30, BA 43.01 - Onderhoudssubsidie ten behoeve van openbare service-
flats/BEVAK

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 79.700.000 29.332.800 36,8 6.700.000 6.634.800 99

De inrichtende instanties (in casu de OCMW's) dienen de kosten van de nuts-
voorzieningen in de serviceflats te dragen en in te staan voor het onderhoud en
de herstellingen. Daarvoor krijgen zij een tegemoetkoming van de Vlaamse
Gemeenschap. Doordat het stelsel niet het verhoopte succes kent, bleef de aan-
wending van de vastleggingskredieten slechts beperkt.
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Programma 41.80 - Integratie kansarmen

• PR 41.80, BA 33.10 - Subsidies voor experimenten met een bovengemeentelijke
draagwijdte inzake kansarmoede en ter ondersteuning van privaatrechtelijke
verenigingen die activiteiten ter bestrijding van kansarmoede ontplooien

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 39.000.000 38.999.700 100 20.800.000 0 0

De betrokken besluiten voorzien in de uitbetaling van de subsidies in twee of
drie schijven. De eerste schijf van de subsidie wordt vereffend na onderteke-
ning en vastlegging van deze besluiten, wat in december 2000 gebeurde. De or-
donnanties houdende uitbetaling van de subsidievoorschotten werden pas in ja-
nuari 2001 aan het Rekenhof voorgelegd en dienvolgens aangerekend ten laste
van het gesplitst ordonnanceringskrediet 2001.

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 41.10 - Algemeen welzijnsbeleid

• PR 41.10, BA 12.21 - Algemene werkingskosten van het Centrum voor Bevol-
kings- en Gezinsstudies

Op 22 augustus 2000 meldde het Rekenhof dat bepaalde, in de afrekening op-
genomen werkingsuitgaven niet tot de kostencategorieën behoorden opgesomd
in de overeenkomst tussen het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën en
een universitaire instelling d.d. 14 december 1999. Het verminderde het bedrag
van de voorgelegde ordonnantie met 131.237 BEF. Er kwam nog geen reactie
op dit schrijven vanwege de Vlaamse Minister van Welzijn.

• PR 41.10, BA 12.23 - Studies, onderzoekingen en voorbereiding van weten-
schappelijke congressen

Luidens de overeenkomst voor een studieopdracht bepaalt de begroting per jaar
en per uitgavencategorie de bedragen tot welke de instelling terugbetaling kan
ontvangen van de uitgaven die de onderzoekseenheid bij haar taakuitvoering
verricht. De indeling van de begroting volgens de hoofdkostensoorten kan zon-
der toestemming tot 10% worden overschreden binnen de totale begroting.
Voor grotere transferten is een wijzigende bijlage aan de overeenkomst nodig.
Uit de verantwoordingsstukken bleek dat de begroting voor werkingskosten
evenwel werd overschreden. Daarbuiten werden kosten buiten de termijn van
de overeenkomst aangerekend en uitrustingsgoederen aangekocht, wat niet is
toegestaan. Het Rekenhof verminderde de betrokken ordonnantie met 44.607
BEF. De Vlaamse Minister van Welzijn aanvaardde deze vermindering.
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• PR 41.10, BA 12.27 - Allerhande kosten voor vormingsprogramma's voor de
leidinggevenden

Een deel van de kosten in het kader van een overeenkomst voor een studieop-
dracht werd niet verantwoord met uitgavenbewijsstukken en ook uitrustings-
goederen werden gefinancierd, wat niet is toegestaan. Bijkomend werd een be-
wijs van borgtochtstelling laattijdig voorgelegd, wat aanleiding geeft tot een
boete van 2% van de oorspronkelijke aannemingssom, exclusief BTW. Het
Rekenhof verminderde de ordonnantie met 49.349 BEF. De Vlaamse Minister
van Welzijn ging akkoord.

• PR 41.10, 33.03 - Allerhande subsidies in het kader van het welzijnsbeleid

Uit de verantwoordingsstukken van een subsidie bleek dat een deel van de ge-
subsidieerde loonkosten buiten de gesubsidieerde periode viel. Het Rekenhof
verminderde daarom de ordonnantie met 170.342 BEF. De Vlaamse Minister
van Welzijn ging akkoord.

Programma 41.40 - Gezinsaangelegenheden

• PR 41.40, BA 34.03 - Subsidies aan verenigingen en voorzieningen in uitvoe-
ring van het decreet betreffende de thuiszorg

De erkende dagverzorgingscentra die een gemiddelde bezettingsgraad hebben
van minder dan tien, maar minimum zeven, ontvangen een subsidie-enveloppe
van 900.000 BEF, 800.000 BEF of 700.000 BEF, naargelang ze respectievelijk
een gemiddelde bezettingsgraad hebben van minstens 9, 8 of 7(287). Als de be-
zettingsgraad (totaal aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar
gedeeld door 250) ligt tussen 7½ en 8 of 9½ en 10, rondt de administratie af
naar de onmiddellijk hogere eenheid. Op grond van het aldus bekomen resul-
taat, kende de administratie een hogere subsidie-enveloppe toe aan drie dagver-
zorgingscentra. Op 25 januari 2001 merkte het Rekenhof op dat de reglementai-
re grondslag voor een dergelijke berekeningswijze ontbreekt. Derhalve vermin-
derde het de aan deze centra toegekende subsidies telkens met 100.000 BEF.
De Vlaamse Minister van Welzijn heeft tot op heden nog niet gereageerd.

Uit de verantwoordingsstukken van een subsidie bleken overheadkosten (20%
op de verantwoorde personeels- en werkingskosten) in rekening te zijn ge-
bracht. Het Rekenhof stelde dat de verrekening van overheadkosten dient te
stoelen op een objectieve en verifieerbare verdeelsleutel en, zo de toelage wordt
verstrekt met een precieze afbakening (in casu projectsubsidie), de verantwoor-
dingsstukken moeten aantonen dat ze betrekking hebben op de doeleinden(288).
Het deelde deze stelling al mee bij de uitbetaling van het eerste voorschot van
de subsidie. Vermits bij de saldobetaling uit de overgelegde verantwoordings-
stukken niet bleek dat een objectieve en verifieerbare verdeelsleutel werd ge-

                                                       

287 Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van bijlage IV bij het besluit van de
Vlaamse regering van 18 december 1988 houdende de erkenning en de subsidië-
ring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.

288 Ter uitvoering van artikel 55 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabili-
teit, waarbij iedere toelagetrekker ertoe is gehouden verantwoording te verstrekken
over de aanwending van de ontvangen bedragen tenzij de wet hem daarvan vrij-
stelling verleent.
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hanteerd, weerde het Rekenhof de overheadkosten. Het beperkte de subsidie
met 62.807 BEF beperkt tot de aanvaarde uitgaven. Na overlegging van een
verbeterd financieel verslag door de minister, dat geen overheadkosten meer in
rekening bracht, maar de post bezoldigingen verhoogde, kon de subsidie volle-
dig worden uitbetaald.

OA 42 - Administratie Gezondheidszorg

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Volksgezondheid ngk 1.406,3 1.381,5 98,2 1.406,3 1.213,9 86,3

gk 152,5 0,0 0,0 152,5 150,3 98,5

bvj 0,2 0,2 76,8 0,2 0,2 76,8

ngk 1.198,9 1.153,2 96,2 1.198,9 925,1 77,220 Medisch-sociaal
beleid

gk 614,9 571,0 92,9 615,3 455,5 74,0

vrk 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0

bvj 2,0 1,9 93,3 2,0 1,3 63,7

Totaal OAFD 42 ngk 2.605,2 2.534,7 97,3 2.605,2 2.139,0 82,1

gk 767,4 571,0 74,4 767,8 605,7 78,9

vrk 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0

bvj 2,2 2,0 91,8 2,2 1,4 64,9

Programma 42.20 - Medisch-sociaal beleid

• PR 42.20, BA 12.25 - Onderzoeken in verband met gezondheid en milieu

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 22.800.000 8.700.000 38,2 22.800.000 200.000 0,9

Op basisallocatie 12.25 werden twee betalingsdossiers vastgelegd:

- 8,5 miljoen BEF voor de regeling van de kosten van de samenwerkings-
overeenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) inzake onder-
zoek van de waterkwaliteit;

- 0,2 miljoen BEF voor de regeling van de kosten van onderzoek naar asbest
en uitgaven in verband met de beoordeling van projecten Milieu en Ge-
zondheid.
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Enkel het laatste bedrag werd in 2000 geordonnanceerd. De rest van het krediet
op deze basisallocatie was bestemd om een vlotte regeling mogelijk te maken
van eventuele onderzoeksopdrachten en prestaties in het kader van gezondheid
en milieu, zoals het onderzoek van de omgeving van vervuilde sites nabij risi-
cobedrijven of verbrandingsovens. In 2000 zijn geen acuut te onderzoeken pro-
bleemsites opgedoken waarvoor het gevaar voor de gezondheid diende te wor-
den onderzocht. Daardoor was het niet nodig het krediet aan te spreken.

• PR 42.20, BA 33.29 - Subsidies in verband met epidemiologisch onderzoek en
indicatorenverzameling

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 94.500.000 84.585.000 89,5 95.000.000 43.943.084 46,3

De betrokken subsidiebesluiten voorzien in de uitbetaling van de subsidies in
twee of drie schijven. De eerste schijf van de subsidie wordt vereffend na on-
dertekening en vastlegging van de besluiten, wat in sommige gevallen slechts
in december 2000 plaatsvond. De ordonnanties houdende uitbetaling van deze
subsidies werden dienvolgens volledig aangerekend op het gesplitst ordonnan-
ceringskrediet 2001.

• PR 42.20, BA 33.66 - Allerhande uitgaven met betrekking tot het gezondheids-
beleid - sociaal-medisch beleid

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 21.600.000 5.653.333 26,2 21.600.000 0 0

Basisallocatie 33.66 is voornamelijk bedoeld om de kosten van de werkgroe-
pen, die rond de vijf bestaande Vlaamse gezondheidsdoelstellingen werken en
voorbereidend werk verrichten betreffende eventueel nieuw op te richten
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, te kunnen financieren. In 2000 zijn deze
werkgroepen niet bijeengekomen door allerhande technische problemen. Daar-
door is het grootste deel van het budget niet vastgelegd. Slechts enkele projec-
ten werden eind december 2000 op deze basisallocatie vastgelegd. Zo was er
uiteindelijk geen aanwending van de ordonnanceringskredieten.
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2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 42.10 - Volksgezondheid

• PR 42.10, BA 33.29 - Subsidie voor initiatieven voor thuisverzorging

Bij de controle van de verantwoordingsstukken van samenwerkingsinitiatieven
inzake thuisverzorging werd een ordonnantie met 206.652 BEF verminderd
wegens de volgende opmerkingen bij twee initiatieven.

- Er werden uitrustingsgoederen aangekocht, die, wegens hun langere le-
vensduur, niet volledig ten laste kunnen worden gelegd van één begro-
tingsjaar. De met overheidssubsidies verworven uitrustingsgoederen dienen
voor het volledige bedrag gespreid te worden afgeschreven. Het Rekenhof
aanvaardt een afschrijvingstermijn van drie jaar, zodat de uitrustingsgoede-
ren dus maar tot een derde ten laste van de subsidie kunnen worden gelegd.

- Op de besteding bij een samenwerkingsinitiatief was geen controle moge-
lijk vermits een globale afrekening werd voorgelegd door de koepelorgani-
satie, terwijl elk erkend samenwerkingsinitiatief een financieel verslag
moet overzenden dat de besteding van de verleende subsidie verant-
woordt(289).

In haar antwoord stelde de Vlaamse Minister van Gezondheid zes vragen over
de subsidiëring van uitrustingsgoederen. Op de tweede opmerking antwoordde
de minister niet. De zes vragen konden worden herleid tot de problematiek van
de waarderingsregels (vermogens- of uitrustingsgoederen en hun afschrijving)
en die van de reservevorming.

Bovendien vroegen de beide toepasselijke reglementeringen(290) als verant-
woording hetzij een staat van ontvangsten en uitgaven, hetzij een financieel
verslag. Het ontbreken van ministeriële uitvoeringsbesluiten voor de financiële
verantwoording resulteerde in beide gevallen de facto in de voorlegging van
een staat van inkomsten en uitgaven, die overigens extra-comptabel werd ge-
corrigeerd. De afschrijving van vermogensgoederen en de mogelijkheid tot re-
servevorming vereisen echter een wijziging van het aanrekeningssysteem in de
financiële verantwoording door het opmaken van een balans en resultatenreke-
ning (dubbele boekhouding), in de plaats van een (extra-comptabele gecorri-
geerde) staat van inkomsten en uitgaven (kasboekhouding). Dubbel boekhou-
den betekent dat de gesubsidieerde verenigingen een boekhouding voeren over-
eenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 en de uitvoeringsbe-
sluiten. Het Rekenhof stelde dat het uitvaardigen van de noodzakelijke uitvoe-
ringsbesluiten over de financiële verantwoording, de vaststelling van de waar-
deringsregels en de subsidiemodaliteiten (deficit betoelaging of ondersteuning
van de algemene werking, waardoor reservevorming mogelijk wordt) tot de
prerogatieven van de uitvoerende overheid behoort.

                                                       

289 Overeenkomstig artikel 11, §3, van het besluit van de Vlaamse regering van
21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging.

290 Het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en sub-
sidiëring van palliatieve netwerken en het besluit van de Vlaamse regering van
21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging.
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Programma 42.20 - Medisch-sociaal beleid

• PR 42.20, BA 33.56 - Subsidies in verband met het medisch schooltoezicht

• PR 42.20, BA 43.01 - Subsidies aan openbare instellingen belast met het me-
disch schooltoezicht

Vermits het Rekenhof niet beschikte over de aanduiding door de minister be-
voegd voor het onderwijs en de minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid
van de leden van de tijdelijke stuurgroep(291), verleende het zijn visum niet
voor hun onkostennota's. Daarenboven heeft het voor de uitgaven op basisallo-
catie 43.01 de niet-bewezen kosten geschrapt en het bedrag van de met over-
heidssubsidies verworven uitrustingsgoederen met twee derden verminderd,
omdat dergelijke uitgaven over een periode van drie jaar moeten worden afge-
schreven.

Het antwoord van de Vlaamse Minister van Gezondheid bevatte de gevraagde
aanduiding door de bovenvermelde ministers niet. Bij een latere inbetalingstel-
ling van de onkosten van de tijdelijke stuurgroep werd de lijst, evenwel zonder
begeleidend schrijven van de minister, wel bijgevoegd. Het Rekenhof meldde
de minister daarop dat de verworpen onkostennota's van de leden van de tijde-
lijke stuurgroep, voor zover de indieners voorkomen op de ledenlijst, opnieuw
ter visering mocht worden voorgelegd.

• PR 42.20, BA 33.59 - Subsidies ten behoeve van de gezondheidspromotie

Op 23 oktober 2000 meldde het Rekenhof dat de toepassing van de aanwen-
dingsvoorwaarden in een convenant, zijnde de juridische basisakte op grond
waarvan de jaarlijkse subsidie wordt verleend, tot gevolg had dat niet alleen de
voorgelegde ordonnantie (6.372.748 BEF) niet kon worden geviseerd, maar dat
de gesubsidieerde vereniging ook het verschil tussen het verleende voorschot
en het bedrag van de verantwoorde uitgaven, verhoogd met een reserve van
10% van het overeengekomen bedrag, diende terug te storten.

Op 20 februari 2001 antwoordde de Vlaamse Minister van Gezondheid dat zij
de beslissing van het Rekenhof de ordonnantie niet te viseren aanvaardde. Te-
vens zou zij het niet-verschuldigde subsidiebedrag (13.867.252 BEF) terugvor-
deren.

• PR 42.20, BA 33.62 - Subsidies die kaderen in de uitvoering van programma's
met betrekking tot preventiegezondheidszorg

Ter uitvoering van twee ministeriële besluiten van 16 december 1998 ontving
eenzelfde begunstigde subsidies van 2.950.000 BEF en 3.960.000 BEF. Hij
diende ze aan te wenden voor acties in het kader van het strategisch plan om-
trent de gezondheidsdoelstelling voor respectievelijk roken en preventie van
ongevallen in de privésfeer. Beide besluiten beoogden de subsidiëring van drie
onderscheiden acties. De voorgelegde afrekeningen hadden bij de bepaling van
de subsidiesaldi geen rekening gehouden met de maximale (deel)subsidies per

                                                       

291 Overeenkomstig artikel 3, §1, van het besluit van 18 december 1998 van de
Vlaamse regering houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteu-
ning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor
leerlingenbegeleiding.
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actie, opgenomen in de besluiten. Het Rekenhof deelde dit mee op 10 augustus
2000 en 28 december 2000. Het stelde bovendien dat personeelskosten voor de
uitvoering van een bepaalde actie slechts subsidiabel waren tijdens de in het be-
sluit voorziene periode (januari-september 1999). De controle resulteerde in een
vermindering van de ordonnanties met respectievelijk 359.828 BEF en
45.925 BEF.

Op 17 oktober 2000 repliceerde de Vlaamse Minister van Gezondheid inzake
de vermindering van 359.828 BEF dat de gesubsidieerde vereniging pas de
procedure voor de aanwerving van een medewerker kon starten na ontvangst
van het op 14 januari 1999 betekende besluit. Het betrokken personeelslid trad
in dienst op 1 april 1999. De minister vroeg, op voorwaarde dat het bedrag van
de (deel)subsidie voor de betrokken actie niet werd overschreden, alsnog reke-
ning te houden met de aangerekende personeelskosten (voor de periode okto-
ber-december 1999). De nieuwe afrekening had evenwel personeelskosten die
het bovengenoemde bedrag overschreden, bij de uitgaven van een andere actie
gevoegd, zonder dat werd aangetoond dat het betrokken personeelslid ook aan
de realisatie ervan meewerkte. Op 4 december 2000 deelde het Rekenhof mee
dat het deze berekeningswijze niet kon aanvaarden. Het verminderde een nieu-
we ordonnantie met 58.534 BEF. Daarop heeft de minister nog niet gereageerd.
De minister aanvaardde op 13 februari 2001 wel de ordonnantievermindering
van 45.929 BEF.

OA 45 - Administratie Cultuur

1  Kredietaanwending

programma Vl-
krediet

vastge-
legd

% or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Jeugd en Sport ngk 1.724,8 1.708,0 99,0 1.724,8 1.402,9 81,3
gk 169,0 163,6 96,8 129,0 38,9 30,2

bvj 12,9 12,9 100,0 12,9 12,9 100,0
ngk 4.329,9 4.322,7 99,8 4.329,9 3.457,2 79,820 Volksontwikkeling en bibliotheken

gk 0,0 0,0 0,0 1,9 1,8 95,5
bvj 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
ngk 668,1 622,6 93,2 678,7 396,3 58,430 Beeldende kunst en musea

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bvj 6,3 6,2 98,8 6,3 2,0 32,0
ngk 3.397,5 3.385,6 99,6 3.397,5 3.127,1 92,040 Muziek, letteren en podiumkunsten
bvj 5,2 5,1 98,2 5,2 5,1 98,2
ngk 1.359,3 1.345,1 99,0 1.370,6 1.168,1 85,250 Algemeen cultuurbeleid

gk 20,0 20,0 99,8 19,4 3,9 20,3
vrk 6,6 0,7 10,0 14,2 2,2 15,6
bvj 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Totaal OAFD 45 ngk 11.479,6 11.383,9 99,2 11.501,5 9.551,6 83,0
gk 189,0 183,5 97,1 150,3 44,7 29,7

vrk 6,6 0,7 10,0 14,2 2,2 15,6
bvj 29,7 24,2 81,6 29,7 20,0 67,4
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Programma 45.10 - Jeugd en Sport

• PR 45.10, BA 33.04 -  Subsidies internationale jeugduitwisselingsprojecten

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 19.100.000 7.450.000 39 19.100.000 0 0

In 2000 diende een reglement te worden opgesteld voor de toekenning van deze
subsidies. Het reglement was echter pas klaar tegen het einde van het jaar. Zo-
doende konden geen subsidies meer worden uitgekeerd.

• PR 45.10, BA 33.33 - Subsidies aan allerlei initiatieven in verband met sport en
internationale sportmanifestaties

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 169.000.000 163.562.130 96,8 129.000.000 38.939.000 30,2

De dienst Sport van de administratie Cultuur is pas opgericht in februari 2000.
De onderhavige kredieten waren ingeschreven op de dienst externe betrekkin-
gen. De onderaanwending is te wijten aan het feit dat de subsidie-afrekeningen
voor 1999 (bv. Vlaamse Wielerploeg) nog werden aangerekend op de kredieten
van de dienst externe betrekkingen, die de vastleggingen had gedaan. Het gaat
dus om een éénmalige onderaanwending ingevolge een structurele wijziging.

Programma 45.50 - Algemeen cultuurbeleid

• PR 45.50, BA 12.24 - Enquêtes, studies en audits

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 20.000.000 19.952.500 99,8 19.000.000 3.940.688 20,7

In 1999 ontstond binnen de Vlaamse Gemeenschap een discussie over wat nu
beschouwd diende te worden als studie en wat als wetenschappelijk onderzoek.
Door die onduidelijkheid werden dat jaar weinig vastleggingen genomen, wat
verklaart waarom in 2000 zo weinig werd geordonnanceerd. De discussie hier-
over is inmiddels afgerond, zodat de vastleggingen 2000 wel nagenoeg volledig
werden benut.
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2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 45.30 - Beeldende kunst en musea

• PR 45.30, BA33.56 - Subsidies aan verenigingen en openbare instellingen voor
hun activiteiten, tentoonstellingen en andere initiatieven t.a.v. de hedendaagse
beeldende kunst

Op 14 juni 2000 weigerde het Rekenhof zijn visum voor een ordonnantie van
100.000 BEF ten voordele van een VZW omdat uit de jaarrekening bleek dat
reservenorm ruimschoots was overschreden(292). Daarenboven diende het al
uitgekeerde voorschot van 400.000 BEF te worden teruggevorderd.

Op 10 oktober 2000 deelde de Vlaamse Minister van Cultuur mee de vereni-
ging toe te staan de voor 1999 opgelegde maxima te overschrijden en af te zien
van de terugvordering van de al uitbetaalde eerste subsidieschijf. Als gevolg
van de door de minister verstrekte bijkomende informatie zag het Rekenhof af
van de terugvordering. Een nieuwe ordonnantie mocht worden voorgelegd.

Programma 45.40 - Muziek, letteren en podiumkunsten

• PR 45.40, BA 33.03 - Subsidies voor initiatieven in het kader van herdenkingen
rond Vlaamse klassieke literaire auteurs

Het Rekenhof verminderde een subsidie van 400 000 BEF ten voordele van een
comité tot 323.106 BEF, aangezien het een deficitaire betoelaging betrof en het
batig saldo bijgevolg niet betoelaagbaar was. Daarenboven kon het de aanbie-
ding van een gratis catalogus van 20.930 BEF, wat een gederfde inkomst be-
trof, niet als uitgave aanvaarden. Op 10 juli 2000 ging de Vlaamse Minister van
Cultuur akkoord met de opmerking.

Programma 45.50 - Algemeen cultuurbeleid

• PR 45.50, BA 12.22 - Allerhande uitgaven met betrekking tot internationale
culturele samenwerking

Bij het in betaling stellen van 1 miljoen BEF als tweede schijf in de uitvoering
van een overeenkomst, kon het Rekenhof een onkostennota van 100 000 BEF
voor de redactie en coördinatie van de catalogus, niet aanvaarden omdat deze
activiteit geen kosten veroorzaakte en bijgevolg als honorarium diende te wor-
den beschouwd. Een honorarium van 150.000 BEF was evenwel al in de eerste
schijf verleend. De betrokken ordonnantie werd dus met 100.000 BEF vermin-
derd.

In een omstandig antwoord van 19 maart 2001 bracht de Vlaamse Minister van
Cultuur argumenten aan waaruit bleek dat hij toch akkoord kon gaan met het
toekennen van een bijkomend honorarium. Het Rekenhof besliste dan ook dat
een nieuwe ordonnantie ter waarde van het verminderde bedrag, kon worden
voorgelegd.

                                                       

292 Overeenkomstig artikel 4 van het ministerieel besluit van 7 september 1999, mocht
de aangroei van de reserves voor het werkingsjaar 1999 maximaal 10% van de
toegekende subsidie bedragen.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 212

• PR 45.50, BA 33.05 - Subsidies met betrekking tot internationale culturele sa-
menwerking

Bij de projectafrekening van een werkbeurs van 400.000 BEF, werd slechts
voor 60.760 BEF van het totaal van 638.477 BEF voorgelegde reis- en verblijf-
kosten bewezen dat zij betrekking hadden op het werkverblijf van de begun-
stigde. Het Rekenhof heeft het bedrag van de ordonnantie dan ook beperkt tot
de effectieve kosten. Op 20 december 2000 deelde de Vlaamse Minister van
Cultuur mee dat de kunstenaar op de hoogte werd gebracht van de beslissing
van het Rekenhof tot vermindering van de ordonnantie.

OA 49 - Diensten van de Secretaris-generaal

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Dotatie BLOSO ngk 1.609,5 1.609,5 100,0 1.662,5 1.575,6 94,8

20 Toerisme ngk 939,9 939,9 100,0 1.100,3 934,4 84,9

gk 130,0 130,0 100,0 173,8 54,4 31,3

40 Sport en recreatie ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Algemene uitgaven
WVC

gk 0,0 0,0 0,0 111,8 0,0 0,0

Totaal OAFD 49 ngk 2.549,4 2.549,4 100,0 2.762,8 2.510,0 90,9

gk 130,0 130,0 100,0 285,6 54,4 19,0

Totaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 84.080,3 83.623,5 99,5 84.454,8 79.242,0 93,8

gk 1.288,4 1.028,7 79,8 1.314,9 784,7 59,7

vrk 69,3 34,8 50,3 76,8 36,4 47,4

bvj 33,2 27,0 81,3 33,2 22,2 66,8

Totaal alle kredieten
Departement Welzijn,
Volksgezondheid en
Cultuur

85.471,2 84.714,4 99,1 85.879,8 80.085,3 93,3
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5 Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aan-
gelegenheden en Landbouw

OA 50 - Departement EWBL (algemeen)

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geor-
donnan-

ceerd

%

ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,010 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen vrk 45,7 0,6 1,2 46,4 0,7 1,6

Totaal OAFD 50 ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

vrk 45,7 0,6 1,2 46,4 0,7 1,6

OA 51 - Administratie Economie

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastgelegd % or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 1.300,6 1.268,4 97,5 1.401,5 1.312,0 93,610 Algemeen econo-
misch beleid

gk 34,4 34,4 100,0 162,0 136,3 84,1

vrk 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0

20 Economisch onder-
steuningsbeleid

ngk 9.391,0 9.391,0 100,0 9.391,0 9.391,0 100,0

ngk 894,1 871,0 97,4 894,1 866,5 96,940 Buitenlandse handel
en exportbevordering

gk 270,3 268,9 99,5 285,8 111,1 38,9

ngk 67,6 66,3 98,1 67,6 8,7 12,950 Natuurlijke rijkdom-
men en energie

gk 140,0 131,1 93,6 154,6 118,3 76,5

bvj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Toerisme ngk 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 100,0

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk 317,5 314,3 99,0 317,5 304,3 95,890 Extern economisch
beleid

gk 252,6 228,8 90,6 300,0 179,8 59,9

Totaal OAFD 51 ngk 11.972,8 11.912,9 99,5 12.073,7 11.884,5 98,4

gk 697,3 663,2 95,1 902,4 545,5 60,4

vrk 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0
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2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 51.40 - Buitenlandse handel en exportbevordering

• PR 51.40, BA 51.01 - Ter beschikking stellen van de Vlaamse uitrustingsgoede-
ren, met het oog op de exportbevordering aan landen of regio’s aangeduid
door de Vlaamse regering

Het Rekenhof meldde op 19 maart 2001 dat in de periode van 1 januari 1999 tot
18 maart 2000 subsidiebesluiten werden getroffen, hoewel voor deze termijn
geen reglementering van kracht was. Bij ontstentenis van een rechtsgrond is de
steunverlening verbonden aan deze besluiten, onrechtmatig. Het Rekenhof
vroeg daarom maatregelen te treffen ter invulling van de juridische leemte, op-
dat de betrokken dossiers kunnen worden afgehandeld. Op 7 mei 2001 trad de
toenmalig bevoegde minister dit standpunt bij en stelde dat hij een ontwerp van
besluit aan de Vlaamse regering zou voorleggen om het besluit van 11 februari
2000(293) in werking te laten treden op 19 november 1999. De Vlaamse rege-
ring heeft tot op heden het nieuwe besluit echter nog niet uitgevaardigd.

Programma 51.50 - Natuurlijke rijkdommen en energie

• PR 51.50, BA 41.40 - Dotatie aan de Reguleringsinstantie voor de Elektrici-
teits- en Aardgasmarkt (decreet van 17 juli 2000)

Het Rekenhof annuleerde op 15 december 2000 een ordonnantie van 27 miljoen
BEF voor de Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Aardgasmarkt. Het
ministerieel besluit van 20 november 2000 houdende toekenning van een dota-
tie aan deze instantie voor het jaar 2000 verwees naar het elektriciteitsdecreet
van 17 juli 2000, dat evenwel toen nog niet in werking was getreden. Het
Rekenhof vroeg om dezelfde reden de overeenkomstige vastlegging te schrap-
pen. Hoewel de minister niet expliciet heeft geantwoord, bleek zijn instemming
uit de besprekingen bij de eerste aanpassing van de begroting 2001.

• PR 51.50, BA 50.01 - Subsidies voor initiatieven die het internationale, federale
en regionale energiebeleid ondersteunen

Het Rekenhof weigerde op 18 januari 2001 zijn visum voor het saldo van de
projectsubsidie aan de Bond Beter Leefmilieu voor de campagne Energiezuinig
bouwen en wonen 1999 (218.888 BEF). Het drong aan op een terugvordering
van 156.598 BEF, aangezien het betoelaagde project met een negatief saldo van
443.402 BEF sloot. Het aanleggen van een reserve door subsidies is immers in
strijd met artikel 55 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, dat
stelt dat een toelage moet worden aangewend voor de doeleinden waarvoor ze
werd verleend.

De minister antwoordde op 12 maart 2001 dat het de bedoeling was maar twee
uitgavenposten te ondersteunen en dat derhalve geen rekening diende te worden
gehouden met andere uitgaven en eventuele inkomsten van het project. Op 3
april 2001 weerlegde het Rekenhof de argumenten van de minister en verwees
het naar het algemene principe dat projectsubsidies dienen te worden afgere-
kend op de totaliteit van de uitgaven en de inkomsten. Het vroeg nogmaals om

                                                       

293 Besluit van de Vlaamse regering van 11 februari 2000 tot vaststelling van de crite-
ria, de voorwaarden en de nadere regelen aangaande de terbeschikkingstelling van
Vlaamse uitrustingsgoederen ter bevordering van de export.
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recuperatie. Op 14 mei 2001 repliceerde de minister zijn administratie opdracht
te hebben gegeven terug te vorderen.

OA 52 - Administratie Werkgelegenheid

1  Kredietaanwending

programma vl-krediet vastge-
legd

% or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Beroepsopleiding ngk 3.676,6 3.676,6 100,0 3.676,6 3.482,8 94,7

20 Middenstandsvorming ngk 2.057,6 2.057,5 100,0 2.057,6 2.057,4 100,0

40 Werkgelegenheid ngk 26.587,9 25.801,7 97,0 26.756,8 24.075,0 90,0

bvj 31,8 31,3 98,3 31,8 30,1 94,5

Totaal OAFD 52 ngk 32.322,1 31.535,8 97,6 32.491,0 29.615,2 91,1

bvj 31,8 31,3 98,3 31,8 30,1 94,5

Programma 52.40 - Werkgelegenheid

• PR 52.40, BA 01.06 - Uitgaven in het kader van de Europese werkgelegen-
heidsrichtsnoeren

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 422.300.000 218.475.981 51,7 422.300.000 21.629.616 5,1

Maatregelen ter uitvoering van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren
bleven onuitgevoerd wegens een laattijdige start van projecten in het kader van
de meerwaardeneconomie en levenslang leren. De aanwending van de betrok-
ken vastleggingskredieten bleef dan ook laag.

OA 53 - Administratie Binnenlandse Aangelegenheden

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vast-
gelegd

% or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 54.077,1 53.850,1 99,6 54.077,1 52.372,0 96,810 Lokale en regionale
besturen

gk 234,3 152,1 64,9 207,7 174,9 84,2

ngk 32,1 32,1 100,0 32,1 0,5 1,620 Sociaal Impulsfonds
“SIF”

gk 8.187,8 7.934,2 96,9 7.845,2 6.965,5 88,8

vrk 93,8 2,8 3,0 107,7 14,5 13,5

Totaal OAFD 53 ngk 54.109,2 53.882,2 99,6 54.109,2 52.372,5 96,8

gk 8.422,1 8.086,3 96,0 8.052,9 7.140,4 88,7

vrk 93,8 2,8 3,0 107,7 14,5 13,5
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2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 53.20 - Sociaal Impulsfonds “SIF”

• PR 53.20, BA 12.03 - Uitgaven in het kader van het “SIF” voor vorming, be-
geleiding, informatie en sensibilisering van het herstel van de leef- en omge-
vingskwaliteit van achtergestelde buurten en bestrijding van de kansarmoede

Bij de uitvoering van een onderzoeksovereenkomst bleek dat een aantal presta-
ties buiten de gestelde termijn werden aangerekend. Het Rekenhof verminderde
de betrokken ordonnantie met 320.098 BEF, waarmee de Vlaamse Minister van
Binnenlandse Aangelegenheden kon instemmen.

• PR 53.20, BA 12.90 - Specifieke kosten met betrekking tot de heffing ter bestrij-
ding van leegstand en verkrotting (artikelen 23 tot 44 programmadecreet 1996)

Op 29 januari 2001 merkte het Rekenhof op dat de inkomsten van een VZW,
waaraan een subsidie van 3 miljoen BEF was toegekend, haar uitgaven over-
trof. Het weigerde dan ook zijn visum voor het saldo van de subsidie van
600.000 BEF en drong aan op de terugbetaling van de teveel ontvangen subsi-
die (750.413 BEF). Op het voorstel van de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden van 6 april 2001 het teveel ontvangen subsidiebedrag in
mindering te brengen van de eventuele verdere subsidiëring van de VZW, ging
het Rekenhof niet in. Uiteindelijk stemde de minister er op 10 juli 2001 mee in
over te gaan tot terugvordering.

OA 54 - Administratie Landbouw

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vast-
gelegd

% or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 1.901,4 1.864,0 98,0 1.901,4 1.686,4 88,710 Landbouw, tuinbouw
en plattelandsbeleid

gk 280,0 73,6 26,3 122,5 2,2 1,8

vrk 62,4 7,3 11,7 103,3 26,4 25,5

bvj 5,6 5,6 100,0 5,6 5,6 100,0

Totaal OAFD 54 ngk 1.901,4 1.864,0 98,0 1.901,4 1.686,4 88,7

gk 280,0 73,6 26,3 122,5 2,2 1,8

vrk 62,4 7,3 11,7 103,3 26,4 25,5

bvj 5,6 5,6 100,0 5,6 5,6 100,0
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Programma 54.10 - Landbouw, tuinbouw en plattelandsbeleid

• PR 54.10, BA 12.02 - Financiële bijdrage samenwerkingsakkoorden

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 20.000.000 5.705.500 28,5 20.000.000 0 0

De samenwerkingsakkoorden hebben tot doel aan de hand van projecten kennis
en ervaring uit te wisselen over verschillende organisatorische en praktische
aspecten van het landbouwgebeuren. De lage gebruiksgraad ontstond doordat
de vastlegging van zes subsidies van elk 2.360.000 BEF voor studenten-
onderzoekers uit Polen, Letland en Litouwen pas in 2001 plaatsvond in plaats
van in 2000, daar de begunstigden hun onderzoek slechts in het najaar van 2001
konden aanvangen.

• PR 54.10, BA 31.90 - Subsidies in het kader van het landbouwvormingsbeleid

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

vrk 62.401.987 7.312.507 11,7 103.334.552 26.381.849 25,5

Het kredietgebruik bleef laag doordat de vastlegging van de demonstratiepro-
jecten duurzame bemesting pas in 2001 plaatsvond, in plaats van in 2000.

• PR 54.10, BA 51.01 - Ondersteuning en onderzoek met betrekking tot milieu-
vriendelijke landbouwproductiemethoden en biologische landbouw

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 205.000.000 72.684.460 35,5 120.000.000 1.257.600 1

Dit krediet is onderaangewend doordat de goedkeuring van het Plan voor Plat-
telandsontwikkeling pas in oktober 2000 plaatsvond en de Vlaamse regelgeving
daarmee in overeenstemming diende te worden gebracht.

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

• PR 54.10, BA 33.01- Subsidies in verband met het land- en tuinbouwbeleid

Het Rekenhof weigerde op 30 januari 2001 zijn visum voor een subsidie van
99.566.000 BEF aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor de vereen-
voudiging van landbouwformulieren en het opstarten van een onderzoekseen-
heid voor land- en tuinbouweconomie. Uit het toelagebesluit bleek dat de
steunverlening, inzonderheid het werkingsgedeelte van 74.904.000 BEF, was
bestemd voor een nog op te richten DAB Vlaamse Onderzoekseenheid voor
Land- en Tuinbouweconomie (VOLT). De opgezette constructie had aldus en-
kel de bedoeling het gebruik van kredieten veilig te stellen.
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Het antwoord van de minister van 9 februari 2001 verschafte geen duidelijkheid
over de aanwending en de uiteindelijke bestemming van het subsidiegedeelte
van 74.904.000 BEF. De onderzoekseenheid VOLT zou eerst als cel binnen de
VLM worden opgericht en, eens operationeel, de vorm van een DAB aanne-
men.

Het Rekenhof preciseerde op 13 maart 2001 dat de creatie van de onderzoeks-
eenheid VOLT binnen de VLM niet in overeenstemming was met het door de
Vlaamse regering goedgekeurde projectvoorstel.

Op 24 april 2001 repliceerde de minister af te zien van de financieringswijze
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 15 december 2000. In het kader van
de begrotingscontrole 2001 besliste de Vlaamse regering met een herschikking
van de beschikbare kredieten, in de nodige middelen te voorzien voor het op-
starten van VOLT bij de administratie Land- en Tuinbouw.

Totaal Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegen-
heden en Landbouw

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 100.305,5 99.195,0 98,9 100.575,2 95.558,6 95,0

gk 9.399,4 8.823,2 93,9 9.077,8 7.688,1 84,7

vrk 253,8 10,7 4,2 309,3 41,6 13,5

bvj 37,4 36,9 98,6 37,4 35,7 95,3

Totaal alle kredieten
Departement EWBL

109.996,0 108.065,7 98,3 109.999,7 103.324,0 93,9
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6 Departement Leefmilieu en Infrastructuur

OA 60 - Departement LIN (algemeen)

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen

vrk 3,6 0,2 6,4 4,5 0,2 5,2

Totaal OAFD 60 vrk 3,6 0,2 6,4 4,5 0,2 5,2

OA 61 - Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vast-ge-
legd

% or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

10 Leefmilieu ngk 10.351,2 10.343,0 99,9 10.351,2 9.200,4 88,9

gk 181,2 162,8 89,9 254,3 206,9 81,4

bvj 1,6 1,3 82,7 1,6 1,3 82,7

20 Natuur ngk 139,6 132,6 95,0 139,6 126,2 90,4

gk 5,8 5,7 99,1 40,9 27,4 67,1

30 Bos en groen ngk 106,7 95,5 89,5 106,7 88,3 82,8

gk 104,3 71,0 68,1 105,1 79,6 75,8

vrk 67,0 30,9 46,1 67,0 30,9 46,1

40 Landbeheer ngk 870,9 867,9 99,7 927,8 881,5 95,0

gk 584,0 569,8 97,6 544,0 518,8 95,4

vrk 142,1 81,1 57,1 143,1 80,5 56,3

50 Waterbeheer ngk 349,6 344,4 98,5 349,6 173,0 49,5

gk 567,2 561,0 98,9 661,1 635,5 96,1

vrk 86,6 26,6 30,7 123,6 8,1 6,6

bvj 13,6 13,6 100,0 13,6 7,0 51,7

Totaal OAFD 61 ngk 11.818,0 11.783,3 99,7 11.874,9 10.469,4 88,2

gk 1.442,5 1.370,4 95,0 1.605,4 1.468,3 91,5

vrk 295,7 138,5 46,9 333,7 119,5 35,8

bvj 15,2 14,9 98,2 15,2 8,3 54,9
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Programma 61.10 - Leefmilieu

• PR 61.10, BA 12.63 - Allerhande uitgaven in verband met het uitvoeren van
studiewerk inzake het milieurecht behorende tot het takenpakket van de afde-
ling Europa en Milieu

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 37.000.000 35.674.940 96,4 37.000.000 726.729 2

De lage gebruiksgraad van de ordonnanceringskredieten is te wijten aan:

- Het nog niet opgeleverd zijn van vier onderzoeksopdrachten, waarvoor de
administratie nog facturen voor een bedrag van 5.198.060 BEF moet ont-
vangen.

- Het gedeeltelijk reserveren van ordonnanceringskredieten voor de betaling
van onderzoeken in 2000. Daar deze opdrachten pas in november en de-
cember 2000 voor vastlegging werden goedgekeurd, was er een verschui-
ving van de ordonnanceringen naar 2001.

• PR 61.10, BA 74.06 - Aankoop en investeringen voor informatica in het kader
van het leefmilieubeleid

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 79.600.000 75.769.690 95,2 79.600.000 24.509.530 30,8

De kredietaanwending bleef laag doordat de onderzoeksprojecten lopen over de
jaren 2000 en 2001. De meeste projecten zullen pas eind 2001 zijn beëindigd.
Bijgevolg kan de volledige betaling van het vastgelegde bedrag pas tegen eind
2001 worden verwacht.

Programma 61.20 - Natuur

• PR 61.20, BA 71.61 - Verwerven van natuurgebieden, natuurreservaten en
terreinen bestemd voor de aanleg ervan met inbegrip van de tot deze domeinen
behorende inrichtingen en constructies

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 0 0 0 10.100.000 4.774.030 47,3

De administratie sloot met verschillende verkopers mondelinge verkoopbelof-
ten. De procedure tot formele aankopen liep echter vertraging op. Diverse dos-
siers konden daarenboven niet worden afgerond wegens betwistingen. Het gaat
echter om een uitdovende basisallocatie. Voor dergelijke uitgaven is thans arti-
kel 3.6 opgenomen in de begroting van het Minafonds.
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Programma 61.30 - Bos en groen

• PR 61.30, BA 11.06 - Salarissen van groenarbeiders en uitgaven van alle aard
voor het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 6.700.000 1.839.029 27,4 6.700.000 1.839.029 27,4

De onderaanwending van het krediet is te wijten aan het laattijdig verkrijgen
van een wervingsmachtiging voor bijkomende contractuelen van de Minister
van Ambtenarenzaken, zodat geen aanwervingen meer konden plaatsvinden in
het jaar 2000.

• PR 61.30, BA 12.63 - Boskartering, bosinventarisatie en uitgaven van alle aard
in verband met beleidsgerichte studies en modelprojecten, op het gebied van
bosbouw, groenvoorziening, jacht, vogelbescherming en riviervisserij in
Vlaanderen en internationaal verband

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 26.900.000 7.209.850 26,8 30.400.000 15.322.547 50,4

De lage gebruiksgraad van het vastleggingskrediet is in eerste instantie te wij-
ten aan het herconcipiëren van het Week van het Bos-concept, dat verscheidene
maanden in beslag nam. Daardoor werd de studieovereenkomst voor de organi-
satie ervan later dan voorzien opgemaakt en kon zij niet meer voor het einde
van 2000 worden afgehandeld. In tweede instantie heeft de onderaanwending
van het vastleggingskrediet te maken met vertragingen bij de erkenning van
bosexploitanten ingevolge juridisch-technische problemen.

• PR 61.30, BA 73.91 - Kapitaaluitgaven ter uitvoering van het Visserijfonds

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

vrk 19.085.656 3.672.539 19,2 19.085.656 3.672.539 19,2

Dit krediet is onderaangewend doordat de uitvoering van diverse infrastruc-
tuurwerken en langlopende projecten afhankelijk was van het overleg met de
beheerder van de betrokken waterloop en de uitvoerders van de werken.
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Programma 61.40 - Landbeheer

• PR 61.40, BA 85.90 - Terugvorderbare voorschotten aan de Vlaamse Land-
maatschappij met het oog op de aankoop en afstand van landeigendommen in
het kader van de ruilverkaveling en de landinrichting. Bedrijfskapitaal te verle-
nen aan de VLM om de financiering van de ruilverkaveling

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

vrk 138.611.155 80.000.000 57,7 138.611.155 80.000.000 57,7

Het gebruik van dit variabel krediet was laag. Door de aard van deze krediet-
soort kunnen betalingen pas plaatsvinden na de inning van de ontvangsten. De
VLM, in samenspraak met de ruilverkavelingcomités, en niet de administratie,
bepalen het aankoopbeleid van deze landeigendommen. De VLM, voor wie de
kredieten zijn bestemd, plant nochtans haar grondaankopen in het begin van het
begrotingsjaar. Het tijdstip van de ontvangsten uit de vervreemding van gron-
den is echter moeilijk voorspelbaar, gelet op de complexiteit van de verkoops-
procedure van onroerende goederen. Ook konden diverse dossiers niet worden
afgerond ingevolge betwistingen.

Programma 61.50 - Waterbeheer

• PR 61.50, BA 51.90 - Fonds voor het Grondwaterbeheer (pro memorie)

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

vrk 23.813.396 0 0 23.813.396 0 0

De afwezigheid van een besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van een
schadefonds inzake grondwaterbeheer, verklaart de niet-aanwending.

• PR 61.50, BA 73.90 - Fonds voor de Waterhuishouding

Aard
krediet

Vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

vrk 62.797.350 26.584.703 42,3 99.767.807 8.107.638 8,1

De gebruiksgraad bleef laag. Enkele ontvangsten van dit fonds waren onver-
wacht hoger uitgevallen door de aanzuivering van een aantal achterstallige con-
cessies. Deze opbrengsten waren in de meeste gevallen occasioneel. De geraam-
de inkomsten uit het EOGFL(294)- en EFRO(295)-Fonds werden slechts voor 26%
gerealiseerd. De goedgekeurde, steunontvangende projecten zijn inmiddels be-
eindigd en er kwamen geen nieuwe bij. De Inspectie van Financiën merkte

                                                       

294 Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw.
295 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
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trouwens op dat het fonds snel zijn bestaansrecht zal verliezen, als geen nieuwe
middelen worden gevonden.

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 61.10 - Leefmilieu

• PR 61.10, BA 12.62 - Allerhande uitgaven in verband met:

- overeenkomsten met erkende laboratoria voor de contractueel omschreven
analyse, monstername en interpretatie van afvalwater, grondwater, afval-
stoffen, meststoffen en lucht;

- studiewerk door gespecialiseerde laboratoria voor meer specifieke analyses,
enz.

Het Rekenhof heeft op 8 juni 2000 een ordonnantie van 1.513.589 BEF ten
voordele van een VZW voor de emissiebepaling bij industriële procesinstalla-
ties van de kleiverwerkende nijverheid met 51.102 BEF verminderd. Het paste
een vertragingsboete op de onderliggende schuldvordering toe(296). De Vlaamse
Minister van Leefmilieu antwoordde op 1 augustus 2000 dat deze vermindering
terecht was.

OA 62 - Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en
Landschappen

1  Kredietaanwending

programma vl-
krediet

vastge-
legd

% or-
krediet

geordon-
nanceerd

%

ngk 43,5 33,5 76,9 43,5 10,4 24,0
gk 557,7 414,7 74,4 598,5 338,4 56,5

10 Ruimtelijke orde-
ning, stedenbouw en
grondbeleid

vrk 543,0 484,3 89,2 568,0 451,6 79,5
ngk 159,8 159,9 100,1 159,8 137,7 86,220 Monumenten en

landschappen gk 1.996,6 1.995,0 99,9 1.364,1 1.314,2 96,3
vrk 20,9 7,9 37,7 23,6 9,0 38,1

40 Huisvesting ngk 5.185,8 4.977,8 96,0 5.185,8 4.713,3 90,9
gk 11.602,8 11.596,7 99,9 6.487,2 5.856,4 90,3

vrk 226,9 98,4 43,4 495,7 153,8 31,0
ngk 0,0 0,0 0,0 75,0 36,0 48,060 Sociaal grond- en

woningbeleid gk 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0
Totaal OAFD 62 ngk 5.389,1 5.171,2 96,0 5.464,1 4.897,4 89,6

gk 14.157,1 14.006,4 98,9 8.482,8 7.509,0 88,5
vrk 790,8 590,6 74,7 1.087,4 614,5 56,5

                                                       

296 Op grond van artikel 75, §1, van de algemene aannemingsvoorwaarden gevoegd
als bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de al-
gemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken.
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Programma 62.10 - Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Grondbeleid

• PR 62.10, BA 43.02 - Subsidies aan strategische projecten in het kader van het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 5.200.000 0 0 5.200.000 0 0

De afwezigheid van een besluit van de Vlaamse regering dat de voorwaarden
voor erkenning en subsidiëring van strategische projecten inzake het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen bepaalt, verklaart de niet-aanwending. Het ontwerp-
besluit slaagde er niet in de volledige goedkeuringsprocedure te doorlopen.

• PR 62.10, BA 43.20  Subsidies aan gemeenten voor de opmaak van een ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan en van gemeentelijke plannen van aanleg

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 144.100.000 9.740.000 6,8 86.600.000 1.800.000 2,1

Het uitvoeringsbesluit van 20 oktober 2000(297) bepaalt de toekenningsvoor-
waarden voor deze subsidies. Dit besluit verscheen pas op 30 november 2000 in
het Belgisch Staatsblad en trad op dezelfde datum in werking wat de betoela-
ging van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen betreft. Het aantal inge-
diende aanvragen in 2000 bleef zodoende beperkt tot een viertal, zodat een on-
deraanwending van de kredieten ontstond.

• PR 62.10, BA 51.90 - Fonds voor vernieuwingsprojecten van leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten: subsidies voor de bestrijding en voorkoming
van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

vrk 143.607.104 85.699.204 59,7 163.755.761 53.456.702 32,6

Vastlegging van deze subsidies was mogelijk lastens twee basisallocaties: het
onderhavige, variabele krediet gestijfd door heffingen op leegstaande of

                                                       

297 Besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voor-
waarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van
gemeentelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en
gemeentelijke plannen van aanleg.
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verwaarloosde bedrijfsruimten (artikel 62.10.36.90 van de middelenbegroting)
en het gesplitst krediet van basisallocatie 51.05 - Subsidies voor de sanering en
renovatie van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De lage ge-
bruiksgraad ontstond doordat voor nieuwe dossiers eerst de kredieten van ba-
sisallocatie 51.05 werden gebruikt, daar het budget op basisallocatie 51.90
overdraagbaar was. Bovendien was de vastlegging van een aantal ingediende
dossiers op basisallocatie 51.90 eind 2000 niet mogelijk, omdat zij administra-
tief niet volledig in orde waren.

• PR 62.10, BA 63.15 - Subsidie aan de lagere overheden voor stadsvernieuwing

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 0 0 0 191.500.000 59.710.614 31,2

De onderaanwending is vooral toe te schrijven aan, enerzijds, de steeds terug-
kerende laattijdigheid van de indiening van de afrekeningdossiers door de initi-
atiefnemers en, anderzijds, de verlegging van prioriteiten naar woningrenovatie
en stads- en dorpsbouwprojecten, meer specifiek gericht op de huisvesting.

Programma 62.40 - Huisvesting

• PR 62.40, BA 81.01 - In kapitaal omzetbare investeringssubsidies aan de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de realisatie van de investeringen met
betrekking tot de huurwoningen van de goedgekeurde investeringsprogramma’s
van de VHM of de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen (arti-
kel 5 Wooncode)

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 2.393.800.000 2.393.799.540 100 1.080.700.000 799.282.772 74

De volledige aanwending van het vastleggingskrediet geeft geen correct beeld
van de reële verrichtingen. De vastlegging betreft enkel de formele goedkeuring
door de Vlaamse minister bevoegd voor de huisvesting van het door de onder-
havige basisallocatie gesubsidieerde investeringsprogramma aangaande sociale
huurwoningen van de VHM. De vastlegging van de projecten op het niveau van
de VHM kende daarentegen opnieuw een achterstand in vergelijking met 1999.
Op 31 december 2000 bedroeg de opname van het investeringsprogramma
slechts 77%. Voor het dienstjaar 1999 was de vastlegging op dezelfde datum
echter zo goed als volledig rond. Eind juni 2001 waren de vastleggingen op het
investeringsprogramma 2000 overigens nog steeds niet beëindigd. Gelet op de
verdere toename van het investeringsprogramma van de huursector voor 2001,
in het licht van de beleidsdoelstelling tijdens de huidige legislatuur 15.000 bij-
komende sociale huurwoningen te realiseren, noodzaakt die stand van zaken tot
maatregelen om het vastleggingsritme bij de VHM op peil te houden. Op 30 ju-
ni 2001 was het programma 2001 van de huursector evenwel nog maar voor 9%
aangesproken.
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2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 62.40 - Huisvesting

• PR 62.40, BA 51.03 - Subsidies in het kader van het grond – en pandenbeleid
voor huisvestingsdoeleinden in woonkernen

Ter uitvoering van artikel 94 van de Huisvestingscode annuleerde het Rekenhof
op 26 januari 2001 een ordonnantie van 5.652.976 BEF voor de verwerving van
gronden en gebouwen te Ronse. Enerzijds kende het ministerieel besluit van
5 december 2000 de stad Ronse een subsidie toe voor de verwerving van gron-
den en gebouwen met het oog op een gepland huisvestingsproject van drie wo-
ningen, anderzijds blijkt uit bepaalde stukken dat een deel van deze gronden
zou worden verkocht aan de aanpalende eigenaars. Op 26 maart 2001 beaamde
de minister dat slechts een deel van de grondverwerving behoorde tot het soci-
aal woonproject. De stad Ronse heeft aldus recht op een subsidie van 4.616.176
BEF. Zodra de administratie de nieuwe verkoopovereenkomst tussen de stad en
de sociale huisvestingsmaatschappij voorlegt, kan deze subsidie worden veref-
fend.

OA 63 - Administratie Wegen en Verkeer

1  Kredietaanwending

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

10 Wegen ngk 464,9 464,9 100,0 464,9 400,6 86,2

gk 4.857,3 4.849,9 99,8 4.594,6 4.303,9 93,7

bvj 2,5 2,3 93,1 2,5 2,3 93,1

ngk 11.812,5 11.810,4 100,0 11.812,5 11.214,0 94,920 Gemeenschappelijk
vervoer

gk 3.479,2 3.461,1 99,5 3.340,5 3.077,0 92,1

ngk 162,3 105,3 64,9 162,3 93,8 57,830 Regionale luchthavens
en vliegvelden

gk 287,4 286,3 99,6 384,6 258,4 67,2

ngk 72,2 69,4 96,1 72,2 29,1 40,240 Algemene infrastruc-
tuur en verkeersbeleid

bvj 4,0 3,9 97,5 4,0 3,9 96,4

Totaal OAFD 63 ngk 12.511,9 12.450,0 99,5 12.511,9 11.737,4 93,8

gk 8.623,9 8.597,4 99,7 8.319,7 7.639,3 91,8

bvj 6,5 6,2 95,8 6,5 6,2 95,1
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Programma 63.10 - Wegen

• PR 63.10, BA 14.07 - Uitgaven met betrekking tot het beheer van het autowe-
gen- en wegennet en aanhorigheden met inbegrip van de winterdienst en het
gewone onderhoud van de regiegebouwen VESOC

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 300.000.000 300.000.000 100 210.000.000 102.792.807 48,9

Het begrote ordonnanceringskrediet was berekend op grond van een betalings-
cyclus van 70% gedurende het jaar van de vastlegging, 20% in het volgende
jaar en 10% in het daaropvolgende jaar. Door te late aanbestedingen in het be-
grotingsjaar, vonden de eerste betalingen slechts in het volgende jaar plaats. In
realiteit bleek een betalingskalender van 0%-50%-50% realistischer te zijn. De
102,8 miljoen BEF die in 2000 op het beschikbare ordonnanceringskrediet van
210 miljoen BEF werd aangerekend, had eigenlijk betrekking op werken vast-
gelegd tijdens het begrotingsjaar 1999.

Programma 63.20 - Gemeenschappelijk vervoer

• PR 63.20, BA 31.12 - Allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de
planning, de studie en de uitvoering van projecten basismobiliteit, met inbegrip
van de extra-exploitatiekosten geleden door de VVM - De Lijn

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 350.000.000 345.014.215 98,6 200.000.000 106.388.422 53,2

De onderaanwending van de gesplitste ordonnanceringskredieten is te wijten
aan de laattijdige vastlegging van een aantal projecten basismobiliteit, waar-
door de eerste subsidiebetalingen niet meer in 2000 konden plaatsvinden.

• PR 63.20, BA 51.02 - Aanvullende dotatie aan de Vlaamse Vervoermaatschap-
pij voor investeringsuitgaven inzake veiligheid

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 23.100.000 23.100.000 100 50.000.000 0 0

De initiële begroting 2000 bevatte een vastleggingskrediet van 101,1 miljoen
BEF. Het herverdelingsbesluit(298) van 8 december 2000 reduceerde dit krediet
tot 23,1 miljoen BEF om beter overeen te stemmen met de werkelijke krediet-

                                                       

298 Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2000 tot herverdeling van basis-
allocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2000.
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vastleggingen. Het beschikbare ordonnanceringskrediet werd evenwel niet
verminderd, zodat dit krediet ongebruikt bleef.

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 63.10 - Wegen

• PR 63.10, BA 14.09 - Uitgaven met betrekking tot de exploitatie-, onderhouds-,
en beheerskosten van elektrische en elektromechanische inrichtingen aange-
legd op het autosnelwegen- en wegennet

Op 22 mei 1990 annuleerde het Rekenhof een ordonnantie van 1.385.438 BEF
omdat verwijlintresten ten onrechte op de begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap werden aangerekend. Immers, op grond van artikel 61, §1, zesde alinea,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten, dienen de intresten die waren verschuldigd
vóór de inwerkingtreding van deze wet, op de nationale begroting te worden
aangerekend. In casu dateerde de factuur voor de hoofdsom waarop deze ver-
wijlinteresten betrekking hadden, van 1985.

Het bedrag werd in 2000 opnieuw in visum voorgelegd. Op 13 oktober 2000
wees het Rekenhof erop dat het geannuleerde bedrag opnieuw werd voorgelegd
zonder dat eerst een antwoord werd verstrekt op zijn opmerkingen. Over de
grond van de zaak merkte het op dat er geen reden voorhanden was om zijn
vroeger standpunt te wijzigen, daar het ordonnantiedossier geen bijkomende ju-
ridische argumenten bevatte die tenlasteneming door het Vlaams Gewest kon-
den rechtvaardigen. Uit de stukken bleek inderdaad dat de verwijlintresten ten
laste van de federale begroting vielen. Om deze reden annuleerde het Rekenhof
ook deze ordonnantie.

Bovendien vertoonde het voorgelegde betalingsdossier tal van leemten, gebre-
ken en onvolkomenheden:

- de afdeling Boekhouding heeft de door de aannemer gevorderde 1.385.438
BEF verwijlinteresten zonder meer aanvaard, zonder onderzoek naar de
werkelijkheid van dit bedrag;

- uit het dossier bleek niet of de verjaring van de intresten werd gestuit;

- het dossier bleek, ondanks de problematiek van de tenlasteneming van las-
ten van het verleden en de aanwending van de regeling van betaling voor
rekening van wie het behoort niet te zijn voorgelegd aan de afdeling Over-
heidsopdrachten - Juridische Zaken.

Voor de hangende geschillen inzake de lasten van het verleden is tot op heden
nog altijd geen volledige en geactualiseerde inventaris beschikbaar(299). Ver-
wijzend naar zijn brief van 4 december 1991, wees het Rekenhof er andermaal
op dat inventarissen in deze materie belangrijke hulpinstrumenten zijn voor een
correcte toepassing van de rechtsopvolging, die rechtsonzekerheid en blokke-
ring van individuele dossiers kan vermijden. Rekening houdende met de invoe-

                                                       

299 Voorgeschreven door artikel 57, §6 en artikel 61, §1, 7de lid, van de bijzondere
wet van 16 januari 1989.
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ring van de economische boekhouding, kan het opmaken van een volledige en
correcte inventaris overigens niet worden uitgesteld.

Ten slotte wenste het Rekenhof te vernemen welke maatregelen werden geno-
men inzake de opvolging en eventuele terugvordering van betalingen op grond
van de procedure van betaling voor rekening van wie het behoort.

De Vlaamse Minister van Openbare Werken antwoordde op 15 december 2000
dat de drie betrokken administraties, met name de afdeling Overheidsopdrach-
ten - Juridische Zaken (AOJZ), de administratie Algemene Administratieve
Diensten (AAD) en de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten
(AOSO), een gecoördineerd antwoord zouden opstellen.

Tot op heden ontving het Rekenhof geen verdere briefwisseling.

Programma 63.20 - Gemeenschappelijk vervoer

• PR 63.20, BA 31.12 - Allerhande uitgaven in verband met de voorbereiding, de
planning, de studie en de uitvoering van projecten basismobiliteit, met inbegrip
van de extra-exploitatiekosten geleden door de VVM - De Lijn

Twee ordonnanties, voor een totaalbedrag van 29.065.842 BEF, hadden betrek-
king op de eerste subsidiedossiers goedgekeurd in het kader van het project ba-
sismobiliteit. Het Rekenhof meldde op 24 november 2000 dat ten onrechte geen
toelagebesluit werd opgesteld voor deze facultatieve toelagen(300). De subsidies
werden evenmin vooraf aan het gemotiveerd akkoord van de Vlaamse Minister
van Begroting voorgelegd(301). Het Rekenhof verzocht de Vlaamse Minister
van Mobiliteit onverwijld deze verplichtingen na te leven.

Binnen de afdeling Personenvervoer en Luchthavens (APL) van het departe-
ment LIN dient voorts een degelijke interne controle te worden uitge-
bouwd(302).

Ook dienen alle financiële verplichtingen inzake het project basismobiliteit
volledig, tijdig en op een correcte wijze op de begroting van de Vlaamse Ge-
meenschap te worden aangerekend. In dit verband stelde het Rekenhof al een
aantal anomalieën vast.

De Vlaamse Minister van Mobiliteit beloofde op 9 april 2001 voor de in 2000
budgettair vastgelegde projecten basismobiliteit en voor alle nieuwe projecten
toelagebesluiten te zullen opmaken. Hij beloofde tevens de normen en voor-
waarden voor de samenstelling van een subsidiedossier voor een project basis-
mobiliteit, evenals de procedure voor de voorafgaande evaluatie van een derge-

                                                       

300 In strijd met artikel 55 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
301 Ondanks artikel 8, §1, 2°, van het besluit van 16 november 1994 van de Vlaamse

regering tot regeling van de begrotingscontrole.
302 Volgens de aanbevelingen van het Vlaams Parlement tot een effectief en transpa-

rant subsidiebeleid en -beheer in de Vlaamse Gemeenschap (Stuk 1355 (1998-
1999) - Nr. 1 van 11 maart 1999 - 4e aanbeveling), dienen procedures te worden
uitgewerkt voor de evaluatie van de effecten van de subsidie inzake basismobili-
teit.
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lijk project in de Provinciale Auditcommissie Openbaar Vervoer, in een over-
zichtelijke nota te zullen groeperen en voorleggen aan de Inspectie van Finan-
ciën. Hierin zou ook de procedure worden vastgelegd voor een jaarlijkse evalu-
atie van de projecten basismobiliteit.

De minister stelde verder dat een controle bij de VVM niet uitvoerbaar is met
de huidige personeelsbezetting van de afdeling Personenvervoer en Luchtha-
vens (APL), wegens het grote aantal projecten basismobiliteit. De APL zal de-
zelfde financiële controleprocedures toepassen als voor de projecten in het ka-
der van module 9 van de mobiliteitsconvenants. De administratie zal de door de
VVM ingediende kostenstaten nauwgezet controleren. Tevens zal iedere door
de APL voorgestelde betaling eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Gemachtigde van Financiën bij de VVM(303), die inzicht heeft in de gehele
boekhouding van deze organisatie en een controle ter plaatse kan uitvoeren.

Ten slotte kondigde de minister aan dat de projecten basismobiliteit en die in
het kader van module 9 van de mobiliteitsconvenants vanaf 2001 in de Provin-
ciale Auditcommissie Openbaar Vervoer, zullen worden geëvalueerd. Voor
beide is ook inspraak vanwege de betrokken gemeenten voorzien, in een Ge-
meentelijke Begeleidingscommissie (GBC) zo die bestaat, of in een ad hoc
commissie met dezelfde samenstelling zo een GBC formeel nog is opgericht.

Het Rekenhof zal de aangekondigde acties opvolgen.

• PR 63.20, BA 51.01 - Tegemoetkoming van het gewest in de investeringen van
de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - De Lijn

Ter uitvoering van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst betreffende
investeringsprojecten tussen de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn
en het Vlaams Gewest, dient de laatste schijf van 10% van het gesubsidieerd
bedrag voor de aankoop van 45 tramtoestellen voor de steden Antwerpen en
Gent, langs het voorafgaand visum van het Rekenhof te worden voorgelegd.

Een ordonnantie van 46.738.820 BEF betrof blijkens het financieringsdossier
geen saldobetaling en diende aldus niet te worden voorgelegd. Het Rekenhof
viseerde echter de ordonnantie, maar meldde de Vlaamse Minister van Mobili-
teit op 30 januari 2001 dat het pas bij de voorlegging van het saldo een grondi-
ge controle van het dossier zal doorvoeren. Ook deelde het enkele bevindingen
mee uit een eerste summier onderzoek ter plaatse.

Het merendeel van de trams werd te laat geleverd en vertoonde defecten en ge-
breken, waardoor veel voertuigen, vaak voor een lange periode, buiten dienst
waren. Op 29 december 1999 had de VVM een overzicht opgemaakt van de
wegens laattijdige levering in te houden  boetes. Die liepen toen op tot 36,2
miljoen BEF. Een meer actueel en volledig overzicht van de tot dusver con-
tractueel in te houden boetes en minderwaarden kon niet worden voorgelegd.

Bij de betalingen aan de leverancier heeft de VVM geen boetes wegens te late
levering of minderwaarden ingehouden. Het Rekenhof heeft erop aangedrongen
alle krachtens het bijzonder bestek (artikel 15) verschuldigde boetes en min-

                                                       

303 Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de VVM.
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derwaarden, nauwkeurig te berekenen en van de eerstvolgende betaling(en) af
te houden(304).

De afdeling Personenvervoer en Luchthavens van het departement LIN bleek
van deze mankementen niet op de hoogte te zijn. De afdeling beschikte even-
min over een specifieke betalingskalender, zoals in de vierde paragraaf van ar-
tikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst voorgeschreven. Nochtans was
voor de aankoop van de trams, tot dusver al ruim 1,3 miljard BEF ten laste van
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap aan de VVM betaald. Het Reken-
hof heeft er dan ook op aangedrongen de afdeling Personenvervoer en Lucht-
havens, die moet instaan voor de interne controle op de financiering, te doen
nagaan of de contracten van de VVM, waarvan het Vlaams Gewest uiteindelijk
de kosten draagt, op een rechtmatige wijze worden uitgevoerd. In elk geval
dient deze afdeling bij de voorlegging van de saldobetalingen (laatste 10%) het
Rekenhof te kunnen aantonen over voldoende informatie te beschikken en vol-
doende controles te hebben uitgevoerd om de rechtmatigheid van de verrichte
en voorgestelde betalingen te kunnen waarborgen.

Het verantwoordingsdossier dient tenminste de volgende informatie te bevat-
ten:

- de processen-verbaal van volledige voorlopige keuring en definitieve keu-
ring;

- een opgave van de werkelijke uitvoeringstermijnen en van de toegepaste
boetes, zowel voor de laattijdige levering als voor de stilstand;

- een overzicht van alle kwalitatieve tekortkomingen en van de minderwaar-
den en de eventuele waarborgverlengingen waartoe zij aanleiding hebben
gegeven;

- een detail van alle bijakten, verrekeningen en herzieningen die de oor-
spronkelijke contractuele voorwaarden of prijzen wijzigden;

- een controleverslag van de afdeling Personenvervoer en Verkeer waaruit
blijkt dat werd gecontroleerd of de uitvoering van de leveringsopdracht
plaatsvond overeenkomstig het bijzonder bestek, de samenwerkingsover-
eenkomst en de regelgeving inzake de overheidsopdrachten.

Tot slot heeft het Rekenhof erop aangedrongen aan de VVM te vragen door-
zichtige en volledige dossiers over door het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap gefinancierde investeringen bij te houden. De subsidieverstrekken-
de overheid en betrokken controleorganen, zoals het Rekenhof moeten alle do-
cumenten (briefwisseling, pv’s, interne (berekenings)nota’s, studies, enz.),
eventueel ter plaatse in de kantoren van de VVM, kunnen inkijken.

Op 13 juni 2001 verwees de Vlaamse Minister van Mobiliteit met betrekking
tot de laattijdige levering van trams naar het schrijven van de VVM aan de le-
verancier van 13 maart 2000, dat het proces-verbaal houdende de vaststelling

                                                       

304 Verwijzend naar artikel 66, §12, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de over-
heidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.
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van de laattijdige levering en de verschuldigde boeten (36.265.460 BEF) heeft
overgelegd. De boete zou volledig aan de leverancier worden aangerekend.

Inzake de bedrijfszekerheid van de trams kon de boete voor immobilisatie vol-
gens de minister nog niet worden berekend, omdat nog niet alle elementen voor
de laatste maanden waren gekend. De eindbeoordeling vangt pas aan een jaar
en elf maand na de levering van het eerste voertuig van het laatste lot. Bij over-
schrijding van de in het bestek opgegeven waarden zullen te gepasten tijde aan
de leverancier boetes worden aangerekend of ingehouden.

Verder zal de betrokken afdeling bij de voorlegging van de saldobetalingen aan
het voorafgaand visum van het Rekenhof, aantonen dat zij de rechtmatigheid
van de betalingen heeft nagegaan en de gevraagde minimuminformatie in het
controleverslag opnemen. Ook zullen de bedragen van de aan de leverancier
opgelegde inhoudingen en boetes, worden ingehouden op de toelage aan de
VVM.

Tot slot zal de afdeling die moet instaan voor de interne controle op de finan-
ciering nagaan of de contracten van de VVM, waarvan het Vlaams Gewest uit-
eindelijk de kosten draagt, op een rechtmatige wijze worden uitgevoerd.

Het Rekenhof zal toezien op het resultaat van deze acties.

OA 64 - Administratie Waterwegen en Zeewezen

1  Kredietaanwending

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 925,5 925,3 100,0 958,9 861,8 89,910 Waterwegen en binnen-
vaart

gk 1.406,8 1.406,3 100,0 973,5 787,5 80,9

20 Havens ngk 51,0 43,6 85,5 51,0 19,0 37,2

gk 7.170,5 7.164,8 99,9 6.947,7 6.931,1 99,8

bvj 0,9 0,9 100,0 0,9 0,8 90,7

ngk 2,0 1,3 62,5 2,0 1,3 62,530 Zee- en rivierwaterke-
ring en -beheersing

gk 354,8 353,3 99,6 410,1 331,9 80,9

ngk 75,2 74,9 99,6 75,2 24,6 32,740 Algemeen infrastruc-
tuur- en scheepvaart-
beleid vrk 14,6 5,1 34,7 14,6 5,1 34,7

50 Zeewezen ngk 915,2 878,3 96,0 915,2 544,7 59,5

gk 438,3 363,7 83,0 428,6 331,8 77,4

bvj 5,4 5,4 100,0 5,4 5,0 92,6

60 Integraal Waterbeheer gk 609,4 609,3 100,0 610,0 82,8 13,6

Totaal OAFD 64 ngk 1.968,9 1.923,4 97,7 2.002,3 1.451,3 72,5

gk 9.979,8 9.897,5 99,2 9.369,9 8.465,1 90,3

vrk 14,6 5,1 34,7 14,6 5,1 34,7

bvj 6,3 6,3 100,0 6,3 5,8 92,3



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1233

Programma 64.40 - Algemeen infrastructuur- en scheepvaartbeleid

• PR 64.40, BA 12.90 - Studies toevertrouwd aan het waterbouwkundig laborato-
rium ten behoeve van derden met inbegrip van alle hieraan verbonden recht-
streekse en onrechtstreekse uitgaven

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

vrk 14.614.060 5073.592 34,7 14.614.060 5.073.592 34,7

Het variabele krediet op deze basisallocatie van 14.613.954 BEF(305) (donor-
artikel is het artikel 64.40.16.06 van de middelenbegroting) omvat zowel het
overgedragen bedrag van 1999 (12.297.012 BEF) als de in 2000 gerealiseerde
ontvangsten (2.316.942 BEF). De uitgaven in het begrotingsjaar bedroegen
5.073.592 BEF en lagen hoger dan de in dat jaar ontvangen sommen. Het naar
2001 over te dragen variabel krediet verminderde derhalve tot 9.540.362 BEF.

Programma 64.50 - Zeewezen

• PR 64.50, BA 74.25 - Bouw van varende eenheden met inbegrip van de aanpas-
sing, vernieuwing en modernisering van de uitrusting

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 102.700.000 37.142.591 36,2 88.000.000 70.070.913 79,6

Artikel 11, §3, van de algemene uitgavenbegroting 2001(306) droeg het onbe-
laste kredietsaldo in vastleggings- en ordonnanceringskrediet van deze basisal-
locatie op 31 december 2000 over naar 2001 en voegde het samen met de kre-
dieten voor dat jaar. Het voor 2000 voorziene vastleggingskrediet bleek onvol-
doende om een vaartuig te bouwen of aan te kopen en om te bouwen ter ver-
vanging van het opleidingsschip Themis, dat op korte termijn wegens zijn niet-
zeewaardige toestand uit dienst diende te worden genomen. Met de krediet-
overdracht naar 2001 was het mogelijk de vervanging van deze varende een-
heid in 2001 te realiseren.

                                                       

305 Dit cijfer is overgenomen uit de beheersrekening 2000 van de rekenplichtige van
de gemengde rekening van de afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hy-
drologisch Onderzoek. Het verschilt licht van het variabele krediet ingevoerd in
het financieel systeem van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

306 Decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.
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Programma 64.60 - Integraal waterbeheer

• PR 64.60, BA 73.01 - Allerhande uitgaven voor het verhogen van de veiligheid
met betrekking tot zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 606.000.000 606.000.000 100 606.600.000 82.788.351 13,6

Dit programma bevat slechts één basisallocatie, waarop zowel de administratie
Waterwegen en Zeewezen als de administratie Milieu, Natuur en Landinrich-
ting investeringsuitgaven aanrekenen. In hoofdzaak is dit krediet bestemd voor
werken aan het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde. Door problemen met de bouwvergunning liep de projectuitvoe-
ring vertraging op, wat een rechtstreekse repercussie had op de betalingen.

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 64.10 - Waterwegen en binnenvaart

• PR 64.10, BA 14.06 - Gewoon onderhoud der waterwegen en aanhorigheden –
Allerhande kosten betreffende het onderhoud, met inbegrip van de uitrusting
van het personeel der waterwegen

Een vonnis van 31 maart 2000 veroordeelde het Vlaams Gewest tot betaling
van een schadevergoeding van 1.500.000 BEF, vermeerderd met intresten
(2.706.822 BEF) en kosten (30.774 BEF) ingevolge de niet-toewijzing van een
opdracht aan de laagste regelmatige inschrijver op de openbare aanbesteding
die het federale Ministerie van Openbare Werken op 18 augustus 1977 had uit-
geschreven. Het betreft hier lasten uit het verleden, zijnde verbintenissen die
het Vlaams Gewest moet betalen, hoewel zij dateren van vóór de bevoegd-
heidsoverdracht van de federale Staat aan de Gemeenschappen en Gewesten. 50
procent van de lasten uit het verleden kan op de begroting van het VFLD wor-
den aangerekend(307), op voorwaarde dat de Vlaamse regering die lasten aan-
wijst.

Het Rekenhof vroeg de Vlaamse Minister van Openbare Werken op 20 novem-
ber 2000 dan ook de helft van de voorgestelde betaling ten laste van de begro-
ting van het VFLD te leggen. Het viseerde het voorgelegde bedrag dan ook
slechts voor de helft(308).

                                                       

307 Volgens artikel 1, §2, 1°, van het besluit van 24 mei 1995 van de Vlaamse regering
houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het
Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD).

308 Het Rekenhof had de Vlaamse Minister van Openbare Werken op 7 september
2000 (dossier 1.889.331 B1) een gelijkaardige opmerking medegedeeld in een an-
der dossier. Ook in dit dossier heeft het Rekenhof de voorgelegde ordonnantie
maar voor de helft geviseerd, daar de andere helft ten laste van de begroting van
het VFLD viel.
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De overheid nam tussen begin 1987 en eind 1998 geen enkel initiatief meer om
een normale afwikkeling van deze zaak te waarborgen. Deze jarenlange inertie
getuigt niet van een zorgvuldig bestuur en resulteerde in belangrijke verwijlin-
tresten. Daarbuiten nam de administratie onvoldoende initiatieven voor de in-
ventarisering en activering van de oude geschillendossiers, ondanks de aanbe-
velingen van het Rekenhof sinds het begin van de jaren negentig(309), en recent
nog in zijn 11e Boek(310).

De minister antwoordde op 13 juli 2001 dat de betrokken administratie inmid-
dels de nodige maatregelen had genomen om de helft van de te betalen sommen
ten laste te leggen van de begroting van het VFLD. Inzake de trage dossieraf-
handeling onderschreef de minister de bijgevoegde verantwoording van de af-
deling Overheidsopdrachten - Juridische Zaken (AOJZ) van het departement
Algemene Zaken en Financiën (AZF). De schuld voor de jarenlange inactiviteit
in deze rechtszaak zou in de eerste plaats bij de raadsman van het Vlaams Ge-
west liggen. Wegens een ondermaatse personeelsbezetting legt AOJZ zich toe
op haar meest prioritaire taak, met name de preventieve adviesverlening en de
adviesverlening bij geschillen die nog niet gerechtelijk zijn ingeleid, waardoor
zij de rechtszaken noodgedwongen onder de hoede van de raadslieden laat.

Een tweede verklaring voor het aanslepen van deze rechtszaak houdt volgens
de minister verband met de perikelen rond de problematiek van de rechtsopvol-
ging en de instructies die de Vlaamse regering dienaangaande oplegt. De AOJZ
drong al herhaaldelijk - zonder veel gevolg - aan op aanpassing en versoepeling
van deze instructies in het licht van de evolutie van de rechtspraak van het Hof
van Cassatie, die voor het Vlaams Gewest steeds ongunstiger is geworden.

Inzake de inventarisering van de geschillendossiers heeft het aanslepende per-
soneelstekort ook een grote achterstand in de verwerking van de afgehandelde
rechtszaken veroorzaakt. De gevraagde inventaris zou, behalve de hangende
rechtszaken, ook een groot aantal afgehandelde gedingen bevatten, waardoor
die lijst geen praktische bruikbaarheid zou hebben voor de economische boek-
houding bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2001. Boven-
dien kan in het merendeel van de hangende rechtszaken bij benadering niet
worden uitgemaakt in welke zin en op welke datum een uitspraak zal vallen.
Verwijzend naar haar personeelsgebrek, concludeerde de AOJZ dat het door het
Rekenhof gevraagde inventariseringswerk op dit ogenblik onmogelijk is.

Programma 64.60 - Integraal Waterbeheer

• PR 64.60, BA 12.01 - Uitgaven in het kader van de begeleiding van de ratten-
vangers bij de herstructurering van het waterbeheer

Op 8 juni 1999 besliste de Vlaamse regering de verdelging van muskusratten,
bruine ratten en beverratten in de bevaarbare waterlopen en in de onbevaarbare
waterlopen van eerste categorie, die vallen onder beheer van het Vlaams Ge-
west, uit te voeren in eigen beheer. Als gevolg daarvan werden een aantal per-
soneelsleden van privé-ondernemingen, die voorheen voor deze taak instonden,
ontslagen.

                                                       

309 Zie het 149e Boek van het Rekenhof, Stuk 11 (1992-1993) - Nr. 1 van 20 oktober
1992 - p. 139-143.

310 Stuk 36 (1999-2000) - Nr.1 - 14 oktober 1999 - blz. 455 en 456.
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Samen met de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en de Vlaamse Minister
van Leefmilieu was de Vlaamse Minister van Openbare Werken van oordeel
dat het noodzakelijk was de ontslagen werknemers sociaal te begeleiden om ze
aan een nieuwe job te helpen. Daartoe heeft hij op 4 februari 2000 een overeen-
komst gesloten met de VDAB-Outplacement. De Vlaamse overheid zou de to-
tale kostprijs van deze begeleiding ten laste nemen.

Op 29 januari 2001 merkte het Rekenhof op dat er geen rechtsbasis voorhanden
was die de aanrekening van de kosten op de begroting van de Vlaamse Ge-
meenschap kon rechtvaardigen en stuurde de ordonnantie van 3.334.364 BEF
ongeviseerd terug.

Artikel 2 van het decreet van 3 maart 1993, houdende regeling tot erkenning
van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaams Gewest defi-
nieert outplacement als: het geheel van begeleidende adviezen en diensten dat
in opdracht en op kosten van een werkgever aan een ontslagen of met ontslag
bedreigde werknemer worden verstrekt om deze in staat te stellen zo vlug mo-
gelijk een betrekking te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ont-
plooien. Aangezien de Vlaamse overheid niet de werkgever was van de ontsla-
gen rattenvangers, was het niet de taak van de Vlaamse regering een opdracht te
geven voor outplacementbegeleiding.

De Vlaamse overheid kan reglementair enkel, middels subsidiëring door het
Herplaatsingsfonds, financieel tegemoetkomen in outplacementbegeleiding van
werknemers van gefailleerde bedrijven.

Het Rekenhof trad ook de negatieve adviezen van de Inspectie van Financiën
van 14 maart 2000 en 24 oktober 2000 bij, die, behalve de wettelijkheid en re-
gelmatigheid, ook de doelmatigheid en de budgettaire inpasbaarheid van de
voorgestelde uitgaven betwistten. Het deelde de Minister van Openbare Wer-
ken mee dat het geen genoegen kon nemen met het begrotingsakkoord van 12
december 2000 van de Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams
Minister van Financiën en Begroting, dat zonder motivering voorbijging aan de
bezwaren van de inspectie. Verder vormde de creatie van een nieuwe basisallo-
catie 12.01 in programma 64.60 van de begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap geen valabele oplossing om de uitgaven te legitimeren. Bovendien werd
het dossier pas aan de Inspectie van Financiën en de controleur van de vastleg-
gingen voorgelegd nadat het contract al was gesloten en uitgevoerd, wat in
strijd is met de vigerende wetgeving en reglementering ter zake.

Verder wees het Rekenhof erop dat de begeleiding van de outplacement door
de VDAB niet beperkt is gebleven tot personeelsleden van de privé-bedrijven
die niet voor aanwerving bij de overheid in aanmerking kwamen, zoals voorop-
gesteld in een verslag een interkabinettenwerkgroep aan de Vlaamse regering
mededeelde. Elf van de 29 begeleide personen bleken uiteindelijk toch door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te zijn in dienst genomen en twee
ontslagen werknemers zijn terug bij hun oorspronkelijke werkgevers aan de
slag.

Ten slotte merkte het Rekenhof op dat 169.364 BEF opleidingskosten in reke-
ning werden gebracht waarin de overeenkomst van 4 februari 2000 niet had
voorzien.

De Vlaamse Minister van Openbare Werken reageerde tot op heden niet.
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OA 66 - Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 39,2 39,2 100,0 39,2 24,6 62,610 Ondersteunende op-
drachten en studies

gk 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 44,6

Totaal OAFD 66 ngk 39,2 39,2 100,0 39,2 24,6 62,6

gk 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 44,6

OA 69 - Diensten van de Secretaris-generaal

Kredietaanwending

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

90 Algemene uitgaven ngk 21.442,7 21.372,4 99,7 21.442,7 21.346,9 99,6

gk 0,0 0,0 0,0 620,4 0,0 0,0

Totaal OAFD 69 ngk 21.442,7 21.372,4 99,7 21.442,7 21.346,9 99,6

gk 0,0 0,0 0,0 620,4 0,0 0,0

Programma 69.90 - Algemene uitgaven

• PR 69.90, BA 01.01 - Provisioneel krediet aanwendbaar voor overdracht naar
andere gesplitste ordonnanceringskredieten (departement LIN)

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 0 0 0 620.400.000 0 0

Deze basisallocatie, initieel op 1.434,4 miljoen BEF begroot, werd bij de eerste
aanpassing van de begroting verminderd tot 1.351,4 miljoen BEF. Dit ordon-
nanceringskrediet kan herverdelingen mogelijk maken naar andere basisalloca-
ties van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, waarop in de loop van
het begrotingsjaar een krediettekort dreigt te ontstaan. In 2000 bedroegen de
herschikkingen naar andere basisallocaties 731 miljoen BEF. 620,4 miljoen
BEF bleef ongebruikt, daar voldoende ordonnanceringskrediet op de andere ba-
sisallocaties van het departement beschikbaar was.

• PR 69.90, BA 12.29 - Uitgaven aangaande voorbereidende studies met het oog
op een publiek-private samenwerking inzake infrastructuurwerken

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

ngk 96.900.000 26.587.500 27,4 96.900.000 1.307.700 1,3

De geringe aanwending ontstond door onderschatting van de complexiteit van
PPS en vertraging in deelaspecten van dit dossier. Bij de opmaak van de begro-
ting was er onvoldoende inzicht in de noodzakelijke studieopdrachten. Het in-
geschreven begrotingskrediet was dan ook slechts een ruwe raming.
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Totaal Departement Leefmilieu en Infrastructuur

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 53.169,8 52.739,4 99,2 53.335,1 49.927,0 93,6

gk 34.203,3 33.871,6 99,0 28.400,2 25.082,7 88,3

vrk 1.104,7 734,4 66,5 1.440,1 739,3 51,3

bvj 28,0 27,4 98,0 28,0 20,3 72,7

Totaal alle kredieten
Departement Leefmilieu en
Infrastructuur

88.505,8 87.372,9 98,72 83.203,4 75.769,2 91,1
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7 Departement Wetenschap, Innovatie en Media

OA 70 - Departement WIM (algemeen)

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 70 vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OA 71 - Administratie Wetenschap en Innovatie

1  Kredietaanwending

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 804,2 800,5 99,5 804,2 696,9 86,710 Algemeen weten-
schapsbeleid

gk 767,4 708,4 92,3 1.127,8 608,6 54,0

vrk 18,2 1,9 10,3 19,0 1,9 9,9

bvj 7,6 7,6 100,0 7,6 2,6 33,6

20 Wetenschapsbeleid
academisch onderzoek

ngk 7.000,9 7.000,9 100,0 7.000,9 6.267,0 89,5

ngk 5.734,3 5.734,2 100,0 5.882,5 5.323,6 90,530 Wetenschapsbeleid
economische finaliteit

gk 648,4 648,3 100,0 580,3 457,7 78,9

Totaal OAFD 71 ngk 13.539,4 13.535,6 100,0 13.687,6 12.287,6 89,8

gk 1.415,8 1.356,7 95,8 1.708,1 1.066,3 62,4

vrk 18,2 1,9 10,3 19,0 1,9 9,9

bvj 7,6 7,6 100,0 7,6 2,6 33,6

Programma 71.10 - Algemeen wetenschapsbeleid

• PR 71.10, BA 12.27 - Stimulering van het wetenschappelijk onderzoek in de
sociale wetenschappen en in de cultuur- en gedragswetenschappen

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 0 0 0 108.700.000 44.821.563 41,2

De ordonnanceringskredieten konden maar in beperkte mate worden aange-
wend, voornamelijk wegens vertragingen in de procedure van evaluatie van de
eindverslagen. In 2001 dienen alle openstaande betalingen te worden vereffend.
In 2002 zullen geen betalingen meer plaatsvinden, daar enkel de in 2001 tijdig
ingediende dossiers nog voor uitbetaling in aanmerking komen.
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• PR 71.10, BA 12.28 - Onderzoek onder leiding van de Vlaamse Minister voor
Wetenschapsbeleid en Technologie

Aard
krediet

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 8.100.000 7.500.000 92,6 57.500.000 16.279.582 28,3

De ordonnanceringskredieten konden maar in beperkte mate worden aange-
wend wegens problemen en vertragingen bij de financiële afhandeling van het
korte-termijnprogramma toerisme en het steunpunt werkgelegenheid, arbeid en
vorming. In beide gevallen ging het om procedurele problemen bij de evaluatie
van de eindverslagen van diverse projecten.

• PR 71.10, BA 12.29 - Beleidsgericht onderzoek

Aard
krediet

vl-krediet Vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 237.000.000 226.734.865 95,7 326.000.000 99.295.346 30,5

Op 8 juni 2000 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de principes
voor de hervorming van het programma beleidsgericht onderzoek. Centraal
daarbij is de afbouw van de financiering van kortlopende onderzoeksprojecten
rond een veelheid aan onderwerpen. De nieuwe aanpak is gericht op de uitbouw
van een beperkt aantal steunpunten voor de ondersteuning op lange termijn van
de beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

De lopende projecten in het kader van het bestaande programma worden afge-
werkt. De lage gebruiksgraad is voornamelijk te wijten aan problemen en ver-
tragingen in de procedure van evaluatie van de eindverslagen en de financiële
afhandeling van deze projecten. Alle openstaande betalingen dienen in 2001 te
worden vereffend. Enkel de in 2001 tijdig ingediende dossiers komen nog voor
uitbetaling in aanmerking.

• PR 71.10, BA 12.31 -  Allerhande uitgaven toegepast beleidsgericht onderzoek
in de sector gezondheid

Aard
krediet

vl-krediet Vastgelegd % or-krediet geordonnan-
ceerd

%

gk 50.000.000 50.000.000 100 10.000.000 0 0

Al in 1999 bleef het programma beleidsgericht onderzoek in de sector gezond-
heid (BA 12.30) oningevuld door twijfel over het opzetten van een permanente
nieuwe onderzoekslijn.

Op 8 juni 2000 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de principes
voor de hervorming van het programma beleidsgericht onderzoek. De nieuwe
aanpak is gericht op de uitbouw van een beperkt aantal steunpunten rond on-
derwerpen die de functioneel bevoegde ministers als kritisch beschouwen voor
hun beleid en voor de ondersteuning op lange termijn van de beleidsvoorberei-
ding en -evaluatie.
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Op 1 december 2000 besliste de Vlaamse regering op de onderhavige basisallo-
catie 50 miljoen BEF vast te leggen voor het steunpunt Sport, Beweging en Ge-
zondheid. Aangezien dit steunpunt gefaseerd wordt opgestart, zal het overeen-
komstige ordonnanceringskrediet maar progressief vrijkomen. Verwacht wordt
dat het steunpunt pas in 2002 op kruissnelheid zal komen.

2  Opmerkingen over de uitvoering 2000

Programma 71.10 - Algemeen wetenschapsbeleid

Al in zijn Boeken 1999 en 2000 wees het Rekenhof erop dat het departement de
voortgang van de uitvoering van onderzoeksovereenkomsten beter diende op te
volgen. Het stelde daarbij een aantal tekortkomingen aan de kaak. Niettemin stelde
het ook in 2000 gelijkaardige problemen en tekortkomingen vast (311).

Op 23 juni 2000 vroeg de afdeling Beleidscoördinatie Onderwijs het standpunt van
het Rekenhof over de vereiste stavingdocumenten in betalingsdossiers van onder-
zoeksovereenkomsten. Zij vroeg meer bepaald of het departement kon afstappen
van het vorderen van originele facturen. Het Rekenhof antwoordde dat het in de
eerste plaats de subsidiërende overheid of de contractanten (onder wie het departe-
ment) toekomt de subsidiëringsvoorwaarden en de controlemodaliteiten vast te
leggen. De controle die het Rekenhof organiseert (externe controle) en die welke de
diensten van het departement uitvoeren (interne controle), zijn immers twee onder-
scheiden controles, die onafhankelijk van elkaar plaatsvinden.

Het Rekenhof onderstreepte daarbij het belang van een efficiënt georganiseerde
interne controle, die moet streven naar een maximum aan garanties voor de correcte
aanwending van de overheidsgelden. Of daarbij gebruik wordt gemaakt van origi-
nele stukken, is van bijkomstig belang. Essentieel is dat de interne controle vol-
doende mogelijkheden biedt om de juistheid en regelmatigheid van de overheids-
uitgaven te garanderen.

Het Rekenhof signaleerde daarenboven dat de subsidiëringsvoorwaarden en con-
trolemodaliteiten die de verschillende overheidsdiensten en andere financierende
instanties (bv. de Europese Unie) in de onderzoeksovereenkomsten opnemen, ver-
schillend en soms ook weinig nauwkeurig zijn over de aard van de voor te leggen
verantwoordingsstukken. Als gevolg daarvan bevatten bepaalde visumdossiers en-
kel overzichtsstaten van onderzoeksactiviteiten en kosten, andere dossiers kopieën
van facturen, en nog andere dossiers zelfs de geleverde studie.

Het Rekenhof wees er ook op dat een doeltreffende controle er rekening mee moet
houden dat het wetenschappelijk onderzoek van de universiteiten en andere instel-
lingen op uiteenlopende wijze wordt gefinancierd. Verder heeft een financiële con-
trole maar zin als zij gepaard gaat met een kwaliteitscontrole op de uitvoering van
de onderzoekscontracten.

Een doeltreffende controle van de uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek ver-
eist een coördinatie van de controles uitgevoerd door de verschillende afdelingen en
de commissarissen van de Vlaamse regering bij de universiteiten, inzonderheid wat
het nazicht van de rekeningen betreft.

                                                       

311 Zie onder de respectieve basisallocaties.
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• PR 71.10, BA 12.03 - Uitgaven tot bekendmaking van het wetenschapsbeleid en
het wetenschappelijk onderzoek

Het Rekenhof aanvaardde 150.000 BEF verblijfskosten voor een buitenlandse
onderzoeker aan een universiteit voor de periode juli tot september 2000 niet,
omdat ze buiten de contractuele einddatum van de wetenschappelijke activitei-
ten vielen. Van de essentiële bepalingen van een overeenkomst, zoals de uit-
voeringstermijn, kan immers niet worden afgeweken, tenzij om gemotiveerde
redenen en dit middels een bijakte bij de overeenkomst.

• PR 71.10, BA 12.27 - Stimulering van het wetenschappelijk onderzoek in de
sociale wetenschappen en in de cultuur- en gedragswetenschappen

Een universiteit werd belast met de uitvoering van het onderzoek Digitale data
voor het Vlaamse verleden. Zij vorderde een tussentijdse uitbetaling van
7.305.730 BEF. Aangezien de onderzoeksovereenkomst de uitbetaling van
voorschotten tot 6.707.701 BEF beperkte, verminderde het Rekenhof de ordon-
nantie met 598.029 BEF. De minister ging akkoord.

Dezelfde universiteit voerde ook het onderzoeksproject Het educatief geheugen
van Vlaanderen - inventarisatie, ontsluiting en valorisatie van unieke bronnen
voor de historische pedagogiek uit. Zij liet echter na de contractueel vereiste
verantwoordingsstukken voor de uitbetaling van het eindsaldo, voor te leggen
en gaf een incorrect rekeningnummer op. Het Rekenhof weigerde dan ook zijn
visum voor de ordonnantie van 4.612.820 BEF met de betaling van het eindsal-
do. De minister was het eens met de opmerking en beloofde eraan te zullen te-
gemoetkomen. Het dossier werd uiteindelijk vervolledigd, zodat het Rekenhof
de nieuwe ordonnantie kon viseren.

Bij de eindafrekening van de onderzoeksovereenkomst BEL96/11 (humane
wetenschappen) rekende een universiteit verplaatsingskosten dubbel aan. Het
Rekenhof vroeg de minister tevens bijkomende uitleg over de functionaliteit
van bepaalde uitgaven. De minister ging akkoord met de afhouding van de in-
schrijvingsgelden voor een doctoraatsopleiding, het bedrijfslidmaatschap van
het Centrum voor Kwaliteitszorg en de aankoop van exemplaren van een publi-
catie waarvan de promotor auteur was. De aankoop ten laste van het onder-
zoeksproject van exemplaren van een andere publicatie, kon worden ingepast in
het kader van de valorisatie van de onderzoeksresultaten. In totaal werd aldus
43.742 BEF afgehouden van de overheidstegemoetkoming voor deze onder-
zoeksovereenkomst. Om betwistingen en fouten bij de toewijzing van kosten
aan onderzoeksprojecten te vermijden, wees het Rekenhof op de noodzaak van
een meer gespecificeerde begroting van de werkingskosten en een grondiger
controle op de door de promotoren ingediende kostendeclaraties.

Een andere universiteit werd belast met de uitvoering van het onderzoekspro-
ject Gezinsontbindingen in Vlaanderen - ontwerp van typologie en analyse van
de effecten op de verhouding tussen gezin en beleid. Door onvoldoende verant-
woording van de kosten heeft het Rekenhof een betaling in beraad gehouden.
Na briefwisseling werd het dossier vervolledigd, zodat tot betaling kon worden
overgegaan.

• PR 71.10, BA 12.29 – Beleidsgericht onderzoek

Een universiteit werd belast met de uitvoering van het onderzoeksproject Lage
Inkomens Buurten - onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit en hun implicatie
voor de sociaal-economische integratiemogelijkheden van bewoners. Daar ze
uitgaven voorlegde die niet als direct aanwijsbare kosten voor het project kon-
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den worden beschouwd, vroeg het Rekenhof bijkomende informatie. Aangezien
die niet werd geleverd, hield het 120.398 BEF af van de overheidstegemoetko-
ming. De minister ging akkoord.

OA 72 - Administratie Media

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

10 Media en film ngk 381,3 364,4 95,6 381,3 334,1 87,6

gk 36,3 36,3 100,0 10,0 0,5 5,4

bvj 0,7 0,7 99,4 0,7 0,7 99,4

20 Dotatie aan de VRT ngk 8.638,0 8.638,0 100,0 8.638,0 8.638,0 100,0

Totaal OAFD 72 ngk 9.019,3 9.002,4 99,8 9.019,3 8.972,1 99,5

gk 36,3 36,3 100,0 10,0 0,5 5,4

bvj 0,7 0,7 99,4 0,7 0,7 99,4

Totaal Departement Wetenschap, Innovatie en Media

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 22.558,7 22.538,0 99,9 22.706,9 21.259,7 93,6

gk 1.452,1 1.393,0 95,9 1.718,1 1.066,9 62,1

vrk 18,2 1,9 10,3 19,0 1,9 9,9

bvj 8,3 8,3 99,9 8,3 3,2 39,1

Totaal alle kredieten
Departement Wetenschap,
Innovatie en
Media

24.037,3 23.941,2 99,6 24.452,3 22.331,6 91,3
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9 Interdepartementaal

OA 99 - College van Secretarissen-generaal

programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 23.929,7 23.088,7 96,5 23.921,2 19.656,8 82,210 Interdepartementale
bestaansmiddelen

vrk 327,4 8,0 2,4 333,9 5,2 1,5

bvj 69,7 16,2 23,2 69,7 11,1 16,0

Totaal OAFD 99 ngk 23.929,7 23.088,7 96,5 23.921,2 19.656,8 82,2

vrk 327,4 8,0 2,4 333,9 5,2 1,5

bvj 69,7 16,2 23,2 69,7 11,1 16,0

Totaal Interdepartementale Bestaansmiddelen

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 23.929,7 23.088,7 96,5 23.921,2 19.656,8 82,2

vrk 327,4 8,0 2,4 333,9 5,2 1,5

bvj 69,7 16,2 23,2 69,7 11,1 16,0

Totaal alle kredieten Inter-
departementaal

24.326,8 23.112,9 95,0 24.324,8 19.673,1 80,9

Algemeen totaal

vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-
nanceerd

%

ngk 581.818,5 574.867,9 98,8 582.922,0 552.272,0 94,7

gk 47.898,0 46.368,8 96,8 41.915,5 35.499,4 84,7

vrk 4.941,4 2.857,6 57,8 8.505,2 4.235,2 49,8

bvj 1.062,9 994,7 93,6 1.062,9 440,5 41,4

Algemeen totaal alle
kredieten

635.720,8 625.089,0 98,3 634.405,6 592.447,1 93,4
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10 Titel III - Aflossing schuld

OA 24 - Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management

(in miljoen BEF)
Programma vl-krediet vastgelegd % or-krediet geordon-

nanceerd
%

90 Aflossing schuld ngk 40.647,3 17.432,6 42,9 40.647,3 17.432,6 42,9

Totaal OAFD 24 ngk 40.647,3 17.432,6 42,9 40.647,3 17.432,6 42,9
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Begrotingsfondsen

Het aanpassingsblad van de middelenbegroting 1999 gaf weer een overzicht van
alle bestaande organieke fondsen, met hun saldi op 1 januari en 31 december en de
te verwachten verrichtingen in het jaar. Een dergelijk overzicht viel weg na de inte-
gratie in 1997 van de administratieve begrotingen in de algemene uitgavenbegro-
ting.

In 2000 werd gebruik gemaakt van 38 organieke fondsen, twee meer dan in 1999.
Het fonds inschrijvingsrechten deeltijds kunstonderwijs werd opgericht door artikel
21 van het decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2000. Het wordt gestijfd met de inschrijvingsgelden van het deeltijds
kunstonderwijs en financiert salarissen en salarissubsidies. De oorsprong van het
fonds hernieuwbare energiebronnen ligt in artikel 26 van het decreet van 17 juli
2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Zijn middelen bestaan uit
concessieopbrengsten voor energieprojecten die hernieuwbare energiebronnen ge-
bruiken en boeten. Ze mogen worden gebruikt voor het beleid inzake hernieuwbare
energiebronnen. In 2000 werden nog geen ontvangsten geboekt. Artikel 20 van
hetzelfde decreet heeft ook een energiefonds opgericht, dat nog niet in de begroting
2000 is opgenomen. Het fonds voor de navorming (programma 35.40) en het fonds
voor de planschade (programma 62.10) werden in 2000 decretaal opgeheven. Hun
niet-gebruikte kredieten werden nog overgedragen naar 2001 en zullen dus ook
volgend jaar nog worden weergegeven.

In 2000 bedroeg het totale beschikbare vastleggingsbedrag op deze fondsen 4.941,4
miljoen BEF, waarvan 2.857,6 miljoen BEF werd vastgelegd. Aan ordonnnance-
ringszijde was 8.505,2 miljoen BEF beschikbaar en werd 4.235,2 miljoen BEF
aangerekend. De onderstaande tabel toont aan de vastleggings- én ordonnance-
ringskant een lichte daling van de beschikbare middelen tegenover 1999 (respectie-
velijk 10,7 en 8,9 %), vooral wegens de lagere overdrachten van 1999. De ordon-
nanceringen namen toe met 25,7 %, met als belangrijkste posten het fonds voor
economische impulsprogramma’s en het fonds voor de planschade (behelst voor-
namelijk de overdracht naar de DAB Grondfonds).

(in miljoen BEF)
2000 1999

Variabele vastleggingskredieten
Beschikbare middelen
Vastleggingen
Saldo op 31 december

4.941,4
2.857,6
2.083,8

5.530,7
3.200,4
2.330,3312

Variabele ordonnanceringskredieten
Beschikbare middelen
Ordonnanceringen
Saldo op 31 december

8.505,2
4.235,2
4.270,0

9.334,1
3.370,3
5.963,8

                                                       

312 De overdracht van dit bedrag naar 2000 werd evenwel verminderd met
261.095.531 BEF op programma  24.50, het fonds voor de intendancediensten.
Enerzijds is dit het gevolg van een rechtzetting uit het verleden (243.297.080 BEF)
en anderzijds van een overdracht naar de DAB Catering (17.798.451 BEF). Bij de
opmaak van de onderstaande overzichtstabel werd hiermee rekening gehouden.
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De onderstaande tabel overziet per fonds de verrichtingen 2000 (kredietvorming en
aanwending, vastleggingen en ordonnanceringen).

Variabele kredieten Vastleggingszijde
Pro-
gramma

Benaming fonds Saldo 1/1 Ontvangsten Annulatie
encours

Beschikbaar Vastleggingen Saldo 31/12

10.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen (p.m.)

0 0 0 0 0 0

20.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen (p.m.)

787.660 1.789.660 0 2.577.320 36.711 2.540.609

24.10 Fonds onroerende goederen
(financieel-technische transac-
ties)

7.412.814 0 0 7.412.814 7.100.000 312.814

24.10 Fonds onroerende goederen
(Cargovil)

322.485.914 341.841.401 782.926 665.110.241 11.746.371 653.363.870

24.10 Fonds voor economische im-
pulsprogramma's

50.327.680 0 56.536.902 106.864.582 24.972.793 81.891.789

24.30 Gemeenschappelijk waarborg-
fonds i.v.m. de huisvesting

76.744.468 15.047.582 91.792.050 9.277.067 82.514.983

24.50 Fonds voor de intendancedien-
sten

7.060.560 10.005.027 0 17.065.587 9.107.404 7.958.183

30.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen

47.166 0 0 47.166 444 46.722

33.10 Recuperatiefonds HOBU 8.295.990 28.021.544 0 36.317.534 26.198.885 10.118.649

33.10 Recuperatiefonds Kiné 1.605.038 10.133.824 0 11.738.862 0 11.738.862

34.10 Fonds inschrijvingsgelden
deeltijds kunstonderwijs

0 44.549.400 44.549.400 43.319.549 1.229.851

34.30 Fonds inschrijvingsrecht 0 9.087.087 0 9.087.087 914.760 8.172.327

35.30 Fonds leerlingenvervoer 4.480.737 24.183.702 0 28.664.439 4.400.000 24.264.439

35.40 Fonds voor de navorming 6.913.433 1.103.891 1.820.065 9.837.389 0 9.837.389

35.50 Fonds voor de recuperatie van
wedden en weddetoelagen

188.743.834 1.911.859.578 0 2.100.603.412 1.907.260.140 193.343.272

39.20 Fonds tijdschrift Klasse 25.327.762 10.955.092 0 36.282.854 23.401.353 12.881.501

40.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen

13.615.112 38.259.828 0 51.874.940 28.175.027 23.699.913

41.10 Fonds Centrum voor bevolkings-
en gezinsstudies

1.440.213 6.128.660 0 7.568.873 6.011.051 1.557.822

42.20 Fonds verwerking en analyse
van indicatoren inzake gezond-
heid

2.324.500 907.000 0 3.231.500 0 3.231.500

45.50 Fonds voor de cultuur 4.234.996 1.701.175 681.050 6.617.221 663.431 5.953.790

50.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen (p.m.)

38.248.602 7.251.035 209.379 45.709.016 568.566 45.140.450

51.10 Fonds voor de aanwending van
de courante ontvangsten gestort
op het Rollend Fonds-PMV

51.831.712 0 51.831.712 0 51.831.712

51.50 Fonds hernieuwbare energie-
bronnen

0 0 0 0 0 0

53.20 Leegstandfonds 93.849.365 0 0 93.849.365 2.800.000 91.049.365

54.10 Fonds voor de landbouwvor-
ming

32.415.825 26.265.799 3.720.363 62.401.987 7.312.507 55.089.480

60.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen (p.m.)

2.792.226 830.000 0 3.622.226 233.452 3.388.774

61.30 Visserijfonds 34.088.497 32.862.432 0 66.950.929 30.860.436 36.090.493

61.40 Fonds landinrichting 101.529.895 40.597.784 0 142.127.679 81.099.914 61.027.765

61.50 Fonds waterhuishouding 57.669.746 5.127.604 62.797.350 26.584.703 36.212.647

61.50 Schadefonds grondwaterwinning 23.813.396 0 0 23.813.396 0 23.813.396

62.10 Fonds voor de planschade 379.257.788 19.669.361 0 398.927.149 398.068.018 859.131
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Variabele kredieten Vastleggingszijde
Pro-
gramma

Benaming fonds Saldo 1/1 Ontvangsten Annulatie
encours

Beschikbaar Vastleggingen Saldo 31/12

62.10 Vernieuwingsfonds 35.644.885 108.275.568 186.651 144.107.104 86.199.204 57.907.900

62.20 Fonds voor monumenten en
landschappen

11.499.679 8.500.795 884.247 20.884.721 7.875.479 13.009.242

62.40 Fonds voor de huisvesting 175.659.752 46.492.245 4.745.733 226.897.730 98.415.471 128.482.259

64.40 Fonds voor het waterbouwkun-
dig laboratorium te Borgerhout

12.297.118 2.316.942 0 14.614.060 5.073.592 9.540.468

70.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen (p.m.)

0 0 0 0 0 0

71.10 Fonds voor wetenschapsbeleid 13.808.895 4.419.671 0 18.228.566 1.875.678 16.352.888

99.10 Fonds vervreemding en beheer
onroerende goederen

282.900.229 44.274.673 211.767 327.386.669 8.009.730 319.376.939

TOTALEN 2.069.155.487 2.802.458.360 69.779.083 4.941.392.930 2.857.561.736 2.083.831.194
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Variabele kredieten 2000 Ordonnanceringszijde
Programma Benaming fonds Saldo 1/1 Ontvangsten Beschikbaar Ordonnance-

ringen
Saldo 31/12

10.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen (p.m.)

0 0 0 0 0

20.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen (p.m.)

2.438.845 1.789.660 4.228.505 1.687.896 2.540.609

24.10 Fonds onroerende goederen (Financieel-
technische transacties)

207.413.312 0 207.413.312 7.100.000 200.313.312

24.10 Fonds onroerende goederen (Cargovil) 374.495.854 341.841.401 716.337.255 15.368.083 700.969.172

24.10 Fonds voor economische impulspro-
gramma's

3.010.165.295 0 3.010.165.295 1.362.570.999 1.647.594.296

24.30 Gemeenschappelijk waarborgfonds i.v.m.
de huisvesting

76.744.468 15.047.582 91.792.050 9.277.067 82.514.983

24.50 Fonds voor de intendancediensten 7.060.560 10.005.027 17.065.587 9.107.404 7.958.183

30.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen

47.166 0 47.166 444 46.722

33.10 Recuperatiefonds HOBU 8.295.990 28.021.544 36.317.534 26.198.885 10.118.649

33.10 Recuperatiefonds Kiné 1.605.038 10.133.824 11.738.862 0 11.738.862

34.10 Fonds inschrijvingsgelden deeltijds
kunstonderwijs

0 44.549.400 44.549.400 43.319.549 1.229.851

34.30 Fonds inschrijvingsrecht 0 9.087.087 9.087.087 0 9.087.087

35.30 Fonds leerlingenvervoer 4.480.737 24.183.702 28.664.439 4.400.000 24.264.439

35.40 Fonds voor de navorming 10.624.661 1.103.891 11.728.552 1.182.847 10.545.705

35.50 Fonds voor de recuperatie van wedden en
weddetoelagen

188.743.834 1.911.859.578 2.100.603.412 1.907.260.140 193.343.272

39.20 Fonds tijdschrift Klasse 25.327.762 10.955.092 36.282.854 23.401.353 12.881.501

40.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen

13.615.112 38.259.828 51.874.940 28.175.027 23.699.913

41.10 Fonds Centrum voor bevolkings- en
gezinsstudies

1.440.213 6.128.660 7.568.873 6.011.051 1.557.822

42.20 Fonds verwerking en analyse van indi-
catoren inzake gezondheid

2.324.500 907.000 3.231.500 0 3.231.500

45.50 Fonds voor de cultuur 12.465.448 1.701.175 14.166.623 2.212.833 11.953.790

50.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen (p.m.)

39.150.192 7.251.035 46.401.227 728.557 45.672.670

51.10 Fonds voor de aanwending van de cou-
rante ontvangsten gestort op het Rollend
Fonds-PMV

51.831.712 0 51.831.712 0 51.831.712

51.50 Fonds hernieuwbare energiebronnen 0 0 0 0 0

53.20 Leegstandfonds 107.744.791 0 107.744.791 14.515.112 93.229.679

54.10 Fonds voor de landbouwvorming 77.068.753 26.265.799 103.334.552 26.381.849 76.952.703

60.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen (p.m.)

3.663.262 830.000 4.493.262 233.452 4.259.810

61.30 Visserijfonds 34.088.497 32.862.432 66.950.929 30.860.436 36.090.493

61.40 Fonds landinrichting 102.524.322 40.597.784 143.122.106 80.536.850 62.585.256

61.50 Fonds waterhuishouding 94.640.203 5.127.604 99.767.807 8.107.638 91.660.169

61.50 Schadefonds grondwaterwinning 23.813.396 0 23.813.396 0 23.813.396

62.10 Fonds voor de planschade 384.092.303 19.669.361 403.761.664 397.663.708 6.097.956

62.10 Vernieuwingsfonds 55.980.193 108.275.568 164.255.761 53.956.702 110.299.059

62.20 Fonds voor monumenten en landschap-
pen

15.132.418 8.500.795 23.633.213 9.003.142 14.630.071

62.40 Fonds voor de huisvesting 449.216.958 46.492.245 495.709.203 153.840.440 341.868.763

64.40 Fonds voor het waterbouwkundig labo-
ratorium te Borgerhout

12.297.118 2.316.942 14.614.060 5.073.592 9.540.468
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Variabele kredieten 2000 Ordonnanceringszijde
Programma Benaming fonds Saldo 1/1 Ontvangsten Beschikbaar Ordonnance-

ringen
Saldo 31/12

70.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen (p.m.)

0 0 0 0 0

71.10 Fonds voor wetenschapsbeleid 14.548.595 4.419.671 18.968.266 1.875.678 17.092.588

99.10 Fonds vervreemding en beheer onroeren-
de goederen

289.651.081 44.274.673 333.925.754 5.161.086 328.764.668

TOTALEN 5.702.732.589 2.802.458.360 8.505.190.949 4.235.211.820 4.269.979.129
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Diensten met afzonderlijk beheer

1 Minafonds

De DAB Minafonds heeft van de begrote 41.608,9 miljoen BEF ontvangsten en
uitgaven, respectievelijk 41.232,5 miljoen BEF ontvangsten en 20.321,6 miljoen
BEF uitgaven gerealiseerd. Van de begrote 24.463,6 miljoen BEF(313) vastleg-
gingskredieten heeft het Minafonds 23.649,3 miljoen BEF aangewend. Het Reken-
hof heeft de controle op de rekeningen 2000 van de DAB op 28 augustus 2001 be-
eindigd. Het heeft bij die gelegenheid een opmerking geformuleerd.

1.1 Rekeningen 2000

1.1.1 Samenvattende uitvoeringsrekening van de begroting 2000

(in BEF)
Aanwijzing van de ontvangsten Begroting Ontvangsten Verschil

1.1 OVAM (ontvangsten decreet afvalstoffen) 3.000.000.000 2.120.847.516 -879.152.484

1.2 VMM (ontvangsten wet oppervlaktewateren) 9.259.000.000 9.771.866.472 512.866.472

1.3 VLM (ontvangsten decreet meststoffen) 200.000.000 422.270.073 222.270.073

1.4 jacht (ontvangsten jachtverloven en jachtvergunnin-
gen)

80.000.000 79.392.117 -607.883

1.5 ontvangsten patrimonium afdelingen Bos en Groen,
Natuur en Algemeen Milieubeleid

64.000.000 91.688.982 27.688.982

1.6 overdracht algemene uitgavenbegroting Vlaamse
Gemeenschap (BA 61.03, PR 61.10)

10.125.600.000 9.849.140.000 -276.460.000

1.7 overdracht - saldo per 31 december 1999 18.085.600.000 18.085.552.670 -47.330

1.8 diverse ontvangsten 10.800.000 35.968.532 25.168.532

1.10 dividend VMH 214.200.000 214..234.196 34.196

1.12 financiële bijstand van de Europese Gemeenschap 45.700.000 5.261.770 -40.438.230

1.14 bodemattesten 0 0 0

ontvangsten grondwaterheffing

Vlaremdossiertaks

506.000.000

18.000.000

534.831.935

21.396.275

28.831.935

3.396.275

TOTAAL ONTVANGSTEN 41.608.900.000 41.232.450.538 -376.449.462

                                                       

313 Inclusief de overdracht van 940,3 miljoen BEF vastleggingskredieten bestemd
voor het Minaplan (artikel 2.28).
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Aanwijzing van de uitgaven Begroting Uitgaven Verschil

A. Lopende uitgaven

2.1 werkingsdotatie aan OVAM 422.700.000 266.900.000 -155.800.000

2.2 werkingsdotatie aan VMM 1.532.500.000 1.532.500.000 0

2.3 lopende uitgaven decreet 23 januari 1991 inzake
bescherming van het leefmilieu tegen verontreiniging
door meststoffen

381.000.000 381.000.000 0

2.4 lopende uitgaven afvalstoffenplan incl. overdrachten
aan de OVAM

231.700.000 228.541.104 -3.158.896

2.5 lopende uitgaven natuurontwikkelingsplan 533.500.000 282.247.912 -251.252.088

2.6 lopende uitgaven beheer patrimonium afd. Bos en
Groen, Natuur en Alg. Milieubeleid

406.500.000 333.724.683 -72.775.317

2.7 lopende uitgaven milieutechnologie 68.500.000 47.488.815 -21.011.185

2.10 lopende uitgaven overeenkomst met NV Aquafin 7.347.800.000 7.330.302.296 -17.497.704

2.11 toelagen aan milieuverenigingen 123.000.000 100.570.864 -22.429.136

2.12 milieuconvenanten gemeenten 671.500.000 663.369.685 -8.130.315

2.13 milieuconvenanten provincies 70.800.000 65.248.871 -5.551.129

2.14 informatie, sensibiliseringscampagnes en internatio-
nale samenwerking (overeenkomsten)

59.500.000 34.501.727 -24.998.273

2.15 diversen 55.400.000 55.099.764 -300.236

2.17 aanvullende dotatie bodemattesten 212.100.000 212.100.000 0

2.18 aanvullende werkingsdotatie aan VMM voor  milieu-
rapport

109.900.000 109.900.000 0

2.19 mestactieplan 1.773.500.000 6.843.405 -1.766.656.595

2.20 schaderegeling duinendecreet 211.400.000 26.953.183 -184.446.817

2.21 allerhande uitgaven milieubeleidsplan 30.000.000 5.116.327 -24.883.673

2.22 allerhande uitgaven grondwaterkwaliteitsmeetnet. 30.000.000 1.217.665 -28.782.335

2.23 allerhande uitgaven database grachtstelsel 15.000.000 0 -15.000.000

2.24 lopende uitgaven bijz. gevolmachtigde NV Aquafin 4.500.000 4.354.219 -145.781

Vlina 83.400.000 81.270.131 -2.129.869

Dotatie Educatief Bosbouwcentr. Groenendaal 13.900.000 13.900.000 0

Informatie, educatie, sensibilisering, internationale samen-
werking: toelagen en subsidies

64.000.000 9.084.597 -54.915.403

Minaplan (excl. subsidies) 285.500.000 262.180.433 -23.319.567

Minaplan: subsidies 70.000.000 0 -70.000.000

B. Kapitaaluitgaven

3.1 natuurontwikkelingsplan (subsidies aan milieuvereni-
gingen)

375.000.000 237.293.826 -137.706.174

3.2 impulsprogramma milieutechnologie 0 0 0

3.3 projecten preventie en recyclage 23.500.000 21.827.023 -1.672.977

3.4 decreet bescherming leefmilieu tegen verontreiniging
door meststoffen

29.300.000 28.955.608 -344.392

3.5 kapitaaluitgaven verontreiniging door afvalstoffen
inclusief overdrachten aan de OVAM

34.900.000 25.502.840 -9.397.160

3.6 kapitaaluitgaven beheer en verwerving patrimonium
van afd. Bos en Groen, Natuur en Alg. Milieubeleid

1.483.100.000 875.603.927 -607.496.073

3.7 toepassing KB 23 juli 1981 subsidiëring van werken,
leveringen en diensten

323.000.000 321.026.000 -1.974.000

3.8 kapitaaluitgaven NV VMH 500.000.000 19.961.957 -480.038.043

3.9 kapitaaluitgaven verbintenissen 1989-1990 300.200.000 244.659.232 -55.540.768
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Aanwijzing van de uitgaven Begroting Uitgaven Verschil

3.10 investeringsuitgaven overeenkomsten met NV Aqua-
fin

4.627.700.000 4.573.613.944 -54.086.056

3.12 kapitaaluitgaven OVAM 46.500.000 46.500.000 0

3.13 bijzondere ondersteuning openbare rioleringen. 1.872.00.000 777.087.671 -1.094.912.329

3.15 diverse kapitaaluitgaven 5.100.000 501.289 -4.598.711

3.16 kapitaaluitgaven bodemsanering 1.254.000.000 1.054.704.371 -199.295.629

3.17 overdracht naar 2000 15.540.800.000 0 -15.540.800.000

kapitaaluitg. schaderegeling duinendecreet 160.000.000 39.540.609 -120.459.391

nieuwbouw OVAM 0 0 0

verplaatsen nutsleidingen 0 0 0

Minaplan 226.200.000 364.755 -225.835.245

TOTAAL UITGAVEN 24.929.301.872 20.321.558.733 -21.287.341.267

1.1.2 Balans op 31.12.2000

Balans
Activa Passiva

Beschikbare geldmidde-
len

20.945.095.342 Schulden 26.379.908.135

Schuldvorderingen 11.891.950.541 Batig saldo 6.457.137.748
TOTAAL 32.837.045.883 TOTAAL 32.837.045.883

1.2 Resultaten van de rekeningencontrole

2.031.668
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en de Vlaam-
se Minister van Leefmilieu erop gewezen dat de 72.750.000 BEF verbintenissen
van talrijke milieuconvenanten die tijdens het jaar 2000 met diverse gemeenten
werden aangegaan, niet werden aangerekend op de daarvoor bestemde vastleg-
gingskredieten van artikel 2.12 van de Minafondsbegroting 2000, maar pas in 2001
op deze begrotingspost werden vastgelegd, wat een inbreuk betekent op artikel 31,
2°, b, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.

1.3 Afzonderlijk verslag werking DAB Minafonds 1995-2000

Op 3 oktober 2000 heeft het Rekenhof een verslag over de belangrijkste ontwikke-
lingen in de begroting en de rekeningen van de DAB Minafonds sinds 1995 en over
de opmerkingen die het tijdens deze periode over de opbouw, de inkomsten- en
uitgavenstromen en het saldo van dit fonds heeft gemaakt, aan het Vlaams Parle-
ment overgelegd. Het heeft dit verslag opgesteld op vraag van de Voorzitter van het
Vlaams Parlement d.d. 23 mei 2000. Op 16 november en 14 december 2000 be-
sprak de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening dit
verslag. Op 2 mei 2001 kwam het in de Commissie Financiën en Begroting ter
sprake (314)

                                                       

314 Stuk 37 (2000-2001) - Nr. 1, 2 en 3. Zie ook p. 17 van dit boek.
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2 Hogere Zeevaartschool

De DAB Hogere Zeevaartschool (HZS) heeft van de begrote 101,1 miljoen BEF
ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 102,1 miljoen BEF ontvangsten en 100,8
miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de
DAB op 14 augustus 2001 gecontroleerd verklaard.

2.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in  BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil

ontvangsten

1 intendance 3.338.170 2.921.970 -416.200 3.066.683 2.766.906 -299.777
2 andere
2.1 overdracht 44.715.214 44.715.214 0 42.507.906 42.507.906 0
2.2 dotatie 47.900.000 47.900.000 0 57.500.000 57.500.000 0
2.3 diversen 5.114.000 7.169.117 2.055.117 4.570.000 7.947.349 3.377.349
2.4 waardestukken
2.5 transfert 0 -633.515 -633.515 -1.645.424 -.1645.424

totaal ontvangsten 101.067.384 102.072.786 1.005.402 107.644.589 109.076.737 1.432.148

uitgaven

1 intendance 3.338.170 1.820.364 -1.517.806 3.066.683 1.728.736 -1.337.947
2 andere
2.1 personeelskosten 8.687.000 5.384.705 -3.302.295 11.617.000 7.937.452 --3.679.548
2.2 werkingskosten 49.907.902 54.501.904 4.594.002 61.983.823 40.931.643 -21.052.180
2.3 uitrusting 39.134.312 39.126.362 -7.950 20.347.065 10.754.830 -9.592.235
2.4 brugsimulator 10.630.018 1.970.692 -8.659.326

totaal uitgaven 101.067.384 100.833.335 -234.049 107.644.589 63.323.353 -44.321.236

2.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.977.405
Het Rekenhof heeft er de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Onderwijs en Vorming op gewezen dat de HZS werk moet maken van een degelijk
beleids- en financieringsplan, een taak waarmee de artikelen 49, 3°, en 43, 4°, van
het decreet van 9 juni 1998 betreffende de HZS haar belasten(315).

                                                       

315 In de toelichting bij artikel 30 (artikel 33 in het decreet) van het voorontwerp van
het decreet van 20 april 2001 houdende een aanpassing van de regelgeving betref-
fende het tertiair onderwijs, heeft de Vlaamse regering gesteld dat grote investe-
ringen in de toekomst blijvend door een afzonderlijke extra dotatie zullen worden
gedragen. De raad van bestuur van de hogeschool moet daartoe ruim op voorhand
een gemotiveerde aanvraag aan de Vlaamse minister van Onderwijs richten.
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3 Luchthaven Antwerpen

De DAB Luchthaven Antwerpen heeft van de begrote 175,2 miljoen BEF ontvang-
sten en uitgaven, respectievelijk 171,1 miljoen BEF ontvangsten en 165,2 miljoen
BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DAB op
4 september 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde daarbij enkele problemen
vast en formuleerde een aantal opmerkingen inzake het financieel beheer.

3.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil

Ontvangsten

Overdracht -5.300 -5.303 -3 8.400 8.430 30
Dotatie 41.200 40.175 -1.025 30.000 29.500 -500
Aëro- en niet-
aëronautische on-
vangsten

83.000 94.015 11.015 67.000 76.582 9.582

Investeringsdotatie 56.300 42.208 -14.092 45.000 42.303 -2.697

Totaal ontvangsten 175.200 171.095 -4.105 150.400 156.815 6.415

Uitgaven

Personeel 89.000 89.782 782 84.000 84.783 783
Werking 17.900 27.787 9.887 14.600 30.153 15.553
Investeringen met
dotatie

56.300 45.790 -10.510 45.000 40.810 -4.190

Eigen investeringen 12.000 1.813 -10.187 6.800 6.372 -428

Totaal uitgaven 175.200 165.172 -10.028 150.400 162.118 11.718

3.2 Resultaten van de rekeningencontrole

2.007.683
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Mo-
biliteit de volgende opmerkingen medegedeeld:

Voorgelegde rekeningen

De rekeningen 2000 werden aan het Rekenhof overgelegd op 12 juli 2001, in plaats
van vóór 30 april, zoals voorgeschreven in artikel 11, laatste alinea, van het besluit
van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële
beheer van de regionale luchthavens. De balans en resultatenrekening bevatten
opnieuw enkel de cijfergegevens over het jaar waarover verantwoording wordt
afgelegd, in plaats van over twee opeenvolgende jaren.
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Begrotingsopvolging

De uitvoeringsrekening van de begroting 2000 vertoont overschrijdingen voor de
posten Werking en Personeel met respectievelijk 9.887.239 BEF en 782.409 BEF.
Bovendien was er een overschrijding van de vastleggingskredieten met 2.294.988
BEF. De problemen met de opvolging van de begroting, die zich al voordoen sinds
de oprichting van de luchthaven als DAB, vergen nog steeds een structurele oplos-
sing(316).

Debiteuren- en concessiebeheer

De balans vertoonde op 31 december 2000 in de rubriek Handelsvorderingen een
saldo van 25.775.781 BEF, waarvan 18.474.605 BEF openstaande facturen. Dit is
quasi hetzelfde bedrag als het jaar voordien (25.233.184 BEF). Het overgrote deel
van de openstaande facturen is gelinkt aan slechts enkele klanten. De luchthaven
heeft in 2000 gemiddeld 101 dagen klantenkrediet toegestaan, tegenover 110 dagen
in 1999. Er was dus een lichte verbetering. Om het financieel risico te beperken,
moet echter worden gezocht naar efficiëntere middelen om de belangrijke klanten
ertoe aan te zetten hun verplichtingen tijdig na te komen.

De luchthaven moet tevens maatregelen treffen om het concessiebeheer verder uit te
bouwen (onder meer via een opvolging van de variabele concessievergoedingen).
Op dit vlak kregen de concrete aanbevelingen in het controleverslag van de afdeling
Accounting van 19 april 2000 nog geen opvolging.

Procedures voor de betaling van investeringswerken

Sinds 1997 financiert het Vlaams Gewest volledig het merendeel van de luchtha-
veninvesteringen middels projectgebonden investeringsdotaties (317). Voordien
vielen deze investeringen hoofdzakelijk rechtstreeks ten laste van de algemene uit-
gavenbegroting. De bestaande financieringsprocedure vertoont nog steeds tekort-
komingen. De nota van de afdeling Personenvervoer en Luchthavens d.d. 20 maart
1997 gaf een te vage omschrijving van de diverse procedurestappen en de ermee
samenhangende verantwoordelijkheden. Het gedetailleerde stappenplan, ontwikkeld
ter uitvoering van de concrete aanbevelingen van afdeling Accounting in haar rap-
port van 19 april 2000 en vermeld in de brief van 15 december 2000 van de Vlaam-
se Minister van Mobiliteit, wordt nog niet toegepast. Bovendien blijkt uit dit plan
onvoldoende welke financiële en boekhoudkundige verrichtingen bij de verschil-
lende stappen van de procedure horen en wie daarvoor verantwoordelijkheid draagt.

                                                       

316 Het Rekenhof merkte dit al op in zijn controleverslag over de rekeningen 1998 van
7 juli 1999 ( dossier 1.714.199).

317 Basisallocatie 61.31 van programma 63.30 van de algemene uitgavenbegroting.
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Inventaris

De inventaris die de Luchthaven Antwerpen op 31 december 2000 heeft opgesteld,
geeft de waarde van de goederen die de luchthaven gebruikt voor de uitoefening
van haar activiteiten, maar gedeeltelijk weer(318). De voorgelegde inventaris is ove-
rigens niet opgesteld in de vorm die de instructies van de afdeling Accounting voor-
schreven. Chronologisch volgnummer, factuurnummer, fondsen en inventariscode
ontbreken. Het Rekenhof heeft opnieuw aangedrongen op naleving van deze in-
structies.

                                                       

318 Het Rekenhof heeft opmerkingen dienaangaande opgenomen in zijn Controlever-
slag in verband met het financieel beheer van de Vlaamse regionale luchthavens
over de periode 1992-1995, op 4 maart 1997 aan de minister overgelegd (dossier
1.081.544).
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4 Luchthaven Oostende

De DAB Luchthaven Oostende heeft van de begrote 559,4 miljoen BEF ontvangsten
en uitgaven, respectievelijk 452,1 miljoen BEF ontvangsten en 386,1 miljoen BEF
uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DAB op 28
augustus 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde daarbij enkele problemen vast
en formuleerde een aantal opmerkingen inzake financieel beheer.

4.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil

Ontvangsten

Overdracht 4.300 4.388 88 21.700 21.700 0
Dotatie 61.100 61.400 300 63.600 64.000 400

Aëro- en niet-
aëronautische onvang-
sten

176.000 173.072 -2.928 143.100 170.485 27.385

Investeringsdotatie 318.000 213.255 -104.745 160.900 174.232 13.332

totaal ontvangsten 559.400 452.115 -107.285 389.300 430.417 41.117

Uitgaven

Personeel 163.500 167.222 3.722 157.200 151.091 -6.109
Werking 55.900 42.220 -13.680 51.000 66.010 15.010
Investeringen met dotatie 318.000 167.763 -150.237 160.900 189.600 28.700
Eigen investeringen 22.000 8.869 -13.131 20.200 18.577 -1.623

totaal uitgaven 559.400 386.074 -173.326 389.300 425.278 35.978

4.2 Resultaten van de rekeningencontrole

2.007.682
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Mo-
biliteit de volgende opmerkingen medegedeeld:

Voorgelegde rekeningen

De rekeningen 2000 werden aan het Rekenhof overgelegd op 12 juli 2001, in plaats
van vóór 30 april, zoals voorgeschreven in artikel 11, laatste alinea, van het besluit
van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële
beheer van de regionale luchthavens.

In haar balans rekende de luchthaven de voorzieningen voor risico’s en kosten
(16.649.426 BEF) verkeerdelijk mee in het totaal van de post kapitaalsubsidies
(604.764.883 BEF), in plaats van ze onder afzonderlijke posten te vermelden. Cor-
rectie van deze materiële vergissing zou het totaal van de kapitaalsubsidies op
588.115.457 BEF brengen.
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Er is ook een discrepantie op het vlak van de reservevorming tussen de uitvoerings-
rekening enerzijds, en de balans en resultatenrekening anderzijds. De uitvoeringsre-
kening vermeldt een transfer naar het reservefonds van 5.843.838 BEF, terwijl de
balans en resultatenrekening een aangroei van de wettelijke reserve met 5.853.838
BEF tonen.

Begrotingsopvolging

De uitvoeringsrekening van de begroting 2000 vertoont een overschrijding van de
post personeel met 3.722.175 BEF. Bovendien overschreed de luchthaven de vast-
leggingskredieten op de posten personeel en investeringen met dotatie met respec-
tievelijk 3.850.253 BEF en 4.709.624 BEF. Ondanks de ontwikkeling van de kas-
planning als instrument voor begrotingsopvolging en -prefiguratie, doen zich dus
nog steeds kredietoverschrijdingen voor.

Kasgeld

Op balansdatum 31 december 2000 was 613.802 BEF in kas, terwijl de rekenplich-
tige volgens de vigerende instructies maar 50.000 BEF in kas mag houden(319). Het
Rekenhof heeft al in 1999 gesuggereerd dit maximumbedrag eventueel te verho-
gen(320).

Concessiebeheer

De luchthaven moet tevens maatregelen treffen om het concessiebeheer verder uit te
bouwen (onder meer via een opvolging van de variabele concessievergoedingen).
Op dit vlak kregen de concrete aanbevelingen in het controleverslag van de afdeling
Accounting van 19 april 2000 nog geen opvolging.

Procedures voor de betaling van investeringswerken

Sinds 1997 financiert het Vlaams Gewest volledig het merendeel van de luchtha-
veninvesteringen middels projectgebonden investeringsdotaties (321). Voordien
vielen deze investeringen hoofdzakelijk rechtstreeks ten laste van de algemene uit-
gavenbegroting. De bestaande financieringsprocedure vertoont nog steeds tekort-
komingen. De nota van de afdeling Personenvervoer en Luchthavens d.d. 20 maart
1997 gaf een te vage omschrijving van de diverse procedurestappen en de ermee
samenhangende verantwoordelijkheden. Door deze tekortkomingen ontstonden ten
laste van de luchthaven Oostende 683.056 BEF verwijlintresten. Het gedetailleerde
stappenplan, ontwikkeld ter uitvoering van de concrete aanbevelingen van de afde-
ling Accounting in haar rapport van 19 april 2000 wordt nog niet toegepast. Boven-
dien blijkt uit dit plan onvoldoende welke financiële en boekhoudkundige verrich-

                                                       

319 Overeenkomstig de instructies van afdeling Accounting, deel IV, De diensten met
afzonderlijk beheer, hoofdstuk 7, p 14.

320 Controleverslag over de rekeningen 1999 (bijlage bij brief van 14 juli 2000).
321 Basisallocatie 61.31 van programma 63.30 van de algemene uitgavenbegroting.
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tingen bij de verschillende stappen van de procedure horen en wie daarvoor verant-
woordelijkheid draagt.

Inventaris

De inventaris die de Luchthaven Oostende op 31 december 2000 heeft opgesteld,
geeft de waarde van de goederen die de luchthaven gebruikt voor de uitoefening
van haar activiteiten, maar gedeeltelijk weer(322). De voorgelegde inventaris is ove-
rigens niet opgesteld in de vorm die de instructies van de afdeling Accounting voor-
schreven. Chronologisch volgnummer, factuurnummer, fondsen en inventariscode
ontbreken. Het Rekenhof heeft opnieuw aangedrongen op naleving van deze in-
structies.

                                                       

322 Het Rekenhof heeft opmerkingen dienaangaande opgenomen in zijn Controlever-
slag in verband met het financieel beheer van de Vlaamse regionale luchthavens
over de periode 1992-1995, op 4 maart 1997 aan de minister overgelegd (dossier
1.081.544).
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5 Instituut voor het Archeologisch Patrimonium

De DAB Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) heeft van de begrote
122,85 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 119,30 miljoen BEF
ontvangsten en 80,76 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de
rekeningen 2000 van de DAB op 5 september 2001 gecontroleerd verklaard.

5.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil

ontvangsten

overdracht 15.350 15.347 - 3 13.630 13.630 0
dotatie 63.300 63.300 0 33.000 40.900 7.900
diverse ontvangsten 1.000 1.213 213 1.500 586 - 914
VDAB 40.200 33.993 - 6.207 37.100 29.504 - 7.596
externe fondsen 3.000 5.450 2.450 2.000 5.789 -3.789

totaal ontvangsten 122.850 119.303 -3.547 87.230 90.409 - 3.179

uitgaven

personeel 63.900 54.967 - 8.933 62.200 58.397 - 3.803
tijdelijk personeel 21.800 3.263 - 18.537
werking 20.700 13.432 - 7.268 16.030 10.317 - 5.713
investeringen 11.300 6.443 - 4.857 3.000 2.439 - 561

externe fondsen 5.150 2.660 - 2.490 6.000 3.137 - 2.863

totaal uitgaven 122.850 80.765 - 42.085 87.230 74.290 - 12.940

5.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.971.775
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Bin-
nenlandse Aangelegenheden de volgende opmerkingen medegedeeld:

• In het decreet van 30 juni 2000 houdende aanpassing van de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000,
heeft de decreetgever wel het totaal van de DAB-begrotingswijziging vermeld,
maar liet hij na de samenstellende delen ervan aan te passen, zodat de optelling
aldaar niet klopt. Het Rekenhof baseerde zijn controle daarom op de cijfers die
de DAB-uitvoeringsrekening vermeldt, daar die stroken met de werkelijke be-
doeling van de decreetgever.

• De 33.002 BEF intresten die sedert 1 januari 1990 op een bankrekening werden
gegenereerd, zijn niet in de rekening 2000 opgenomen, hoewel ook deze som in
aanmerking komt voor het nog te verdelen en met nationale gelden verwezen-
lijkte saldo 1989.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 262

• Het IAP diende de goederen die het heeft geleasd, als materiële vaste activa in
zijn staat van actief en passief te registreren voor een totale restwaarde van
94.610 BEF. Aan de passiefzijde diende het de overeenkomstige, nog niet af-
geloste kapitaalcomponent van de leningen als schuld te boeken.
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6 Vlaams Infrastructuurfonds

De DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) heeft van de begrote 43.122,9 miljoen
BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 42.995,9 miljoen BEF ontvangsten en
20.515,4 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen
2000 van de DAB op 18 september 2001 gecontroleerd verklaard.

6.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting Uitvoering verschil begroting Uitvoering verschil

Ontvangsten

Overdracht 19.268.694 19.268.694 0 2.862.963 2.862.963 0
Dotatie 21.339.400 21.339.400 0 20.532.400 20.312.200 -220.200
nog te ontv. dotatie 220.200 220.200 0 10.655.700 10.655.700 0
Eigen ontvangsten 2.294.600 2.167.634 -126.966 2.146.200 2.530.981 384.781

Totaal ontvangsten 43.122.894 42.995.928 -126.966 36.197.263 36.361.844 164.581

Uitgaven

Adm. Wegen en Verkeer 11.092.900 9.183.834 -1.909.066 10.981.800 8.413.836 -2.567.964

Adm. Waterwegen en
Zeewezen

12.176.500 11.013.626 -1.162.874 11.387.700 8.441.707 -2.945.993

Adm. Ondersteunende
studies en Opdrachten

145.000 142.769 -2.231 145.000 119.450 -25.550

Secr.-gen. en adm. Alg.
Administratieve Diensten

19.708.494 175.202 -19.533.292 13.682.763 118.157 -13.564.606

Totaal uitgaven 43.122.894 20.515.431 -22.607.463 36.197.263 17.093.150 -19.104.113

De sterke onderaanwending van de beschikbare uitgavenkredieten is grotendeels te
wijten aan het niet gebruiken van een krediet van 19.488,9 miljoen BEF, dat was
ingeschreven langs de uitgavenzijde van de begroting 2000, onder het hoofdstuk
Secretariaat-generaal en Administratie Algemene Administratieve Diensten. Dit
belast ordonnanceringskrediet was bestemd voor de betaling van een gedeelte van
de aangegane, openstaande verbintenissen. Het was ingeschreven als tegenpost voor
de nog te ontvangen dotaties van vorige jaren (220,2 miljoen BEF) en het overge-
dragen saldo (19.268,7 miljoen BEF), ingeschreven langs de ontvangstenzijde, en
bracht de begroting 2000 in evenwicht. De overige, beschikbare uitgavenkredieten
van de begroting 2000 volstonden echter ruimschoots om alle in 2000 vervallen
schulden te betalen.
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6.2 Resultaten van de rekeningencontrole

2.014.439
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Openbare Werken op 18 september 2001 medegedeeld dat het een voorbehoud
maakt ten aanzien van de vastgestelde rechten, opgenomen in de beheersrekeningen
van twee rekenplichtigen inzake schadegevallen aan het domein van het Vlaams
Gewest bij de afdeling Boekhouding en Begroting van het departement Leefmilieu
en Infrastructuur. Deze rechten zijn immers nog in onderzoek. Het Rekenhof heeft
op 24 april 2001 al aangedrongen op een concreet en realistisch actieplan voor het
onderzoek van deze vastgestelde rechten.
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7 Het Vlaams Cultuurhuis "de Brakke grond" in Am-
sterdam

De DAB Het Vlaams Cultuurhuis "de Brakke Grond" in Amsterdam heeft van de
begrote 41,7 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 41,9 miljoen
BEF ontvangsten en 34,6 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de
rekeningen 2000 van de DAB op 26 juni 2001 gecontroleerd verklaard.

7.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 3.149 3.149 0 5.625 5.567 -58
dotatie 33.800 33.800 0 22.700 22.700 0
diverse 614 769 155 2.500 830 -1.670
huuropbrengsten 4.098 4.178 81 4.300 4.273 -27

totaal ontvangsten 41.661 41.897 235 35.125 33.370 -1.755
uitgaven
personeel 1.877 1.661 -216 2.325 2.159 -166
werking 38.511 32.020 -6.491 30.007 26.003 -4.004
vermogen 1.273 918 -355 2.794 2.059 -734

totaal uitgaven 41.661 34.599 -7.062 35.125 30.221 -4.904

7.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.968.657
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 gemaakt.
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8 Beheersdienst van het Kasteel - Domein van
Gaasbeek

De DAB Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek heeft van de be-
grote 13,4 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 12,5 miljoen BEF
ontvangsten en 12,2 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de
rekeningen 2000 van de DAB op 15 mei 2001 gecontroleerd verklaard.

8.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 1.508 1.508 0 660 660 0
dotatie 7.200 7.200 0 5.600 6.950 1.350
diverse ontvangsten 1.000 1.004 4 1.090 913 -176
verkoop publicaties 500 410 -90 350 371 -21
inkomgelden 3.200 2.369 -831 3.150 2.705 -445

totaal ontvangsten 13.408 12.491 -917 10.850 11.600 750
uitgaven
werking en energie 4.871 4.430 -441 3.600 3.180 -420
personeel 8.337 7.635 -702 7.050 6.699 -352
materialen en meu-
bilair

200 183 -17 200 166 -34

totaal uitgaven 13.408 12.248 -1.160 10.850 10.045 -805

8.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.963.234
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 gemaakt.
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9 Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen

De DAB Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Ant-
werpen (KMSKA) heeft van de begrote 138,5 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven,
respectievelijk 136,4 miljoen BEF ontvangsten en 94,5 miljoen BEF uitgaven gere-
aliseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DAB op 13 juni 2001 ge-
controleerd verklaard.

9.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 42.150 42.150 0 21.074 21.074 0
dotatie 82.500 82.500 0 72.300 72.300 0
diverse 1.000 751 -249 8.000 1.000 -7.000
inkomgelden 9.500 8.226 -1.274 23.000 13.834 -9.165
verkoop publicaties 500 354 -146 4.400 3.274 -1.126
wepplus 800 757 -43 3.400 1.416 -1.984
Antwerpen Open VZW 0 0 0 30.000 20.200 -9.800
sponsorgeld 2.000 1.700 -300 3.000 0 -3.000

totaal ontvangsten 138.450 136.439 -2.011 165.174 133.099 -32.075
uitgaven
werkingskosten 85.839 55.837 -30.003 86.187 45.107 -41.060
personeelskosten 34.347 30.977 -3.370 31.798 18.215 -13.583
lonen Van Dyck 0 0 0 30.000 19.540 -10.460
overige materialen 8.405 2.629 -5.777 3.768 2.334 -1.434
waarde voorwerpen 9.859 5.097 -4.762 13.441 5.655 -7.786

totaal uitgaven 138.450 94.539 -43.911 165.174 90.581 -74.323

9.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.963.231
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 gemaakt.
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10 Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan
voor de Sociale Huisvesting

Het Rekenhof heeft de controle van de rekeningen 2000 van de DAB Fonds voor de
Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting op 5 juni 2001 be-
eindigd. Van de begrote 1.601,5 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, realiseerde
de DAB respectievelijk 1.601,6 miljoen BEF ontvangsten en 1.537,1 miljoen BEF
uitgaven.

10.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 1.500 1.563 63 253.102 46.039 -207.064
dotatie 1.600.000 1.600.000 0 1.300.000 1.507.100 207.100
teruggest. intr. 0 20 20 p.m. 14 14

totaal ontvangsten 1.601.500 1.601.583 83 1.553.102 1.553.153 50
uitgaven
beheersvergoeding 18.150 18.150 0 18.150 18.150 0
tenlasteneming 9.000 7.341 -1.659 14.342 8.629 -5.713
subsidies renov. 65.210 60.714 -4.496 31.643 34.112 2.469
tussenkomten UP 1.509.140 1.450.857 -58.283 1.488.967 1490.698 1.731

totaal uitgaven 1.601.500 1.537.062 -64.438 1.553.102 1.551.589 -1.513

10.2 Resultaten van de rekeningcontrole

1.960.622
Naar aanleiding van de rekeningcontrole heeft het Rekenhof opgemerkt dat de in-
formaticatoepassing die de opvolging van de subsidies van het urgentieplan moet
ondersteunen, nog steeds niet was gefinaliseerd. Daardoor kon de dienst geen volle-
dige en betrouwbare informatie geven over de stand van vereffening van de toege-
kende subsidies. Daardoor ook waren de jaarverslagen 1998, 1999 en 2000 bij de
beëindiging van de controle nog steeds niet beschikbaar. In strijd met artikel 29 van
het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1993, had de Vlaamse regering, bij de beëindiging van de controle, voor
de jaren 1998 en 1999 nog steeds geen omstandig verslag uitgebracht bij het
Vlaams Parlement over de werking van het fonds. Dit had respectievelijk vóór 30
juni 1999 en vóór 30 juni 2000 moeten gebeuren.

Het Rekenhof heeft aanbevolen een strikte timing te respecteren bij de verdere in-
formatisering van de opvolging van de subsidiëring van het urgentieplan. In functie
van de continuïteit, dient de opdrachtnemer ook te voorzien in de nodige documen-
tatie. Het ontbreken van documentatie over de initiële toepassing heeft immers me-
de geleid tot vertraging bij de finalisering ervan.
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11 Investeren in Vlaanderen

De DAB Investeren in Vlaanderen heeft van de begrote 387,3 miljoen BEF ont-
vangsten en uitgaven, respectievelijk 387,4 miljoen BEF ontvangsten en 288,2 mil-
joen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de
DAB op 24 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

11.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

Begroting Uitvoering Verschil begroting uitvoering Verschil
ontvangsten
overdracht 101.000 100.976 -24 61.700 61.748 48
dotatie 286.300 286.300 0 230.000 230.000 0
dotatie voorg. jaar 0 0 0 35.100 35.100 0
diverse opbrengsten 0 145 145 0 337 337

totaal ontvangsten 387.300 387.421 121 326.800 327.185 385
Uitgaven
personeel Brussel 28.700 23.892 - 4.808 23.700 20.809 - 2.891
personeel buitenland 58.200 53.142 - 5.058 51.600 40.689 -10.911
werking Brussel 95.700 63.579 - 32.121 73.000 45.325 -27.675
werking buitenland 185.900 139.857 - 46.043 165.600 106.898 -58.702
investeringen Brussel 13.500 2.913 - 10.587 8.200 7.636 -564
investeringen buitenland 5.300 4.817 - 483 4.700 4.277 -423

totaal uitgaven 387.300 288.200 -99.100 326.800 225.634 - 101.166

11.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.975.560
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 gemaakt.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 270

12 Schoonmaak

De DAB Schoonmaak heeft van de begrote 281,8 miljoen BEF ontvangsten en uit-
gaven, respectievelijk 283,3 miljoen BEF ontvangsten en 233,9 miljoen BEF uitga-
ven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DAB op 13 juni
2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde daarbij de niet aanpassing van het uitvoe-
ringsbesluit aan de invoering van de euro en een paar formele fouten vast.

12.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 52.600 52.583 -17 43.300 43.306 6
dotatie 227.000 227.700 700 230.900 232.200 1.300
diverse ontvangsten 2.200 3.064 864 2.500 1.128 -1.372

totaal ontvangsten 281.800 283.347 1.547 276.700 276.634 -66
uitgaven
personeel 168.900 150.787 -18.113 157.200 138.065 -19.135
werking 110.800 81.752 -29.048 116.500 79.614 -36.886
investeringen 2.100 1.346 -754 3.000 2.516 -484

totaal uitgaven 281.800 233.885 -47.915 276.700 220.195 -56.505

12.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.962.694 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Ambtenarenzaken de volgende opmerkingen medegedeeld:

• Er bestaat geen overeenstemming tussen de gegevens van de uitvoeringsreke-
ning en het inventarisboek. Op basisallocatie 74.22 van de begroting bedraagt
de aanrekening voor kapitaalsuitgaven 1.346.219 BEF. De aankopen van deze
vermogensgoederen in het inventarisboek bedragen evenwel slechts 1.129.453
BEF.

• In de rekening van het vierde kwartaal komen diverse terugstortingen van lonen
voor. De brieven die de DAB aan de schuldenaars richtte, stelden niet dat het
aanmaningen betrof. De handleiding voor het beheer van de financiële rekenin-
gen met betrekking tot de diensten met afzonderlijk beheer van de afdeling Ac-
counting bepaalt evenwel dat voor een recuperatie van salarissen twee acties
nodig zijn: in eerste instantie moet de DAB de schuldenaar een vraag voor te-
ruggave bezorgen, nadien moet de debiteur een aanmaning krijgen. Strikt juri-
disch dient volgens de handleiding een onderscheid te bestaan tussen de vraag
om terugbetaling en de aanmaning.

• Bij de terugvordering van lonen stuurde de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven
(CDVU) vroeger een ondertekende brief aan de DAB met opgave van de on-
verschuldigde bedragen en de reden van terugvordering (bv. het aantal dagen
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ziekte). Sinds de invoering van het nieuwe Elvire-systeem zendt de afdeling
Interdepartementale Management Informatiesystemen (IMIS) de DAB een e-
mailbericht met een zelfde mededeling, waarin de reden van restitutie echter
ontbreekt. De DAB dient evenwel de procedure voor de vraag tot terugbetaling
toe te passen, met vermelding van de oorzaak ervan, zodat geen vertraging van
recuperatie van lonen mogelijk is.

• Tegen 1 januari 2002 is een wijziging in euro gewenst van de bedragen in BEF
voorzien in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995
betreffende het financieel en materieel beheer van de dienst met afzonderlijk
beheer Schoonmaak. Het verdient bovendien aanbeveling hetzelfde artikel ook
aan te passen aan de procedures bepaald in artikel 13 van de wet van 24 de-
cember 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten. De onderhandelingsprocedure
met of zonder bekendmaking is bijvoorbeeld niet uitdrukkelijk vastgelegd in dit
artikel.
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13 Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap
Landcommanderij Alden Biesen

De DAB Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Al-
den Biesen heeft van de begrote 44 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respec-
tievelijk 40,6 miljoen BEF ontvangsten en 39 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd.
Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DAB op 19 juni 2001 gecontroleerd
verklaard.

13.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 6.654 6.654 0 3.108 3.108 0
dotatie 7.400 7.400 0 9.000 9.000 0
diverse ontvangsten 28.300 25.501 -2.799 23.987 21.143 -2.844
huuropbrengsten 1.600 1.081 -519 1.550 1.203 -347

totaal ontvangsten 43.954 40.637 -3.317 37.644 34.454 -3.191
uitgaven
EU-projecten 0 0 0 101 101 0
personeelskosten 5.895 5.151 -744 3.750 2.856 -894
werkingskosten 35.285 31.114 -4.170 31.743 20.935 -10.808
uitrusting 2.775 2.766 -9 2.050 729 -1.321

totaal uitgaven 43.954 39.031 -4.924 37.644 24.621 -13.023

13.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.963.232
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 gemaakt.
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14 Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheek-
werk

De DAB Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk (VCOB) heeft van de
begrote 123,7 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 123,7 miljoen
BEF ontvangsten en 84,3 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de
rekeningen 2000 van de DAB op 13 maart 2001 gecontroleerd verklaard.

14.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 28.814 28.814 0 40.680 40.680 0
dotatie 92.900 92.900 0 92.100 92.100 0
eigen ontvangsten 2.008 2.004 -4 1.905 1.957 52

totaal ontvangsten 123.722 123.718 -4 134.684 134.737 52
uitgaven
werking 123.722 84.326 -39.395 134.684 105.916 -28.769

totaal uitgaven 123.722 84.326 -39.395 134.864 105.916 -28.769

14.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.951.060
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 gemaakt.
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15 Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbij-
stand De Zande

De DAB Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande reali-
seerde van de begrote 47,2 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven 47,1 miljoen BEF
ontvangsten en 41,3 miljoen BEF uitgaven. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000
van de DAB op 13 juni 2001 gecontroleerd verklaard.

15.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 5.600 5.595 -5 4.200 4.208 8
dotatie 36.500 36.500 0 34.300 34.300 0
andere ontvangsten 5.100 5.043 -57 5.000 4.733 -267

totaal 47.200 47.138 -62 43.500 43.241 -259
uitgaven
werkingskosten 19.900 17.090 -2.810 18.400 16.232 -2.168
verblijfskosten 21.900 20.189 -1.711 20.400 18.475 -1.925
investeringen 5.300 3.946 -1.354 3.700 1.849 -1.851
tijdelijke tewerkstel-
ling

100 73 -27 1.000 763 -237

totaal 47.200 41.298 -5.902 43.500 37.319 -6.181

15.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.963.233
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 geformuleerd.
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16 Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbij-
stand De Kempen

De DAB Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen reali-
seerde van de begrote 35,4 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven 35 miljoen BEF
ontvangsten en 34,2 miljoen BEF uitgaven. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000
van de DAB op19 juni 2001 gecontroleerd verklaard.

16.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 2.600 2.565 -35 4.100 4.063 -37
dotatie 27.700 27.700 0 29.300 29.300 0
andere ontvangsten 5.100 4.709 -391 4.900 6.248 1.348

totaal ontvangsten 35.400 34.974 -426 38.300 39.611 1.311
uitgaven
werkingskosten 17.500 17.538 38 17.800 17.503 -297
verblijfskosten 14.700 13.524 -1.176 15.700 15.553 -147
investeringen 3.000 2.998 -2 3.900 3.118 -782
tijdelijke tewerkstelling 200 182 -18 900 625 -275

totaal uitgaven 35.400 34.242 -1.158 38.300 36.799 -1.501

16.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.977.412
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Wel-
zijn erop gewezen dat de DAB de begrotingspost werkingskosten heeft overschre-
den, zowel op het niveau van de aangerekende uitgaven als op dat van de aangegane
verbintenissen. De DAB had nochtans toestemming bekomen zijn reservefonds aan
te wenden om het hoofd te bieden aan de onverwacht hoge uitgaven voor verwar-
mingskosten. Omdat de afdeling Accounting van mening was dat de aangegane,
maar nog niet betaalde verbintenissen die het begrotingskrediet te boven gingen,
niet op het reservefonds konden worden aangerekend, verkoos zij die uitgaven en
verbintenissen aan te rekenen op de begrotingspost, waardoor er een kredietover-
schrijding ontstond. Zij heeft daarbij de ministeriële akkoorden tot aanwending van
het reservefonds beschouwd als een akkoord tot kredietoverschrijding. Het Reken-
hof kon het niet eens met deze visie. Het heeft er dan ook op aangedrongen dat in
de toekomst een machtiging tot aanwending van het reservefonds ook zal resulteren
in een aanrekening op dat fonds en dit zowel voor de uitgaven als voor de verbinte-
nissen.
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17 Autonome Vlaamse Fiscale Inning

De DAB Autonome Vlaamse Fiscale Inning (AVFI) heeft van de begrote 6,8 miljoen
BEF ontvangsten en uitgaven 3,5 miljoen BEF ontvangsten en 0,2 miljoen BEF
uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DAB op 12
juli 2001 gecontroleerd verklaard.

17.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil Begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 2.300 3.500 1.200 2.200 2.200 0
dotatie 4.500 0 -4.500 4.500 4.500 0

totaal ontvangsten 6.800 3.500 3.300 6.700 6.700 0
uitgaven
personeel 4.500 0 -4.500 5.400 2.400 3.000
werking 1.200 200 -1.000 700 700 0
uitrusting 1.100 0 -1.100 600 200 400

totaal uitgaven 6.800 200 -6.600 6.700 3.300 3.400

17.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.827.209
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2000 van het AVFI gefor-
muleerd.
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18 Centrum voor Informatie, Communicatie en Vor-
ming in de Welzijnssector

De DAB Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de Welzijnssector
(CICOV) heeft van de begrote 19,4 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven 22,4 mil-
joen BEF ontvangsten en 12,8 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof
heeft de rekeningen 2000 van de DAB op 3 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

18.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

begroting uitvoering verschil Begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 4.500 6.913 2.413 0 0 0
dotatie 14.300 14.300 0 10.000 10.000 0
diverse ontvangsten 600 1.185 585 600 423 -177

totaal ontvangsten 19.400 22.398 2.998 10.600 10.423 -177
uitgaven
personeel 500 0 -500 1.500 0 -1.500
werking 17.400 11.283 -6.117 7.600 2.849 -4.751
investeringen 1.500 1.521 21 1.500 168 -1.332

totaal uitgaven 19.400 12.804 -6.596 10.600 3.017 -7.583

18.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.977.415
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Wel-
zijn de volgende opmerkingen medegedeeld:

• De uitvoeringsrekening vertoont een kredietoverschrijding voor de post inves-
teringen. Op het niveau van de aangegane verbintenissen is deze overschrijding
nog groter.

• Er vond in 2000 geen terugname van het reservefonds plaats, hoewel dit - net
als eind 1999 - op 31 december 2000 de toegestane bovengrens had overschre-
den. Op 31 december 2001 kan het reservefonds overigens wel, zonder terug-
name, binnen de reglementaire grenzen blijven.
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19 Linker Scheldeoever

De DAB Linker Scheldeoever (LSO) heeft van de begrote 437,8 miljoen BEF ont-
vangsten en uitgaven, respectievelijk 471,4 miljoen BEF ontvangsten en 294,1 mil-
joen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de
DAB op 28 augustus 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde daarbij vast dat een
gedeelte van het reservefonds is aangewend zonder expliciete goedkeuring van de
Vlaamse Minister voor Financiën en Begroting.

19.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000 1999

Begroting uitvoering verschil begroting Uitvoering verschil

ontvangsten

overdracht 63.200 63.179 -21 77.600 90.381 12.781
dotatie 357.600 358.900 1.300 159.700 160.800 1.100
nog te ontv. dotatie 0 0
eigen ontvangsten 17.007 49.312 32.305 39.200 7.200 -32.000

totaal ontvangsten 437.807 471.391 33.584 276.500 258.381 -18.119

uitgaven

personeel 267.307 267.307 0 218.100 153.153 -64.947
werking 50.800 24.210 -26.590 53.500 28.725 -24.775
investeringen 119.700 2.563 -117.137 4.900 352 -4.548

totaal uitgaven 437.807 294.080 -143.727 276.500 182.230 -94.270

19.2 Resultaten van de rekeningencontrole

2.014.438

Bij de aanpassing van de begroting 2000 in het kader van de budgetcontrole daalden
de kredieten voor personeelsuitgaven op de DAB-begroting van 156,7 miljoen BEF
tot 127,4 miljoen BEF. Immers, een aantal personen die buiten de DAB tewerkge-
steld waren, zouden niet meer lastens de DAB-begroting worden betaald, maar met
de algemene bestaansmiddelen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Deze budgettaire overheveling vond slechts vanaf september 2000 plaats. Daardoor
bleken de aangepaste kredieten voor personeelsuitgaven en voor pensioenbijdragen
te klein. Op 13 december 2000 vroeg de Vlaamse Minister van Openbare Werken
de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting daarom namens de DAB een ge-
deelte van het reservefonds te mogen gebruiken en de wachtgelden te mogen over-
boeken(323). Het akkoord van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting
werd echter niet ontvangen. Om de lonen en pensioenbijdragen toch zonder uitstel
te kunnen betalen, heeft de DAB de voorgestelde aanpassingen onmiddellijk uitge-
voerd. Hij gebruikte daarvoor 10.406.927 BEF wachtgelden en 9.962.313 BEF uit
                                                       

323 Volgens artikel 18,§2, van het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari
1999 betreffende het financiële en materiële beheer van de DAB LSO, kunnen de
middelen van het reservefonds, mits akkoord van de toezichthoudende minister en
de Minister van Financiën en Begroting, immers aangewend worden om uitgaven
te dekken die voortvloeien uit onvoorzienbare omstandigheden of uit specifieke
doelstellingen van de DAB.
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het reservefonds. Het Rekenhof heeft er bij de Vlaamse Ministers van Financiën en
Begroting en van Openbare Werken op aangedrongen dat de aanwending van het
reservefonds in de toekomst steeds zou geschieden met de vereiste ministeriële
goedkeuringen.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 280

20 Catering

De DAB Catering heeft van de begrote 238,1 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven,
respectievelijk 244,3 miljoen BEF ontvangsten en 205 miljoen BEF uitgaven gerea-
liseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DAB op 14 augustus 2001
gecontroleerd verklaard.

20.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
2000

begroting uitvoering verschil
ontvangsten
overdracht 17.700 17.400 -300
dotatie 166.700 167.200 500
diverse ontvangsten 53.700 59.700 6.000

totaal ontvangsten 238.100 244.300 6.200
uitgaven
personeel 101.900 94.800 7.100
werking 131.200 107.400 23.800
investeringen 5.000 2.900 2.100

totaal uitgaven 238.100 205.100 32.900

20.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.959.563
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Ambtenarenzaken de volgende opmerkingen medegedeeld:

• De bestelbons bevatten niet steeds de vereiste gegevens. Zo eisen de instructies
met betrekking tot het beheer van financiële rekeningen van diensten met af-
zonderlijk beheer dat de bestelbon de eenheidsprijs en het totaalbedrag van de
bestelling, inclusief BTW bevat. In een aantal gevallen ontbraken die. Ook de
vereiste vermeldingen inzake de betalingsvoorwaarden werden niet steeds sys-
tematisch aan de leveranciers medegedeeld.

• De DAB bezorgt de bestelbons samen met de factuur aan de rekenplichtige. De
instructies schrijven nochtans voor elke bestelling ter kennis van de reken-
plichtige te brengen vóór betekening ervan aan de leverancier.

• Volgens de geldende instructies mogen de kasgelden maximum 50.000 BEF
bedragen. De DAB heeft deze grens soms overschreden.

• De door de instructies voorgeschreven paraaf van de ordonnateur op ieder folio
en diens vermelding Dit kasboek bestaat uit … bladen die door mij werden ge-
nummerd en geparafeerd, gevolgd door de datum en zijn handtekening, ontbre-
ken.
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• De dotatie bedroeg initieel 166,8 miljoen BEF en daalde later tot 166,7 miljoen
BEF. De bij de diverse kwartaalstaten gevoegde staat van de vastgestelde
rechten geeft deze evolutie niet weer. Het is aangewezen de vastgestelde rech-
ten die zijn ontstaan uit een dotatiebesluit, duidelijk in de staat der vastgestelde
rechten weer te geven, evenals de annulaties ingevolge aanpassingen van de
dotatie.

• Bepaalde vereiste vermeldingen ontbreken. Met name dient de inventaris te
vermelden ten laste van welke uitgavenpost de betaling is geschied. Uit de aan
het Rekenhof voorgelegde documenten blijkt niet dat de DAB deze gegevens in
het inventarisboek opnam.

• Voor een vermogensgoed van 852.107 BEF maakte de DAB een patrimoniale
ordonnantie op. Hij liet echter na dit goed op te nemen in de vermogensinventa-
ris.
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21 Grondfonds

De DAB Grondfonds heeft van de begrote 360,3 miljoen BEF ontvangsten en uitga-
ven, respectievelijk 429,7 miljoen BEF ontvangsten en 1,2 miljoen BEF uitgaven
(exclusief het naar het volgend begrotingsjaar over te dragen saldo) gerealiseerd.
Het Rekenhof heeft de controle op de rekeningen 2000 van de DAB op 21 augustus
2001 beëindigd. Dit heeft aanleiding gegeven tot diverse opmerkingen.

21.1 Uitvoeringsrekening en balans 2000

21.2.1. Uitvoeringsrekening 2000

(in BEF)
begroting uitvoering verschil

ontvangsten
08.2 Overgedragen saldo Grondfonds /
Planschadefonds

331.000.000 396.099.618 65.099.618

36.80 Ontvangsten uit administratieve boetes 1.300.000 403.000 -897.000
38.01 Ontvangsten uit meerwaarden, dwang-
sommen, recuperatie afbraakkosten

22.000.000 16.255.418 -5.744.582

38.02 Ontvangsten uit transacties 6.000.000 16.922.444 10.922.444

totaal ontvangsten 360.300.000 429.680.480 69.380.480
uitgaven
12.10 Werkingskosten 30.000.000 749.864 -29.250.136
34.01 Planschadevergoedingen 125.000.000 461.902 -124.538.098
34.02 Subsidies voor door overmacht ver-
nielde zonevreemde constructies

4.000.000 0 -4.000.000

43.20 Subsidies aan gemeenten 70.000.000 0 -70.000.000
03.20 Over te dragen saldo naar het volgen-
de begrotingsjaar

131.300.000 428.468.714 297.168.714

totaal uitgaven 360.300.000 429.680.480 69.380.480

21.2.2 Balans op 31.12.2000

BALANS
Activa Passiva

Beschikbare geld-
middelen

429.645.051 Schulden 2.355.518

Schuldvorderingen 40.574.965 Batig saldo 467.864.498
TOTAAL 470.220.016 TOTAAL 470.220.016
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21.2 Resultaten van de rekeningencontrole

1.892.286
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Innovatie,
Media en Ruimtelijke Ordening de volgende opmerkingen medegedeeld:

Overdracht van het Planschadefonds

Het volledige ordonnanceringskredietsaldo van het Planschadefonds (basisallocatie
34.90 van programma 62.10), dat 398.320.335 BEF bedraagt, had op 1 mei 2000
moeten zijn overgeheveld naar de DAB Grondfonds(324). Tevens hadden op die
datum de lastens dit fonds openstaande verbintenissen (5.238.825 BEF) moeten zijn
geannuleerd en vastgelegd op de uitgavenbegroting van de DAB. In 2000 en 2001
werd echter respectievelijk maar 392.222.379 BEF en 859.131 BEF overgeheveld.
Het saldo van het Planschadefonds bedraagt aldus nog 5.238.825 BEF.

Regeling van de ordonnateursbevoegdheden

De directeur-generaal van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en
Monumenten en Landschappen is aangesteld als ordonnateur voor de betaalbaar-
stelling van kredieten, andere dan die voor de planschadevergoedingen. De direc-
teur-generaal van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Mana-
gement is belast met de inning van de planbatenheffingen. In de ordonnateursbe-
voegdheid voor de betaalbaarstelling van kredieten voor de planschadevergoedin-
gen, noch in die voor de ontvangstverrichtingen andere dan met betrekking tot de
planbaten, is echter voorzien. Het Rekenhof heeft gevraagd of het met het oog op de
rechtszekerheid niet aangewezen is het besluit van de Vlaamse regering van 14 april
2000 betreffende het financiële en materiële beheer van het Grondfonds in die zin te
vervolledigen.

Geconsolideerde beheersrekening

De bedragen die de geconsolideerde beheersrekening voor de begrotingsverrichtin-
gen, derdengelden, fondsenbewegingen en wachtgelden opgeeft, stemmen overeen
met het totaal van de betrokken boekingen in de beheersrekeningen van de centrale
rekenplichtige en van de regionale rekenplichtigen. Het Grondfonds vermeldde
evenwel de totalen, terwijl de geconsolideerde beheersrekening alle geldverrichtin-
gen dient te hernemen van de rekenplichtigen van wie het de rekening in deze ge-
consolideerde beheersrekening opneemt. Voor de transparantie is het bijgevolg
aangewezen deze totalen op te splitsen volgens de onderscheiden rekeningen. Het
fonds dient tevens als thesaurieuitgaven en -ontvangsten op te nemen: de doorstor-
tingen van de regionale rekenplichtigen naar de centrale rekenplichtige, alsmede de
ontvangst door deze rekenplichtige van de doorgestorte gelden.

                                                       

324 Op grond van artikel 144, §2, 4°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 284

Laattijdige overdracht van vastgestelde rechten aan de centrale rekenplichtige

In het tweede kwartaal 2000 werd in de ontvangstrekening van de afdeling Ruimte-
lijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Antwerpen, een
vastgesteld recht van 8.292.000 BEF geannuleerd(325), om te worden overgedragen
aan de centrale rekenplichtige van het Grondfonds. Deze overdracht vond echter
pas plaats op 26 juni 2001. De centrale rekenplichtige kan dit recht dan ook maar in
haar rekening opnemen als verworven tijdens het tweede kwartaal 2001. De uitvoe-
ringsrekening van de begroting 2000 doet bijgevolg 8.292.000 BEF minder vastge-
stelde rechten blijken dan in werkelijkheid het geval is.

                                                       

325 Met toepassing van de instructies d.d. 2 juni 2000 van de directeur-generaal van de
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschap-
pen met betrekking tot het Grondfonds.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1285

Vlaamse openbare instellingen

De Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) moeten sinds 1 januari 1998 het besluit
van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economi-
sche boekhouding en budgettaire rapportering voor de VOI’s volgen (verder afge-
kort tot: boekhoudbesluit). Het Rekenhof heeft al verschillende onderzoeken gewijd
aan het boekhoudbesluit en de toepassing ervan door de VOI’s. Het heeft zowel in
globale onderzoeksrapporten als in jaarlijkse controleverslagen over de rekeningen
van de VOI’s gewezen op een aantal gebreken in de financiële rapportering.

De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft er in zijn antwoorden her-
haaldelijk op gewezen dat aan de gesignaleerde problemen zou worden tegemoet-
gekomen door een nieuw ontwerp van boekhoudbesluit. Dit besluit is evenwel nog
steeds niet uitgevaardigd.
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Algemeen overzicht van de rekeningen 2000

Het Herplaatsingsfonds en het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmali-
ge Investeringsuitgaven hebben in 2000 hun eerste jaarrekening afgesloten. Over
het begrotingsjaar 2000 dienden aldus 47 VOI’s rekeningen af te leggen bij het
Rekenhof.

De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht van de gecontroleerde
VOI-rekeningen, gerangschikt volgens de categorie van de instellingen. De ont-
vangsten zijn opgedeeld in dotaties, enerzijds, en andere ontvangsten, anderzijds.
Dotaties zijn daarbij: transfers van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
overgenomen uit de uitvoeringsrekening van de VOI’s (ontvangsten met ESR-code
46 - Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep of ESR-code 66 -
Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep). De rubriek “andere
ontvangsten” omvat de eigen ontvangsten, zoals transfers van de EU, retributies,
verkopen, renten, huurgelden en de andere ontvangsten die niet onder de voorgaan-
de categorieën ressorteren. In het overzicht wordt geen rekening gehouden met de
overgedragen saldi van vorige jaren die de verscheidene VOI’s hebben gebruikt om
hun begroting in evenwicht te kunnen indienen. In het begrotingsjaar 2000 bedroe-
gen de totale ontvangsten 198,2 miljard BEF, waarvan 134,7 miljard BEF dotaties.
De totale uitgaven bedroegen 196,7 miljard BEF.

Instellingen van categorie A

(in duizenden BEF)
Instelling Cat. 2000

begroting uitvoering
A ontvangsten 2.469.550 3.198.472

dotatie 2.210.850 1.558081
andere 258.700 1.640.391
uitgaven 2.996750 1.984.019

1. Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaams Gewest (OVAM)

saldo -527.200 1.214.453
A ontvangsten 12.100 21.757

dotatie 10.000 10.000
andere 2.100 11.757
uitgaven 195.400 90.025

2. Fonds Vlaanderen-Azië

saldo -183.300 -68.268
A ontvangsten 5.340.400 5.356.907

dotatie 5.330.400 5.330.400
andere 10.000 26.507
uitgaven 8.606.000 5.178.351

3. Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden
(VIPA)

saldo -3.265.600 178.556
SG ontvangsten 1.302.200 1.319.8564. Vlaams Fonds voor de Lastendelging

(VFLD) dotatie 1.302.200 1.318.767
andere 0 1.089
uitgaven 1.976.600 815.815

saldo -674.400 504.041
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Instelling Cat. 2000
begroting uitvoering

A ontvangsten 1.530.900 1.466.702
dotatie 1.430.900 1.430.900
andere 100.000 35.802

5. Fonds tot bevordering van het Indu-
strieel Onderzoek in Vlaanderen
(FIOV)

uitgaven 1.530.900 888.116

saldo 0 578.586
A ontvangsten 17.887 56

dotatie 0 0
andere 17.887 56
uitgaven 477.350 103.150

6. Investeringsfonds voor Grond- en
Woonbeleid in Vlaams-Brabant
(VLABINVEST)

saldo -459.463 -103.094
A ontvangsten 6.909.600 6.893.329

dotatie 6.617.600 6.640.752
andere 292.000 252.577
uitgaven 7.081.000 6.768.761

7. Fonds Bijzondere Jeugdbijstand
(FBJ)

saldo -171.400 124.568
A ontvangsten 380.000 379.302

dotatie 375.000 375.000
andere 5.000 4.302
uitgaven 380.000 380.475

8. Fonds Film in Vlaanderen

saldo 0 -1.173
A ontvangsten 2.183.700 1.952.063

dotatie 2.139.000 1.895.259
andere 44.700 56.804
uitgaven 3.481.050 2.791.064

9. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

saldo -1.297.350 -839.001
A ontvangsten 1.418.700 1.612.384

dotatie 1.300.000 1.300.000
andere 118.700 312.384

10. Vlaams Landbouwinvesterings-
fonds (VLIF)

uitgaven 2.172.100 1.733.383

saldo -753.400 -120.999
A ontvangsten 387.000 400.156

dotatie 0 0
andere 387.000 400.156

11. Grindfonds

uitgaven 1.340.007 75.945

saldo 953.007 324.211
A ontvangsten 145.400 144.422

dotatie 143.300 143.300
andere 2.100 1.122

12. Financieringsinstrument voor de
Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
(FIVA)

uitgaven 218.400 121.292

saldo -73.000 23.130
A ontvangsten 6.677.300 6.531.335

dotatie 6.377.300 6.377.300
andere 300.000 154.035
uitgaven 7.738.000 5.363.534

13. Fonds voor Economische Expansie
en Regionale Reconversie - Middel-
grote en Grote Ondernemingen
(FEERR-MGO)

saldo -1.060.700 1.167.801
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Instelling Cat. 2000
begroting uitvoering

A ontvangsten 3.063.700 3.037.005
dotatie 3.013.700 3.013.700
andere 50.000 23..305
uitgaven 4.730.600 3.090.301

14. Fonds voor Economische Expansie
en Regionale Reconversie - Kleine
Ondernemingen (FEERR-KO)

saldo -1.666.900 -53.296
A ontvangsten 1.779.300 2.165.931

dotatie 815.000 815.000
andere 964.300 1.350.931

15. Limburgfonds

uitgaven 2.686.800 2.198.643

saldo -907.500 -32.712
A ontvangsten 77.300 105.015

dotatie 0 0
andere 77.300 105.015
uitgaven 300 394

16. Vlaams Rente Egalisatie Fonds
(VERF)

saldo 77.000 104.621
A ontvangsten 504.400 504.401

dotatie 504.400 504.400
andere 0 1
uitgaven 860.600 506.908

17. Fonds Culturele Infrastructuur

saldo -356.200 -2.508
A ontvangsten 4.000.000 4.000.001

dotatie 4.000.000 4.000.000
andere 0 1
uitgaven 0 0

18. Vlaams Zorgfonds

saldo 4.000.000 4.000.001
A ontvangsten 24.900 24.900

dotatie 24.900 24.900
andere p.m. 0
uitgaven p.m. 0

19.Herplaatsingsfonds

saldo 24.900 24.900
A ontvangsten p.m. 2.181.666

dotatie p.m. 2.181.666
andere p.m. 0
uitgaven p.m. 2.181.666

20. Financieringsfonds voor Schuldaf-
bouw en Eenmalige Investeringsuitga-
ven

saldo 0 0

Totaal van de VOI’s van categorie A

(in duizenden BEF)
2000

begroting uitvoering
ontvangsten 38.224.337 41.295.659
dotatie 35.594.550 36.919.425
andere 2.629.787 4.376.234
uitgaven 46.471.857 32.090.176

saldo -8.247.520 9.205.483
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Instellingen van categorie B en sui generis

(in duizenden BEF)
Instelling Cat. 2000

begroting uitvoering
B ontvangsten - -

dotatie - -
andere - -
uitgaven - -

1. Gemeenschapsonderwijs (326)

saldo - -
B ontvangsten - -

dotatie - -
andere - -
uitgaven - -

2. Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)
(327)

saldo - -
SG ontvangsten 108.160 107.210

dotatie 87.775 87.500
3. Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

andere 20.385 19.710
uitgaven 108.560 105.331
saldo - 400 1.879

SG ontvangsten 2.234.700 2.275.523
dotatie 2.228.700 2.259.640
andere 6.000 15.883

4. Dienst voor Infrastructuurwerken van
het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)

uitgaven 4.824.000 3.822.431
saldo - 2.589.300 - 1.546.908

SG ontvangsten 112.200 115.446
dotatie 112.200 112.200
andere - 3.246

5. Investeringsdienst Vlaamse Autonome
Hogescholen (IVAH)

uitgaven 496.100 429.107
saldo - 383.900 -313.661

B ontvangsten 10.006.342 10.014.636
dotatie 6.771.780 6.868.674

6. Kind en Gezin

andere 3.234.562 3.145.962
uitgaven 10.072.285 10.037.259
saldo - 65.943 - 22.623

SG ontvangsten 33.852.271 33.897.215
dotatie 33.078.440 33.100.813
andere 773.831 796.402

7. Vlaams Fonds voor de Sociale Integra-
tie van Personen met een Handicap
(VFSIPH)

uitgaven 35.304.746 34.074.041
saldo - 1.452.475 - 176.826

SG ontvangsten - -
dotatie - -
andere - -

8. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
Geel (2)

uitgaven - -
saldo - -

                                                       

326 De instelling moet haar jaarrekeningen pas tegen 30 september bij de Vlaamse
regering indienen.

327 De instelling is onderworpen aan de ziekenhuiswetgeving en dient geen ESR-
uitvoeringsrekening voor te leggen.
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Instelling Cat. 2000
begroting uitvoering

SG ontvangsten - -
dotatie - -

9. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
Rekem (2)

andere - -
uitgaven - -
saldo - -

SG ontvangsten 130.600 130.635
dotatie 130.600 130.600

10. Vlaams Fonds voor de Letteren

andere - 35
uitgaven 151.000 95.360
saldo - 20.400 35.275

SG ontvangsten 966.500 940.96511. Vlaamse Opera
(VLOPERA) dotatie 578.600 524.291

andere 387.900 416.674
uitgaven 966.500 877.337
saldo 0 63.628

SG ontvangsten 2.344.400 2.187.823
dotatie 1.669.300 1.592.300
andere 675.100 595.523
uitgaven 2.336.600 2.166.064

12. Commissariaat-generaal voor de
Bevordering van de Lichamelijke Ont-
wikkeling, de Sport en de Openluchtre-
creatie (BLOSO)

saldo 7.800 21.759
B ontvangsten 1.013.158 1.042.096

dotatie 907.681 903.005
andere 105.477 139.091

13. Toerisme Vlaanderen

uitgaven 1.322.012 1.277.728
saldo - 308.854 - 235.632

B ontvangsten 1.131.850 1.077.190
dotatie 1.016.400 955.903
andere 115.450 121.287

14. Export Vlaanderen

uitgaven 1.206.900 1.105.953
saldo - 75.050 - 28.763

B ontvangsten 25.334.000 26.255.586
dotatie 17.664.000 17.704.000
andere 7.670.000 8.551.586

15. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid-
deling en Beroepsopleiding (VDAB)

uitgaven 27.390.300 26.635.033
saldo - 2.056.300 - 379.447

SG ontvangsten 2.148.600 2.110.143
dotatie 2.057.300 2.057.300
andere 91.300 52.843

16. Vlaams Instituut voor Zelfstandig
Ondernemen (VIZO)

uitgaven 2.172.500 2.091.095
saldo - 23.900 19.048

B ontvangsten 879.700 860.027
dotatie 839.300 806.500
andere 40.400 53.527

17.a. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
- Algemene diensten

uitgaven 1.020.304 874.392
saldo - 140.604 - 14.365

B ontvangsten 407.600 384.267
dotatie 407.600 381.000
andere 0 3.267

17.b. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
- Mestbank

uitgaven 527.600 481.503
saldo - 120.000 - 97.236
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Instelling Cat. 2000
begroting uitvoering

B ontvangsten 61.400 66.185
dotatie 45.700 35.100
andere 15.700 31.085

17.c. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
- OC-GIS

uitgaven 61.400 76.610
saldo 0 - 10.425

B ontvangsten 7.470.000 7.609.064
dotatie 0 0

18. Vlaamse Maatschappij voor Water-
voorziening (VMW)

andere 7.470.000 7.609.064
uitgaven 7.959.870 7.719.568
saldo - 489.870 - 110.504

B ontvangsten 24.152.934 21.471.998
dotatie 6.100 7.325
andere 24.146.834 21.464.673
uitgaven 29.435.627 25.032.768

19. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
(VHM)

saldo - 5.282.693 - 3.560.770
SG ontvangsten 22.262.846 21.943.817

dotatie 15.840.790 15.491.669
andere 6.422.056 6.452.148

20. Vlaamse Vervoermaatschappij - De
Lijn (VVM)

uitgaven 22.187.646 21.589.740
saldo 75.200 354.077

B ontvangsten 2.103.788 1.843.561
dotatie 1.413.436 1.265.824

21. NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen (NV Zeekanaal)

andere 690.352 577.737
uitgaven 2.018.567 1.925.884
saldo 85.221 - 82.323

B ontvangsten 1.659.810 1.448.582
dotatie 975.500 936.959
andere 684.310 511.623
uitgaven 1.466.655 1.455.370

22. Dienst voor de Scheepvaart

saldo 193.155 - 6.788
B ontvangsten 4.621.098 3.715.825

dotatie 1.410.195 1.227.933
andere 3.210.903 2.487.892

23. Maatschappij van de Brugse Zeevaar-
tinrichtingen (MBZ)

uitgaven 4.490.975 3.590.388
saldo 130.123 125.437

SG ontvangsten 1.812.900 1.771.062
dotatie 1.120.300 1.120.300
andere 692.600 650.762

24. Vlaamse Instelling voor Technolo-
gisch Onderzoek (VITO)

uitgaven 1.812.900 1.741.956
saldo 0 29.106

B ontvangsten 4.034.451 2.120.223
dotatie 3.996.700 1.932.765
andere 37.751 187.458

25. Vlaams Instituut voor de Bevordering
van het Wetenschappelijk-Technologisch
Onderzoek in de Industrie (IWT)

uitgaven 4.857.615 4.046.156
saldo - 823.164 - 1.925.933

SG ontvangsten 4.000 4.000
dotatie 4.000 4.000
andere 0 0
uitgaven 1.201 1.201

26. Vlaams Commissariaat voor de Media

saldo 2.799 2.799
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Instelling Cat. 2000
begroting uitvoering

SG ontvangsten 12.916.347 13.559.174
dotatie 8.322.000 8.322.000
andere 4.594.347 5.237.174
uitgaven 13.011.347 13.429.025

27. Vlaamse Radio- en Televisieomroep
(VRT)

saldo - 95.000 130.149

Totaal van de VOI’s van categorie B en sui generis

(in duizenden BEF)
2000

begroting uitvoering
ontvangsten 161.769.655 156.952.253
dotatie 100.684.397 97.827.601
andere 61.085.258 59.124.652
uitgaven 175.203.210 164.681.300

saldo - 13.433.555 - 7.729.047

Totaal van alle VOI’s

(in duizenden BEF)
2000

begroting uitvoering
ontvangsten 199.993.992 198.247.912
dotatie 136.278.947 134.747.026
andere 63.715.045 63.500.886
uitgaven 221.675.067 196.771.476

saldo -21.681.075 1.476.436
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Instellingen van categorie A

1 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams
Gewest

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM) heeft een
bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 5.789,2
miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van 1.397 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 3.198,5 miljoen BEF ontvangsten en 1.984 miljoen BEF
uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 1.214,5
miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 5.103,9 miljoen
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de OVAM op 11 september 2001
gecontroleerd verklaard.

1.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptiebestedingen)

201.350 190.409 -10.941

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en van diensten 201.350 190.409 -10.941
2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheids-

bedrijven en inkomsten uit eigendom
57.100 12.915 -44.185

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 55.000 10.900 -44.100
28 Overige opbrengsten van vermogen 2.100 2.015 -85

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 1.436.048 1.436.048
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

0 1.422.300 1.422.300

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 0 13.748 13.748
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 2.129.450 1.558.081 -571.369

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 2.129.450 1.558.081 -571.369
6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 81.400 0 -81.400

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 81.400 0 -81.400
7 Desinvesteringen 250 794 544

77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken

250 794 544

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 0 225 225
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen

in bedrijven en financiële instellingen
0 225 225

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.469.550 3.198.472 728.922

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen)

1.208.650 829.587 -379.063

11 Lonen en sociale lasten 554.135 436.016 -118.119
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 654.515 393.571 -260.944
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2 Rentes en huurgelden van gronden 0 85 85
21 Rentes overheidsschuld 0 85 85

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 98.350 55.451 -42.899
31 Exploitatiesubsidies 98.350 55.451 -42.899

7 Investeringen 1.652.750 1.063.812 -588.938
72 Nieuwbouw van gebouwen 300.000 0 -300.000
73 Aanleg van water- en wegenbouwkundige werken 1.306.000 1.020.220 -285.780
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
46.750 43.592 -3.158

8 Kredietverleningen en deelnemingen 37.000 35.084 -1.916
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
37.000 35.084 -1.916

TOTAAL UITGAVEN 2.996.750 1.984.019 -1.012.731

Budgettair resultaat van het boekjaar 1.214.453
Overgedragen resultaat vorige jaren 3.889.409

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 5.103.862

1.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 208.442 229.270 Eigen vermogen 5.372.881 3.963.530
Immateriële vaste activa 33.282 24.212 Herwaarderingsmeerwaarden 894 0
Materiële vaste activa 138.087 176.790 Reserves 179.334 178.790
Financiële vaste activa 37.073 28.268 Overgedragen resultaat 4.372.988 2.976.513

Dotaties, subsidies, toelagen
en soortgelijke

819.665 808.227

Vlottende activa 5.580.713 4.309.956
Voorraden en bestellingen
in uitvoering

0 82 Vreemd vermogen 416.274 575.696

Vorderingen op max. 1 jaar 5.228.466 4.160.436 Voorzieningen en Uitgestelde
belastingen

13.389 12.427

Liquide middelen 141.508 85.501 Schulden op max. 1 jaar 298.998 285.130
Overlopende rekeningen 210.739 63937 Overlopende rekeningen 103.887 278.139

Totaal 5.789.155 4.539.226 Totaal 5.789.155 4.539.226
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 3.231.189 2.371.273
Lopende opbrengsten 1.432.930 510.509
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 1.791.991 1.856.418
Andere opbrengsten 6.268 4.346
Operationele kosten -1.814.921 -2.152.062
Div. diensten/goederen 1.323.477 1.726.848
Personeelskosten 442.977 380.018
Afschrijvingen 45.572 43.992
Waardeverminderingen 82 0
Voorzieningen 962 1.206
Inkomensoverdrachten 1.851 -2

Operationeel resultaat 1.416.268 219.211
Financiële opbrengsten -23.093 121.891
Financiële kosten -107 -71
Uitzonderlijke opbrengsten 937 268
Uitzonderlijke kosten -2.086 -239
Resultaat van het boekjaar 1.391.919 341.060

Belastingen 5.100 -18.156
Resultaat na belastingen 1.397.019 322.904

1.3 Opmerkingen bij de rekeningen

1.777.407
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Leefmilieu op 11 september 2001 meegedeeld de ontvangsten te hebben vastgesteld
op 2.796.671 in duizenden BEF, de uitgaven op 1.984.019 in duizenden BEF en het
gecumuleerde overschot op 31 december 2000 op 5.103.863 in duizenden BEF.
Voor de vaststelling van dit gecumuleerde overschot heeft het ook rekening gehou-
den met de toekenning door de Vlaamse Minister van Leefmilieu op 27 oktober
2000 van de dotaties bedoeld in artikel 27, alinea 8, van het decreet van 30 juni
2000 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap, dit met terugwerkende kracht vanaf de datum van vastlegging.
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2 Fonds Vlaanderen-Azië

Het Fonds Vlaanderen-Azië heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd
met een balanstotaal van 237,8 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van
14,3 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 21,8 miljoen BEF ontvang-
sten en 90 miljoen BEF uitgaven en gaf aanleiding tot een tekort van het begro-
tingsjaar van 68,2 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot op 31
december 2000 zou 115,1 miljoen BEF bedragen. Het Rekenhof heeft de rekeningen
2000 van het Fonds Vlaanderen-Azië op 24 juli 2001 gecontroleerd verklaard. Het
stelde vast dat het fonds het overgedragen begrotingsresultaat van vorige boekjaren
niet correct weergaf.

2.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 2.100 11.757 9.657
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellin-

gen (exclusief vermogensheffingen)
2.100 11.757 9.657

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 10.000 10.000 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 10.000 10.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 12.100 21.757 9.657

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

3.000 25 -2.975

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 3.000 25 -2.975
8 Kredietverleningen en deelnemingen 192.400 90.000 -102.400

81 Kredietverleningen aan bedrijven 192.400 90.000 -102.400

TOTAAL UITGAVEN 195.400 90.025 -105.375

Budgettair resultaat van het boekjaar -183.300 -68.268 115.032
Overgedragen resultaat vorige jaren 183.300 183.343 43
Netto-wijziging reservefondsen 0 0 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 115.075 115.075
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2.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 115.735 38.548 Eigen Vermogen 237.792 223.523

Kapitaal 0 150.000
Financiële vaste activa 115.735 38.548 Overgedragen resultaat 237.792 73.523
Vlottende activa 122.057 184.975
Vorderingen < 1 jaar 4.197 1.137
Liquide middelen 115.057 183.325
Overlopende rekeningen 2.803 513

Totaal 237.792 223.523 Totaal 237.792 223.523

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 10.000 23.400
Inkomensoverdrachten 10.000 23.400
Operationele kosten -25 -52
Diensten en diverse goederen 25 52
Operationeel resultaat 9.975 23.348

Financiële opbrengsten 4.294 633
Resultaat van het boekjaar 14.269 23.981

2.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.017.028
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en de Vlaam-
se minister die de buitenlandse handel onder zijn bevoegdheid heeft, op 25 juli 2001
de volgende opmerkingen meegedeeld:

• De controle van de jaarrekening 1999 wees uit dat de berekening van het over
te dragen resultaat niet juist was. Niettegenstaande de Vlaamse Minister van
Financiën en Begroting deze opmerking op 23 oktober 2000 bijtrad, nam de
uitvoeringsrekening van de begroting 2000 het foutieve bedrag over. Daardoor
berekende het fonds ook het gecumuleerde begrotingsoverschot op 31 decem-
ber 2000 incorrect.

• De afschaffing van het Fonds Vlaanderen-Azië is al een tijd in het vooruitzicht
gesteld, wat zich al heeft vertaald in het op nul brengen van de dotatie en de
vastleggingsmachtiging van het fonds voor 2001. Concrete bepalingen over de
overdracht van de rechten en verplichtingen van dit fonds, zijn er tot op heden
nog niet. Een uitklaring van deze situatie is nodig.
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3 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van
3.601,9 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van 212,6 miljoen BEF. De
ESR-uitvoeringsrekening bevat 5.356,9 miljoen BEF ontvangsten en 5.178,3 mil-
joen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van
178,6 miljoen BEF. Aan het reservefonds werd 15 miljoen BEF toegevoegd, zodat
het 71,3 miljoen BEF bevat. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt
3.439,1 miljoen BEF. Het VIPA heeft zijn vastleggingsmachtigingen, begroot op
7.870 miljoen BEF, aangewend ten belope van 7.854,4 miljoen BEF. Het Rekenhof
heeft de rekeningen 2000 van het VIPA op 4 september 2001 gecontroleerd ver-
klaard.

3.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptiebestedingen)

10.000 16.193 6.193

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 10.000 16.193 6.193
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 10.314 10.314

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. gezinnen en gezinnen

0 10.313 10.314

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 5.330.400 5.330.400 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 5.330.400 5.330.400 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 5.340.400 5.356.907 16.507

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

3.700 5.413 1.713

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 3.700 5.413 1.713
5 Kapitaaloverdrachten aan  andere sectoren 4.242.500 3.197.242 -1.045.258

52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen

4.242.500 3.197.242 -1.045.258

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 4.359.400 1.975.212 -2.384.188
61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 440.900 200.607 -240.293
63 Kapitaaloverdrachten aan  lokale overheden 3.918.500 1.774.605 -2.143.895

7 Investeringen 400 484 84
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
400 484 84

TOTAAL UITGAVEN 8.606.000 5.178.351 -3.427.649

Budgettair resultaat van het boekjaar -3.265.600 178.556 3.444.156
Overgedragen resultaat vorige jaren 3.275.600 3.275.597 -3
Toevoeging reservefonds -10.000 -15.050 -5.050

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 3.439.103 3.439.103
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3.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 584 739 Eigen Vermogen 3.564.138 3.351.643
Immateriële vaste activa 248 425 Reserves 71.377 56.328
Materiële vaste activa 336 314 Overgedragen resultaat 3.492.177 3.294.576

Dotaties, subsidies, toela-
gen e.d.

584 739

Vlottende activa 3.601.354 3.388.704 Vreemd vermogen 37.800 37.800
Vorderingen > 1 jaar 14.235 18.980 Voorzieningen 37.800 37.800
Vorderingen < 1 jaar 76.639 37.800
Liquide middelen 3.510.480 3.331.924

Totaal 3.601.938 3.389.443 Totaal 3.601.938 3.389.443

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 5.342.003 6.937.743
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 5.330.555 6.905.521
Andere opbrengsten 11.448 32.222
Operationele kosten 5.140.671 -5.646.271
Div. diensten/goederen 5.413 2.333
Afschrijvingen 639 522
Inkomensoverdrachten 5.134.619 5.643.416
Operationeel resultaat 201.332 1.291.472

Financiële opbrengsten 1.003 4.762
Uitzonderlijke opbrengsten 10.314 2.280
Resultaat van het boekjaar 212.649 1.298.514

3.3 Resultaten van de rekeningencontrole

2.029.511
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Wel-
zijn op 4 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

3.3.1 Uitvoeringsrekening van de begroting

Het over te dragen resultaat dat de instelling vermeldt (3.510.480.123 BEF) omvat
ook de eindtoestand van het reservefonds (71,3 miljoen BEF). Het VIPA gaf de
bewegingen van het reservefonds enkel langs de ontvangstenzijde weer. Het
bechouwde ook de toestand van het reservefonds op 31 december 1999 als ont-
vangst (ESR-code 98 - opnemingen uit reservefondsen)(328). Als het VIPA opteert

                                                       

328 Overigens is de begroting opgenomen in de uitvoeringsrekening door deze ver-
keerde voorstelling niet in evenwicht.
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voor deze voorstellingswijze, dan moet het ook de toestand van het reservefonds op
31 december 2000 als uitgave vermelden (ESR-code 93 - spijzigen van reserve-
fondsen). De alternatieve werkwijze, die erin bestaat de toevoegingen aan het reser-
vefonds te vermelden onder ESR-code 93, zou de werkelijke evolutie beter tot uit-
drukking brengen en is daarom verkieslijk.

In de uitvoeringsrekening zijn de uitgaven voor de openbare psychiatrische zieken-
huizen slechts onrechtstreeks (op grond van de ESR-code) te onderscheiden van de
investeringssubsidies voor de ziekenhuizen. Een onderscheid tussen investerings-
uitgaven en uitgaven voor onderhoud, die het VIPA volgens zijn oprichtingsdecreet
eveneens ten laste moet nemen voor deze beide instellingen, wordt daarbij niet
gemaakt. Het Rekenhof heeft nogmaals gevraagd dit onderscheid uit de rekeningen
te laten blijken, zoals de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting naar aanlei-
ding van de opmerkingen over de rekeningen 1997 in het vooruitzicht stelde(329) .

Het VIPA overschreed het in de begroting ingeschreven ordonnanceringskrediet
voor de eigen werking met 1.796.954 BEF.

3.3.2 Jaarrekening

De instelling heeft nagelaten het gedeelte van de vordering inzake de aanwending
van het reservefonds dat in 2001 vervalt (4.745.000 BEF), over te boeken naar de
vorderingen op minder dan 1 jaar.

3.3.3 Waarborgverplichtingen

Naar aanleiding van zijn controle op de rekeningen 1998(330) heeft het Rekenhof
aangedrongen op een opvolging van de waarborgverplichtingen van het VIPA (on-
geveer 21 miljard BEF). De rekeningen 2000 toonden nog geen gevolg op deze
vraag. Het Rekenhof heeft daarom nogmaals aangedrongen op de ontwikkeling van
een opvolgingssysteem voor deze verplichtingen.

                                                       

329 Zie Boek van het Rekenhof 1998, Stuk 11 (1998-1999) - Nr.1, van 30 oktober
1998, p 165.

330 Zie Boek van het Rekenhof 1999, stuk 36 (1999-2000) - Nr.1, van 14 oktober
1999, p. 225.
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3.3.4 Openstaande vastleggingen

Het totaal van de openstaande vastleggingen dat de instelling opgaf
(20.887.988.983 BEF) stemt niet overeen met dat berekend vertrekkend van de
opgave van de toestand op 31 december 1999, verhoogd met de vastleggingen 2000
en verminderd met de betalingen in 2000(331). De verschillen situeren zich in vijf
sectoren: vooral ziekenhuizen, rustoorden en de alternatieve financiering, maar ook
werkingskosten, centra geestelijke gezondheidszorg. Het Rekenhof heeft aange-
drongen op een verklaring voor en een rechtzetting van deze verschillen door het
VIPA.

                                                       

331 Het resultaat van deze berekening, is 20.653.326.175 BEF (een verschil van
234.662.808 BEF met de opgave van het VIPA).
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4 Vlaams Fonds voor de Lastendelging

Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) heeft een bedrijfseconomische
jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 1.182 miljoen BEF en een winst
van het boekjaar van 505,2 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat
1.319,8 miljoen BEF ontvangsten en 815,8 miljoen BEF uitgaven, zodat het over-
schot van het begrotingsjaar 504 miljoen BEF bedraagt. Het gecumuleerd over te
dragen overschot beloopt 1.178,4 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen
2000 van het VFLD op 31 juli 2001 gecontroleerd verklaard. Slechts één ambte-
naar werkzaam bij het VFLD heeft handtekeningbevoegdheid over de bankreke-
ning. De aanduiding van één of meer volmachthebber(s) is derhalve gewenst. Voor
het dossier Sint-Laureinsstrand te Westende dienen de betrokken ministers de nodi-
ge kredieten te voorzien in het kader van de begroting 2002.

4.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van over-
heidsbedrijven en inkomsten uit eigendom

0 1.088 1.088

28 Overige opbrengsten van vermogen 0 1.088 1.088
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.302.200 1.318.768 16.568

40 Niet verdeeld 0 1 1
46 Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele

groep
1.302.200 1.318.767 16.567

46.1 Werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap 1.302.200 1.302.200 0
46.4 Van een VOI 0 16.567 16.567

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.302.200 1.319.856 17.656

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 602.800 789.661 186.861
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde

aan bedrijven en financiële instellingen
0 403.525 403.525

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 602.800 374.440 - 228.360
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0 11.696 11.696

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.373.800 26.154 - 1.347.646
40 Niet verdeeld 0 1 1
41 Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele

groep
1.373.800 26.153 - 1.347.647

TOTAAL UITGAVEN 1.976.600 815.815 - 1.160.785

Budgettair resultaat van het boekjaar -674.400 504.041 1.178.441
Overgedragen resultaat vorige jaren 674.400 674.446 46

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.178.487 1.178.487
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4.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

 (in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 1.182.011 1.948.769 Eigen Vermogen 1.182.011 676.810
Vorderingen > 1 jaar 0 1.230.000 Overgedragen netto resultaat 1.182.011 676.810
Vorderingen < 1 jaar 3.524 1.926 Vreemd vermogen 0 1.271.959
Liquide middelen 1.178.487 714.479 Schulden > 1 jaar 0 1.230.000
Overlopende rekeningen 0 2.364 Schulden < 1 jaar 0 41.959

Totaal 1.182 .011 1.948.769 Totaal 1.182 .011 1.948.769

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 1.321.016 998.797
Inkomens - en kapitaaloverdrachten 1.302.201 964.501
Andere operationele opbrengsten 18.815 34.296
Operationele kosten -815.815 -707.312
Inkomensoverdrachten 815.815 707.312

Operationeel resultaat 505.201 291.485

Resultaat van het boekjaar 505.201 291.485

4.3 Opmerkingen bij de rekeningen

1.995.046
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting op 1 augustus
2001 volgende opmerkingen meegedeeld:

4.3.1 ESR-uitvoeringsrekening

De Vlaamse regering besliste op 4 februari 2000 in het schadedossier Sint-
Laureinsstrand te Westende 402.308.854 BEF voorlopig uit te betalen(332). Op
9 februari 2000 betaalde het VFLD 403.124.559 BEF (402.308.854 BEF plus de
ondertussen verlopen verwijlinteresten). Tot op heden kon de instelling echter geen
akkoord voorleggen tussen de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening en de
Vlaamse minister bevoegd voor de monumenten en landschappen voor de regulari-
satie van 50% van het uitbetaalde bedrag (201.562.279 BEF). De ministers moeten
dan ook de nodige kredieten laten opnemen in de begroting 2002. Bovendien moet
het VFLD het bedrag van deze terugvordering verwerken in zijn begroting en boek-
houding.

                                                       

332 Overeenkomstig artikel 1, §2, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van
24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het
beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.
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De initiële noch de aangepaste begroting van het VFLD voorzien in sommige aan-
gerekende kredietrubrieken, zodat kredietoverschrijdingen ontstonden. In de toe-
komst is steeds de inschrijving van de nodige kredieten in de begroting aangewe-
zen.

4.3.2 Balans en resultatenrekening

Slechts één ambtenaar werkzaam bij het VFLD kan momenteel betalingsopdrachten
op de bankrekening ondertekenen, waarbij zij individueel gelden van het VFLD kan
besteden, zonder dat een maximumbedrag aan haar handtekeningbevoegdheid is
gekoppeld. Enerzijds is de aanduiding van één of meer volmachthebbers met hand-
tekeningbevoegdheid wenselijk, om de uitvoering van dringende betalingen te ver-
zekeren bij afwezigheid van de huidige titularis en om verwijlintresten door een
snelle uitvoering van betalingsopdrachten te vermijden. Anderzijds verdient het
aanbeveling uitvoering te geven aan het algemeen aanvaard principe van autorisatie
van betalingen boven een bepaalde som door minstens twee handtekeningen, zodat
een waarborg van voldoende interne controle kan ontstaan. Zo de instelling sommi-
ge uitbetalingen om praktische redenen toch aan één persoon wil toevertrouwen,
kan zij het beste een limiet op deze individuele handtekeningbevoegdheid plaatsen.

Ondanks de belofte van de Minister-President(333)bijzondere aandacht te schenken
aan het ter beschikking stellen van bewijsstukken, ontbreekt voor sommige op-
brengsten uit verkopen van onroerende goederen elk verantwoordingsstuk.

De rekening diverse opbrengsten registreert onder meer huuropbrengsten uit diverse
onroerende goederen. Daar de invordering ervan niet optimaal verloopt, is per huur-
contract de creatie van een subrekening diverse ontvangsten aanbevolen.

De Vlaamse openbare instelling Gemeenschapsonderwijs inde nog huuropbrengsten
na 1 januari 1999(334). Het VFLD moet nog steeds sommige van deze huurontvang-
sten van het Gemeenschapsonderwijs recupereren. Het dient zijn invorderingsacties
te intensifiëren.

Ondanks de toezegging van de Minister-President(335) de te innen huur in de toe-
lichting te zullen opnemen, registreerde de staat van vaststaande toekomstige ver-
plichtingen en verbintenissen de toekomstige huurontvangsten en verkoopopbreng-
sten van gebouwen en terreinen nog steeds niet.

Veel geschillendossiers zijn bij diverse rechtbanken aanhangig. De toelichting ver-
meldde echter alleen dossiers over het duinendecreet. Registratie van alle andere
geschillendossiers in de staat van mogelijke schuldverplichtingen is dan ook nood-
zakelijk.

Het jaarverslag actualiseerde de commentaar over de ontvangsten uit de boekhoud-
kundige verrichtingen 2000 onvoldoende.

                                                       

333 Naar aanleiding van de rekeningen 1999.
334 In strijd met artikel 53, § 4, 4°, van het decreet van 21 december 1994 houdende

bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995, zoals gewijzigd door artikel 9
van het programmadecreet 1999.

335 Naar aanleiding van de rekeningen 1999.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1305

5 Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onder-
zoek in Vlaanderen

Het Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen (FIOV)
heeft op 30 juni 2000(336) een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met
een balanstotaal van 1.748,3 miljoen BEF en een winst van het boekjaar van 614,9
miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 1.466,7 miljoen BEF ontvangsten
en 888,1 miljoen BEF uitgaven, zodat het overschot van het begrotingsjaar 578,6
miljoen BEF bedraagt. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 1.299
miljoen BEF. Het Rekenhof heeft deze rekeningen op 15 mei 2001 gecontroleerd
verklaard. Het merkte op dat de instelling de dotatie op een andere manier codeer-
de dan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dat zij de dotatievermindering
van 1,2 miljard niet in de rekening had verwerkt, dat voor een aantal vorderingen
en voorzieningen correcties nodig waren, dat de rekening geen informatie bevatte
over de vastleggingsmachtiging en de aanrekening erop, dat de informatie over de
openstaande verbintenissen, voorgelegd aan de Vlaamse regering tal van onvolko-
mendheden vertoonde en dat de toelichting onvolledig was.

5.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet verdeelde ontvangsten 0 600 600
08 Interne verrichtingen 0 600 600

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.430.900 1.430.900 0
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele

groep (dotaties)
1.430.900 1.430.900 0

8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 100.000 35.202 -64.798
86 Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen

in bedrijven en financiële instellingen
100.000 35.202 -64.798

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.530.900 1.466.702 -64.198

0 Niet verdeelde uitgaven 0 21.071 21.071
03 Interne verrichtingen 0 21.071 21.071

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 1.530.900 867.045 -663.855
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële in-

stellingen
1.530.900 867.045 -663.855

TOTAAL UITGAVEN 1.530.900 3.486.235 1.955.335
TOTAAL UITGAVEN 0 2.619.190 2.619.190

Budgettair resultaat van het boekjaar 0 578.586 578.586
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 720.474 720.474

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.299.060 1.299.060

                                                       

336 Het FIOV werd ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende het
voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie op
30 juni 2000 opgeheven en overgenomen door het IWT-Vlaanderen.
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5.2 Balans en resultatenrekening op 30.6.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 30.6.2000 31.12.1999 Passiva 30.6.2000 31.12.1999
Vlottende activa 1.748.334 1.059.508 Eigen Vermogen 1.421.114 806.168
Vorderingen > 1 jaar 155.182 188.698 Overgedragen resultaat 1.421.114 806.168
Vorderingen < 1 jaar 1.593.152 132.336 Vreemd Vermogen 327.220 253.339
Liquide middelen 0 738.474 Voorzieningen 195.379 214.868

Schulden < 1 jaar 131.841 18.000
Financiële schulden
t.o.v. derden

129.425 0

Overige schulden 2.416 18.000
Overlopende rekenin-
gen

0 20.471

Totaal 1.748.334 1.059.508 Totaal 1.748.334 1.059.508

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 1.492.956 1.967.572
Inkomensoverdrachten 1.130.900 1.880.400
Andere opbrengsten 62.056 87.172
Operationele kosten -879.107 -1.651.296
Inkomensoverdrachten 867.045 1.651.296
Andere operationele kosten 12.062 0

Operationeel resultaat 613.849 316.276

Uitzonderlijke opbrengsten 1.097 28.580
Resultaat van het boekjaar 614.946 344.856

5.3 Opmerkingen bij de rekeningen

1.976.853
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Eco-
nomie op 15 mei 2001 de volgende opmerkingen meegedeeld:

5.3.1 Algemeen

Net zoals vorig jaar heeft het FIOV haar rekening opgesteld in BEF in plaats van in
duizenden BEF.
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5.3.2 Dotatie

Budgettaire aanrekening

In de begroting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de begroting
van het FIOV is de dotatie aan het FIOV gecodeerd als een kapitaaloverdracht van
het Vlaams Gewest naar het FIOV. In haar uitvoeringsrekening daarentegen heeft
het FIOV de ontvangst van de dotatie aangerekend als een inkomensoverdracht.
Hoe zij de dotatie ook categoriseren, belangrijk is dat beide instanties eenzelfde
interpretatie hanteren, zowel voor de begroting als voor de uitvoeringsrekening, dit
om discongruenties en dubbeltellingen bij consolidatie te vermijden. Verscheidene
elementen wijzen erop dat de dotatie een inkomensoverdracht is: het FIOV verricht
zelf geen investeringen, maar kent subsidies toe aan derden; het boekt deze subsi-
dies bedrijfseconomisch grotendeels op de kostenrekening werkingsdotaties; in-
vesteringssubsidies die een instelling doorgeeft aan derden, moet zij aanrekenen
zoals werkingsdotaties. Ook wat de uitgaven betreft, zijn de subsidies die het FIOV
toekent eerder inkomensoverdrachten dan kapitaaloverdrachten.

Bedrijfseconomische aanrekening

Het FIOV heeft de vordering van de dotatie aangerekend op rekening 416 in plaats
van 413. Bij de boeking van de toekenning van een subsidie heeft het FIOV kosten-
en schuldenrekeningen voor verschillende soorten subsidies vermengd.

Bedrag

Het boekhoudbesluit schrijft voor rekening te houden met alle voorzienbare risico’s,
mogelijke verliezen en ontwaardingen ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaar-
rekening betrekking heeft of tijdens vorige boekjaren. Hoewel het dotatiebedrag op
30 juni 2000, dit is de laatste dag van de periode waarover het FIOV rapporteerde,
daalde met bijna 1,2 miljard BEF, nam het FIOV niet het aangepaste, maar het initi-
ele dotatiebedrag op in de bedrijfseconomische en budgettaire boekhouding. Zowel
het bedrijfseconomisch als het budgettair gecumuleerd resultaat zijn daardoor
kunstmatig hoog.

5.3.3 Bedrijfseconomische rekening

De kolom cijfers vorig jaar in de resultaatverwerking bevat verkeerde cijfers, daar
de instelling de onttrekking aan het eigen vermogen niet heeft verwerkt.

Voor twee vorderingen (270.980 BEF en 4.948.333 BEF) had de instelling voorzie-
ningen voor waardeverminderingen op vorderingen moeten boeken wegens dubi-
euze inning. Een derde vordering en de overeenkomstige voorziening (5.993.500
BEF) had zij beter afgeboekt, aangezien zij geen terugbetaling meer kon verwach-
ten. Nog een andere vordering (1.039.531 BEF) had het FIOV moeten afboeken
omdat het ze verrekende met de uitbetaling van een volgende schijf in hetzelfde
dossier. Het bedrag van de voorziening op 1 januari 2000 stemde ten slotte niet
overeen met het bedrag in het detail van de voorzieningen, wegens het opnieuw
opnemen van een voorziening die in 1999 onterecht was afgeboekt.
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5.3.4 ESR-uitvoeringsrekening

De ESR-rekening vermeldde twee verschillende bedragen als totaal van de uitga-
ven, geen van beide echter correct. Daardoor was de ESR-rekening niet in even-
wicht.

5.3.5 Vastleggingsmachtiging

Het FIOV rapporteert in haar rekening niet over haar vastleggingsmachtiging en de
aanrekening erop. De lijst met de openstaande verplichtingen die het op 17 juli
2000 heeft voorgelegd aan de Vlaamse regering, bevatte tal van onvolkomenheden
(niet aangewende saldi die het onterecht niet had afgeboekt, betalingen die het laat-
tijdig had geboekt en die bijgevolg onterecht nog als openstaande verplichting ver-
meld stonden).

5.3.6 Toelichting

De toelichting was onvolledig:

• Zij vermeldde nergens de opheffing en overdracht van het FIOV naar het IWT-
Vlaanderen.

• Een aantal toelichtende staten, opgelegd door het boekhoudbesluit, ontbraken:
de staat van de uitzonderlijke opbrengsten; de staat van de vaststaande toekom-
stige verplichtingen en verbintenissen; de staat van de mogelijke schuldver-
plichtingen; en een verklaring over belangrijke budgetafwijkingen, de vastleg-
gingsmachtiging en de aanrekening erop.

• De staat van de toekomstige verplichtingen en verbintenissen, opgelegd door
het opheffingsbesluit(337), ontbrak.

5.4 Antwoord van de minister en repliek van het Rekenhof

Op 8 augustus 2001 heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Inno-
vatie, Media en Ruimtelijke Ordening geantwoord op de opmerkingen van het
Rekenhof. Hij ging over het algemeen akkoord met de opmerkingen. Vaak betrof
het onregelmatigheden die niet meer konden worden rechtgezet, andere fouten wer-
den of dienden nog te worden gecorrigeerd door het IWT-Vlaanderen, de rechtsop-
volger van het FIOV. De minister ging er niet mee akkoord dat de dotaties aan het
FIOV inkomensoverdrachten zijn. Ten slotte beweerde hij dat de aanpassing van de
vorderingen aan de reële toestand in de IWT-rekening 2000 plaatsvond.

Het ministerieel standpunt inzake de dotatiecodering stemt niet overeen met de
feiten. Ook zijn bewering over de aanpassing van de vorderingen is onjuist. Daarom
                                                       

337 Besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 houdende de overdracht van
rechten en plichten van het FIOV naar het IWT.
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heeft het Rekenhof de minister er op 4 september 2001 opnieuw op gewezen dat
vergissingen en dubbeltellingen in de geconsolideerde rekening van de Vlaamse
overheid wel degelijk mogelijk zijn, doordat het FIOV de ontvangst van de dotatie
als inkomensoverdracht aanrekent, terwijl de begroting van zowel het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap als het FIOV deze dotatie coderen als kapitaalover-
dracht. Bovendien strookt de argumentatie van de minister niet met de houding van
de Vlaamse regering tijdens de begrotingsopmaak 2001. Na een opmerking van het
Rekenhof heeft zij toen immers de codering van deze dotatie, die nu voor het IWT-
Vlaanderen is bestemd, bij amendement gewijzigd van kapitaaloverdracht naar
inkomensoverdracht. In bijkomende orde heeft het Rekenhof erop gewezen dat het
IWT-Vlaanderen in haar rekening 2000 geen correcties heeft geboekt voor de vor-
deringen die het heeft overgenomen van het FIOV.
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6 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor
Vlaams-Brabant

Het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabin-
vest) heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal
van 818,3 miljoen BEF en een verlies van het boekjaar van 1,1 miljoen BEF. De
ESR-uitvoeringsrekening bevat 0,06 miljoen BEF ontvangsten en 103,1 miljoen
BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 103,1
miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 423,1 miljoen
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van Vlabinvest op 3 juli 2001 gecon-
troleerd verklaard.

6.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting* Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten (con-
sumptiebestedingen)

0 12 12

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 0 12 12
2 Rentes en bijdragen in toevallige exploiatatieverliezen

van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom
0 44 44

28 Overige opbrengsten van vermogen 0 44 44
8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 17.887 0 -17.887

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 17.887 0 -17.887

TOTAAL ONTVANGSTEN 17.887 56 -17.831

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

6.100 4.910 -1.190

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten 6.100 4.910 -1.190
5 Kapitaaloverdrachten aan aandere sectoren 471.250 1.361 -469.889

51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-
gen

0 1.361 0

53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 471.250 0 -471.250
7 Investeringen 0 992 992

72 Nieuwbouw van gebouwen 0 992 992
8 Kredietverleningen en deelnemingen 0 95.887 95.887

81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en
financiële instellingen

0 95.887 95.887

TOTAAL UITGAVEN 954.700 206.300 -749.761

Budgettair resultaat van het boekjaar -459.463 -103.094 356.369
Overgedragen resultaat vorige jaren 507.601 526.164 18.563

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 48.138 423.070 374.932
* De kolom begroting bevat de cijfers van de initiële begroting i.p.v. de aangepaste.
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6.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 49.873 51.872 Eigen Vermogen 812.841 813.922
Materiële vaste activa 49.873 51.872 Overgedragen resultaat 812.841 813.922
Vlottende activa 768.391 768.659 Vreemd vermogen 5.423 6.609
Vorderingen op > 1 jaar 266.813 172.520 Voorzieningen 945 0

Voorraden 1.276 0 Schulden op max. 1
jaar 2.353 5.334

Vorderingen  max. 1 jaar 2.798 0 Overlopende rekenin-
gen 2.125 1.275

Liquide middelen 488.833 592.643
Overlopende rekeningen 8.671 3.496

Totaal 818.264 820.531 Totaal 818.264 820.531

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 56 115.344
Inkomensoverdrachten 0 115.300
Andere operationele opbrengsten 56 44

Operationele kosten -9.843 -5.392
Diensten en diverse goederen 5.657 5.392

Inkomensoverdrachten 103 0

Andere operationele opbrengsten 4.083 0

Operationeel resultaat -9.787 109.952

Financiële opbrengsten 9.514 4.416
Financiële kosten 0 0
Uitzonderlijke opbrengsten 137 0
Uitzonderlijke kosten -945 0
Belastingen 0 0
Resultaat van het boekjaar -1.081 114.368

6.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.008.068
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Huis-
vesting op 3 juli 2001 de volgende opmerkingen meegedeeld:

6.3.1 Ontbreken van verantwoordingsstukken

Bij de afsluiting van de controle op 15 juni 2001, waren de in september 1999 ver-
leden erfpachtovereenkomsten nog steeds niet beschikbaar. Overigens bleek ook dat
de cijns 2000 op die datum nog steeds niet was geïnd.
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Voor de obligatieleningen Nieuwstraat en Hof-ten-Hout herberekende Vlabinvest
de aflossingstabellen weliswaar overeenkomstig de opmerkingen bij de rekeningen
1999, maar formele corrigerende addenda op die obligatieleningen waren op 15 juni
2001 nog niet beschikbaar.

6.3.2 Gebrekkige registratie van de financieringsverbintenissen

Zoals het Rekenhof in het verleden al meermaals heeft opgemerkt, vinden de op-
volging van de financieringsverbintenissen en de boekhoudkundige registratie ervan
niet altijd op een even accurate wijze plaats. Dit was ook het geval in 2000:

• Het project Groenveld, Tervuren, werd opgeleverd in 1998 en sloot af met een
financieringssaldo van 7.765.927 BEF. Vlabinvest kan dit bedrag dus niet meer
als een verbintenis beschouwen, maar neemt het toch nog op in de staat van de
vaststaande toekomstige verplichtingen en verbintenissen.

• Een leningscontract van 41.467.000 BEF met de VHM en een sociale huisves-
tingsmaatschappij van 6 april 2000 heeft Vlabinvest niet voorafgaandelijk aan
de controleur van de vastleggingen voorgelegd. De aanrekening op de vastleg-
gingsmachtiging vond dan ook maar in de loop van 2001 plaats.

• De staat van de vaststaande toekomstige verplichtingen en verbintenissen (eco-
nomische boekhouding) hield zelfs al rekening met twee leningscontracten die
Vlabinvest pas in 2001 sloot, respectievelijk van 28.795.680 BEF en
55.942.000 BEF.

6.3.3 Beperkte investeringsactiviteit

Uit de beperkte aanwending van de vastleggingsmachtiging blijkt dat de investe-
ringsactiviteit van Vlabinvest overigens ook in 2000 weinig intensief was. De kos-
ten voortvloeiend uit het niet-naleven van de bouwverplichting inzake de aange-
kochte Wemmelse gronden bleven oplopen. Eind 2000 bedroeg de betrokken scha-
devergoeding al 4.083.000 BEF (30 % van de aankoopprijs).
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7 Fonds Bijzondere Jeugdbijstand

Het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) heeft een bedrijfseconomische jaarreke-
ning voorgelegd met een balanstotaal van 365,8 miljoen BEF en met een winst van
het boekjaar van 124,6 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 6.893,3
miljoen BEF ontvangsten en 6.768,7 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot
een overschot van het begrotingsjaar van 124,6 miljoen BEF. Het gecumuleerd
over te dragen overschot bedraagt 345,9 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de reke-
ningen 2000 van het fonds op 21 augustus 2001 gecontroleerd verklaard.

7.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 292.000 252.577 -39.423
37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale ver-

zekeringsinstellingen
157.000 146.137 -10.863

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

135.000 106.440 -28.560

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 6.617.600 6.640.752 23.152
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 6.617.600 6.640.752 23.152

TOTAAL ONTVANGSTEN 6.909.600 6.893.329 -16.271

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen)

23.300 18.239 -5.061

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 23.300 18.239 -5.061
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 7.057.700 6.750.522 -307.178

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

6.993.700 6.687.878 -305.822

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 64.000 62.644 -1.356

TOTAAL UITGAVEN 7.081.000 6.768.761 -312.239

Budgettair resultaat van het boekjaar 124.568
Overgedragen resultaat vorige jaren 221.367

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 345.935
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7.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 365.769 232.145 Eigen Vermogen 295.935 171.367
Vorderingen op ten
hoogste 1 jaar

83.463 82.624 Overgedragen
nettoresultaat

295.935 171.367

Liquide middelen 282.306 149.521 Vreemd vermogen 69.834 60.778
Voorzieningen 50.000 50.000
Schulden op < 1 jaar 19.834 10.778

Totaal 365.769 232.145466.2
89

Totaal 365.769 232.145

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 6.893.329 6.531.480
Lopende opbrengsten 252.577 250.873
Inkomensoverdrachten 6.640.752 6.280.607
Operationele kosten -6.768.761 -6.493.790
Inkomensoverdrachten 6.750.522 6.428.295
Overige kosten 18.239 15.495
Voorzieningen (toevoegingen) 0 50.000
Operationeel resultaat 124.568 37.690

Resultaat van het boekjaar 124.568 37.690

7.3 Resultaten van de rekeningencontrole

2.003.398
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Wel-
zijn op 21 augustus 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

7.3.1 Uitvoeringsrekening van de begroting

Het FBJ heeft nagelaten in de uitvoeringsrekening het over te dragen resultaat van
het jaar weer te geven. Het overgedragen resultaat van vorige jaren (171,3 miljoen
BEF) dat de instelling vermeldde, is onjuist. Het aanleggen van voorzieningen heeft
immers geen budgettaire repercussies.
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7.3.2 Jaarrekening

De rubriek overige vorderingen op minder dan 1 jaar bevatte compensaties van
vorderingen en schulden (die bovendien ten onrechte in de rekening te betalen der-
dengelden werden opgenomen).

Door de grote verscheidenheid van de erin opgenomen kosten, vergt de rekening
werkingskosten (en parallel ermee de ESR-code 12.11 in de uitvoeringsrekening)
verdere opsplitsing. Bovendien kan het FBJ daarvoor geen 640-rekeningen gebrui-
ken, aangezien die bedoeld zijn voor subsidies.
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8 Fonds Film in Vlaanderen

Het Fonds Film in Vlaanderen (FFIV), dat bijdraagt tot de financiering van audio-
visuele (co)producties en de spreiding en bevordering van de audiovisuele cultuur,
heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van
53,5 miljoen BEF en een verlies van het boekjaar van 3,4 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 379,3 miljoen BEF ontvangsten en 380,5 miljoen BEF
uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 1,2 miljoen
BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 53,5 miljoen BEF. Het
Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het Fonds Film in Vlaanderen op 31 juli
2001 gecontroleerd verklaard.

8.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 5.000 4.302 -698
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven 5.000 4.302 -698

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 375.000 375.000 0
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
375.000 375.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 380.000 379.302 -698

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

4.400 329 -4.071

11 Lonen en sociale lasten 3.800 0 -3.800
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 600 329 -271

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 375.600 380.146 4.546
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan

bedrijven en financiële instellingen
297.000 299.620 2.620

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

66.100 68.167 2.067

35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 12.500 12.359 -141

TOTAAL UITGAVEN 380.000 380.475 475

Budgettair resultaat van het boekjaar 0 -1.173 -1.173
Overgedragen resultaat vorige jaren 55.000 54.669 -331

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 55.000 53.496 -1.504

De ESR-uitvoeringsrekening van de begroting bevat een overschrijding van het
uitgavenkrediet inkomensoverdrachten met 4,5 miljoen BEF. Ingevolge deze be-
grotingsoverschrijding sloot het Fonds Film in Vlaanderen 2000 af met een tekort.
De instelling heeft dit tekort aangezuiverd met het overgedragen overschot van
vorige jaren.
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8.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 53.496 54.919 Eigen Vermogen 53.496 54.669
Vorderingen < 1 jaar 23.000 250 Overgedragen resultaat 53.496 54.669
Liquide middelen 30.496 54.669 Vreemd vermogen 0 250

Overlopende rekenin-
gen

0 250

Totaal 53.496 54.919 Totaal 53.496 54.919

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 379.052 378.052
Inkomensoverdrachten 377.000 375.000
Andere opbrengsten 2.052 3.052
Operationele kosten -382.470 -313.333
Andere operat. kosten 382.470 313.333
Operationeel resultaat -3.418 64.719

Financiële kosten -5 -2
Resultaat van het boekjaar -3.423 64.717

8.3 Opmerkingen bij de rekeningen

Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en van Media
op 31 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

8.3.1 ESR-uitvoeringsrekening

Het Fonds Film in Vlaanderen stelt jaarlijks een lijst van openstaande vastleggings-
dossiers op, maar onderzoekt niet of deze lijst overeenstemt met de realiteit. Dos-
sieranalyse toonde aan dat de lijst een aantal, weliswaar kleine, saldi bevat die an-
nulatie vergen en dat het fonds een aantal al betaalde subsidies moet terugvorderen.

8.3.1 Balans en resultatenrekening

• Het resultaat van het boekjaar (-3,4 miljoen BEF) lag 2 miljoen BEF lager dan
het werkelijke bedrijfseconomische verlies van het boekjaar (-1,4 miljoen
BEF), terwijl het overgedragen resultaat van vorige boekjaren (56,9 miljoen
BEF) in de resultaatverwerking 2 miljoen BEF hoger was dan het reële overge-
dragen resultaat van vorige jaren (54,9 miljoen BEF). Aangezien de fout in het
resultaat van het boekjaar de fout in het overgedragen resultaat van vorige jaren
compenseerde, waren het over te dragen resultaat en het overgedragen resultaat
in de balans correct.
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• Het Fonds Film in Vlaanderen kwam met een producent een regeling overeen
om de uitstaande schuld af te bouwen. De vordering bleef het afgelopen boek-
jaar echter ongewijzigd. Het fonds moet alle mogelijke rechtsmiddelen uitput-
ten om deze vordering alsnog te innen.
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9 Vlaamse Milieumaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een bedrijfseconomische jaarreke-
ning voorgelegd met een balanstotaal van 23,8 miljard BEF en een verlies van het
boekjaar van 89,7 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 1,952 miljard
BEF ontvangsten en 2,791 miljard BEF uitgaven. Het tekort van het begrotingsjaar
bedraagt dus 839 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot be-
draagt 472 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de VMM op
14 augustus 2001 gecontroleerd verklaard.

9.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

28.718 37.474 8.756

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten (pu-
blicaties, labo prestaties)

28.718 37.474 8.756

2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van
overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom

6.707 13.555 6.848

26 Rente van overheidsvorderingen (CFO-intresten) 6.707 13.555 6.848
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 7.706 5.386 -2.320

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. gezinnen en gezinnen

5.260 3.640 -1.620

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 2.446 1.746 -700
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.497.500 1.419.841 -77.659

46 Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele groep
(dotaties)

1.497.500 1.419.841 -77.659

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 641.500 475.418 -166.082
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

(investeringstoelage)
641.500 475.418 -166.082

7 Desinvesteringen 500 389 -111
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onli-

chamelijke zaken
500 389 -111

8 Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 1.069 0 -1.069
86 Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in

bedrijven en financiële instellingen
1.069 0 -1.069

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.183.700 1.952.063 -231.637

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

2.107.013 1.871.809 -235.204

11 Lonen en sociale lasten 1.126.798 1.014.034 -112.764
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 980.215 857.775 -122.440

2 Rentes en huurgelden van gronden 414.103 351.690 -62.413
21 Rentes op overheidsschuld 414.000 351.635 -62.365
24 Huurgelden van gronden 103 55 -48
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3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 2.141 0 -2.141
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde aan

bedrijven en financiële instellingen
2.141 0 -2.141

7 Investeringen 476.534 141.027 -335.507
70 Niet verdeeld 232.561 0 -232.561
71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 4 4 0
72 Nieuwbouw van gebouwen 8.785 8.785 0
73 Aanleg van water- en wegenbouwkundige werken 161.500 66.607 -94.893
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
73.684 65.631 -8.053

8 Kredietverleningen en deelnemingen 1.259 188 -1.071
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
1.259 188 -1.071

9 Overheidsschuld 480.000 426.350 -53.650
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 480.000 426.350 -53.650

TOTAAL UITGAVEN 3.481.050 2.791.064 -689.986

Budgettair resultaat van het boekjaar -1.297.350 -839.001 458.349
Overgedragen resultaat vorige jaren 1.297.350 1.311.463 14.113

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 472.462 472.462

9.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

 (in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 17.432.243 18.810.171 Eigen Vermogen 17.402.156 18.781.420
Oprichtingskosten 0 0 Kapitaal 20.000 20.000
Immateriële vaste activa 15.507 11.556 Reserves -3.119.771 -3.119.771
Materiële vaste activa 17.413.560 18.795.628 Overgedragen resultaat -426.507 -336.824
Financiële vaste activa 3.176 2.987 Kapitaalsubsidies 20.928.434 22.218.015
Vlottende activa 6.365.159 7.715.488 Vreemd vermogen 6.395.246 7.744.239
Vorderingen > 1 jaar 5.414.055 5.910.366 Voorzieningen 0 0
Voorraden 1.721 1.603 Schulden > 1 jaar 4.915.962 5.411.906
Vorderingen < 1 jaar 1.153.937 1.766.146 Schulden < 1 jaar 696.630 666.369
Geldbeleggingen 0 0 Overlopende rekenin-

gen
782.654 1.665.964

Liquide middelen -211.126 33.362
Overlopende rekeningen 6.572 4.011

Totaal 23.797.402 26.525.659 Totaal 23.797.402 26.525.659
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 3.636.410 3.652.751
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 3.589.778 3.643.101
Andere operationele opbrengsten 46.632 9.650
Operationele kosten -3.392.242 -3.371.059
Handelsgoederen, grond- en hulp-
stoffen

225.342 233.490

Diensten en diverse goederen 625.891 592.445
Personeelskosten 1.021.500 960.672
Afschrijvingen en waardeverminde-
ringen

1.519.143 1.583.691

Voorzieningen -6 14
Inkomensoverdrachten 372 747
Operationeel resultaat 244.168 281.692

Financiële opbrengsten 13.542 31.746
Financiële kosten -351.718 -417.196
Uitzonderlijke opbrengsten 4.338 4.557
Uitzonderlijke kosten -14 0
Resultaat van het boekjaar -89.684 -99.201

9.3 Opmerkingen bij de rekeningen

Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting op 16 augus-
tus 2001 de volgende opmerkingen meegedeeld:

• De jaarrekening maakt melding van reserves voor een negatief bedrag van 3,1
miljard BEF. Dit bedrag bevat evenwel de gecumuleerde waardeaanpassingen
tengevolge van de meer bedrijfseconomische aanpak bij de opmaak van de jaar-
rekeningen sinds het ontstaan van de VMM. Bijgevolg kan er geen sprake zijn
van reserves. De herkomst ervan is immers niet terug te vinden in gereserveer-
de winsten van de instelling. De VOI dient dan ook deze verkeerde boekings-
wijze te corrigeren door het bedrag van de reserves over te boeken naar de ru-
briek overgedragen verlies, die als negatieve post op de balans wordt opgeno-
men en een correctie in min op het eigen vermogen bevat. Eventuele toekom-
stige waardeaanpassingen van actief- of passiefbestanddelen dient de VMM
boekhoudkundig correct te verwerken, namelijk langs de resultatenrekening.

• De liquide middelen van de VMM bestaan uit diverse kleine kassen, een cen-
trale banklening (rekening-courant) en de verschillende CFO-rekeningen. De
instelling mag het gecompenseerd saldo van deze CFO-rekeningen als één be-
drag opnemen in de jaarrekening(338). Is dit saldobedrag op het einde van het
boekjaar in het voordeel van de kredietinstelling, dan moet zij dit normaliter op
deze datum overboeken op subrekening 433 Kredietinstellingen - Schulden in
rekening-courant. De VMM dient er in de toekomst dan ook over te waken
haar financiële positie op de juiste rekening in de balans te vermelden.

                                                       

338 Met toepassing van het advies nr. 105/1 van augustus 1977 van de Commissie
voor Boekhoudkundige Normen.
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• De VMM gebruikt de overlopende rekeningen weinig consistent. Huurkosten
voor een voertuig van 25 december 2000 tot 21 januari 2001, onderhoudskosten
van machines van 20 december 2000 tot 20 januari 2000 en huurkosten van
1 oktober 2000 tot 31 maart 2001, legt zij integraal ten laste van het volgende
boekjaar. De lidmaatschapsbijdrage voor 2001 aan een vzw, boekt ze daarente-
gen in het afgesloten boekjaar. Overgedragen huuropbrengsten van het boekjaar
1999 heeft de VMM in 2000 niet overgeboekt naar de betrokken opbrengsten-
rekening. Aldus heeft de instelling het matching-principe niet nageleefd (toere-
kening van de kosten en opbrengsten aan de periode waarop ze betrekking heb-
ben). Deze toerekening moet van het ene boekjaar op het andere identiek blij-
ven en stelselmatig worden toegepast. De VMM moet er zich bovendien voor
hoeden aan de regelgeving een eigen interpretatie te geven: noch het besluit van
de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economi-
sche boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare in-
stellingen, noch de uitvoeringsbesluiten bij de wet van 17 juli 1975 betreffende
de jaarrekening van de onderneming, laten voor overlopende rekeningen afwij-
kingen toe.

9.4 Werkingskosten personeel Aquafin

1.497.025
Het is niet aangewezen de werkingskosten van het statutair personeel dat de VMM
ter beschikking stelt van de NV Aquafin, aan te rekenen op kredieten van de para-
regionale. Het ontbreken van een bepaling in de overeenkomst tussen de VMM en
de NV Aquafin van 24 december 1993, waarbij de VMM de personeelskosten en
aanverwante kosten van activiteiten van de NV Aquafin niet mag dragen, is geen
reden voor deze pararegionale dergelijke kosten te haren laste te nemen. De activi-
teiten behoren immers sinds januari 1994 niet meer tot haar decretale opdracht.

Bovendien is de terbeschikkingstelling van het personeel onverenigbaar met de
dwingende bepalingen van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid,
de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van
gebruikers. Deze wet is wel degelijk van toepassing op de overheidssector.

1.455.669
Ten slotte drong het Rekenhof op 2 oktober 1998 bij de Vlaamse Minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling aan op een spoedige wijziging van de bovengenoem-
de samenwerkingsovereenkomst, opdat de onwettige situatie ongedaan wordt ge-
maakt. De aandacht van de minister werd ook gevestigd op de strafbepalingen van
de wet van 24 juli 1987.
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10 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft een bedrijfseconomische
jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 743,3 miljoen BEF en met een
overschot van het boekjaar van 294,2 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening
bevat 1.612,4 miljoen BEF ontvangsten en 1.733,4 miljoen BEF uitgaven en geeft
aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 121 miljoen BEF. Het gecu-
muleerd over te dragen overschot bedraagt 632,4 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft
de rekeningen 2000 van het VLIF op 17 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

10.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofd-
groepen 1 t/m 9 worden verdeeld

10.000 5.729 -4.271

08 Interne verrichtingen 10.000 5.729 -4.271
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen)
10.000 13.468 3.468

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 10.000 13.468 3.468
5 Kapitaaloverdrachten  van andere sectoren 98.700 293.188 194.488

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellin-
gen (exclusief vermogensheffingen)

200 1.488 1.288

59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 98.500 291.699 193.199
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 1.300.000 1.300.000 0

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 1.300.000 1.300.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.418.700 1.612.384 193.684

0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroe-
pen 1 t/m 9 worden verdeeld

10.000 5.729 -4.271

3 Inkomensoverdrachten aan  andere sectoren 1.999.500 1.643.868 -355.632
31 Exploitatiesubsidies 1.999.500 1.643.868 -355.632

5 Kapitaaloverdrachten aan  andere sectoren 162.600 83.786 -78.814
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen
162.600 83.786 -78.814

TOTAAL UITGAVEN 2.172.100 1.733.383 -438.717

Budgettair resultaat van het boekjaar -753.400 -120.999 632.401
Overgedragen resultaat vorige jaren 753.400 753.446 46

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 632.447 632.447
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10.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999

Eigen Vermogen 659.145 489.961
Overgedragen resultaat 659.145 489.961

Vlottende activa 743.329 968.691 Vreemd vermogen 84.184 478.730
Voorzieningen en
uitgestelde belastingen

54.378 35.710

Vorderingen < 1 jaar 110.991 215.245 Schulden > 1 jaar 8.000 0
Liquide middelen 632.338 753.446 Schulden < 1 jaar 21.806 443.020

Schulden > 1 jaar die
in jaar vervallen

8.000

Andere schulden 21.806 435.020

Totaal 743.329 968.691 Totaal 743.329 968.691

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 1.627.293 1.704.175
Lopende opbrengsten
Inkomensoverdrachten 1.627.265 1.704.003
Andere opbrengsten 28 172
Operationele kosten -1.333.109 -1.381.1080
Voorzieningen 18.669 6.123
Inkomensoverdrachten 1.314.440 1.374.985

Operationeel resultaat 294.184 323.067
Financiële kosten 0 -1.927
Uitzonderlijke kosten 0 -16.000
Resultaat van het boekjaar 294.184 305.140

10.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.007.387
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Landbouw op 18 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

• Uit de toelichting bij de begrotingsrapportering blijkt dat 13.358.961 BEF
waarborgbijdragen werden ontvangen, terwijl die volgens de begrotingsrap-
portering 13.467.517 BEF bedragen.

• Het VLIF heeft rubrieken 39.1 (EU-bijstand op rentesubsidies) en 59.11 (EU-
bijstand op investeringspremies) op de ontvangstenzijde van de begroting in de
begrotingsrapportering samengevoegd.

• De begrotingsrapportering werd in strijd met artikel 51 van het besluit van de
Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische
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boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen,
niet in duizenden BEF uitgedrukt.

• In de resultaatverwerking heeft de instelling het over te dragen nettoresultaat
(code 693) voor het huidige en het vorige jaar niet opgenomen.

• De betalingen worden nog steeds niet op het daartoe genomen vastleggings-
nummer aangerekend.

Inmiddels heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting de opmerkingen
over de rekeningen 2000 van het VLIF beantwoord met een ongedateerde brief. Het
Rekenhof onderzoekt momenteel dit antwoord.

10.4 Andere controleresultaten

Het Rekenhof heeft een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de
steunbeslissingen die het VLIF heeft vastgelegd in 2000. De bevindingen ervan zijn
opgenomen op p.103 van dit boek.
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11 Grindfonds

Het Grindfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een
balanstotaal van 1.277,2 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van 324,2
miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 400,2 miljoen BEF ontvangsten en
75,9 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begro-
tingsjaar van 324,2 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot per
31 december 2000 zou 1.277,2 miljoen BEF bedragen. Het Rekenhof heeft de reke-
ningen 2000 van het Grindfonds op 19 september 2001 gecontroleerd verklaard.
Het stelde vast dat de rekeningen met grote vertraging werden voorgelegd. Bij de
begrotingstechnische registratie van de grindheffingen heeft het Grindfonds de
aanrekeningsregels niet gevolgd. Daarenboven heeft het de intresten naar aanlei-
ding van het goed financieel beheer (CFO-intresten) niet in de jaarrekening ver-
werkt.

11.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 387.000 400.156 13.156
36 Indirecte belastingen en heffingen 387.000 400.156 13.156

TOTAAL ONTVANGSTEN 387.000 400.156 13.156

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

127.515 15.511 -112.004

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 127.515 15.511 -112.004
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 206.685 15.917 -190.768

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 206.685 15.917 -190.768
6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 1.005.807 44.517 -961.290

61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 1.005.807 44.517 -961.290

TOTAAL UITGAVEN 1.340.007 75.945 -1.264.062

Budgettair resultaat van het boekjaar -953.007 324.211 1.277.218
Overgedragen resultaat vorige jaren 953.007 953.007 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.277.218 1.277.218
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11.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 1.277.218 953.007 Eigen vermogen 1.265.429 941.218
Vorderingen < 1 jaar 121.659 0 Kapitaal 391.837 391.837
Liquide middelen 1.155.559 953.007 Overgedragen resultaat 873.592 549.381

Vreemd vermogen 11.789 11.789
Voorzieningen en
uitgestelde belastingen

11.789 11.789

Totaal 1.277.218 953.007 Totaal 1.277.218 953.007

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 400.156 360.514
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 400.156 360.514
Operationele kosten -75.945 -51.743
Personeelskosten 5.255 6.888
Niet kaskosten 0 -6.888
Inkomensoverdrachten 70.690 51.743

Operationeel resultaat 324.211 308.771
Financiële opbrengsten 0 12.632
Resultaat van het boekjaar 324.211 321.403

11.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.027.090
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Eco-
nomie op 19 september 2001 de volgende opmerkingen meegedeeld:

• In strijd met artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954, werd de jaarrekening
niet tijdig aan het Rekenhof voorgelegd.

• Niettegenstaande een voorgaande belofte om de jaarrekening in duizenden BEF
uit te drukken, heeft het Grindfonds voor 2000 opnieuw de foutieve rapporte-
ringseenheid aangewend.

• Het Grindfonds heeft het gecumuleerd resultaat andermaal niet in de uitvoe-
ringsrekening van de begroting tot uiting gebracht. Het heeft dit saldo evenmin
overgedragen naar het volgende boekjaar(339).

• De controle van de financiële staten wees uit dat het Grindfonds de intresten
naar aanleiding van het goed financieel beheer (CFO-interesten) niet in de jaar-
rekening heeft verwerkt.

                                                       

339 Conform artikel 55 van het boekhoudbesluit van 21 mei 1997 dient het begro-
tingsoverschot langs de ESR-code 03.22 als uitgave naar het volgende jaar te wor-
den overgedragen.
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• Het fonds heeft nog openstaande vorderingen van grindheffingen die nog niet
werden ontvangen, begrotingstechnisch al aangerekend, in strijd met artikel 52,
§7, van het boekhoudbesluit, dat stipuleert dat ontvangsten ten gevolge van de
uitoefening van de soevereine macht van de overheid, waaronder belastingen,
heffingen en retributies, (budgettair) moeten worden geregistreerd op het mo-
ment van betaling.
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12 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij-
en Aquicultuursector

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA)
heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van
96,3 miljoen BEF en met een overschot van het boekjaar van 22,4 miljoen BEF. De
ESR-uitvoeringsrekening bevat 144,4 miljoen BEF ontvangsten en 121,3 miljoen
BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 23,1
miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 96,1 miljoen
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het Financieringsinstrument voor
de Vlaamse visserij- en aquicultuursector op 17 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

12.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

5 Kapitaaloverdrachten  van andere sectoren 2.100 1.122 -978
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellin-

gen (exclusief vermogensheffingen)
2.100 1.122 -978

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 143.300 143.300 0
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 143.300 143.300 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 145.400 144.422 -978

5 Kapitaaloverdrachten aan  andere sectoren 218.400 121.292 -97.108
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen
218.400 121.292 -97.108

TOTAAL UITGAVEN 218.400 121.292 -97.108

Budgettair resultaat van het boekjaar -73.000 23.130 96.130
Overgedragen resultaat vorige jaren 73.000 72.975 -25

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 96.105 96.105

12.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999

Eigen Vermogen 94.331 71.952
Overgedragen resultaat 94.331 71.952

Vlottende activa 96.331 73.952 Vreemd vermogen 2000 2000

Vorderingen < 1 jaar 226 977 Schulden > 1 jaar 2.000 0
Liquide middelen 96.105 72.975 Schulden < 1 jaar 2.000

Totaal 96.331 73.952 Totaal 96.331 73.952
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 143.671 57.118
Inkomensoverdrachten 143.671 57.118
Operationele kosten -121.292 -34.093
Inkomensoverdrachten 121.292 34.093

Operationeel resultaat 22.379 23.025

Resultaat van het boekjaar 22.379 23.025

12.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.007.388
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Landbouw op 19 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

• De begrotingsrapportering werd in strijd met artikel 51 van het besluit van de
Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische
boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellin-
gen niet in duizenden BEF uitgedrukt.

• De waarborgbijdragen staan in de begrotingsrapportering onder rubriek 57.2 in
plaats van onder de in de aanpassing van de begroting voorziene rubriek 16.

• Het naar 2001 over te dragen overschot staat in de begrotingsrapportering onder
rubriek 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren, in plaats van onder ru-
briek 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar.

• De resultaatverwerking heeft het over te dragen nettoresultaat (code 693) voor
het huidige en het vorige jaar niet meegerekend.

Op 3 oktober 2001 heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting de op-
merkingen over de rekeningen 2000 van het FIVA beantwoord. Het Rekenhof on-
derzoekt momenteel dit antwoord.
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13 Fonds voor Economische Expansie en Regionale Re-
conversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen

Het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Middelgrote en
Grote Ondernemingen (FEERR-MGO) heeft een bedrijfseconomische jaarrekening
voorgelegd met een balanstotaal van 2,660 miljard BEF en een winst van het
boekjaar van 1,203 miljard BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 6,531 miljard
BEF ontvangsten en 5,363 miljard BEF uitgaven. Het overschot van het begro-
tingsjaar bedraagt aldus 1,167 miljard BEF. Het gecumuleerd over te dragen over-
schot bedraagt 1,971 miljard BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het
FEERR-MGO op 25 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

13.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet verdeelde ontvangsten 0 33.901 33.901
08 Interne verrichtingen 0 33.901 33.901

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 300.000 120.134 -179.866
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellin-

gen
300.000 120.134 -179.866

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 6.377.300 6.377.300 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 6.377.300 6.377.300 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 6.677.300 6.531.335 -145.965

0 Niet verdeelde uitgaven 0 49.121 49.121
03 Interne verrichtingen 0 49.121 49.121

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 151.700 89.673 -62.027
30 Niet verdeeld 50.000 0 -50.000
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen
101.700 89.673 -12.027

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 6.919.600 4.990.926 -1.928.674
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen
5.423.600 3.579.487 -1.844.113

52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

1.496.000 1.411.439 -84.561

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 666.700 233.814 -432.886
61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 666.700 233.814 -432.886

TOTAAL UITGAVEN 7.738.000 5.363.534 -2.374.466

Budgettair resultaat van het boekjaar -1.060.700 1.167.801 2.228.501
Overgedragen resultaat vorige jaren 1.060.700 804.169 -256.531

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.971.970 1.971.970
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13.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 2.660.308 1.730.317 Eigen Vermogen 2.147.674 944.424
Vorderingen op meer
dan 1 jaar

214.488 237.283 Kapitaal 0 4.154.254

Vorderingen op max. 1
jaar

464.336 432.831 Overgedragen resultaat 2.147.674 -3.209.830

Liquide middelen 1.981.484 1.060.203 Vreemd Vermogen 512.634 785.893
Voorzieningen 502.484 514.003
Schulden op max. 1
jaar

10.150 271.890

Totaal 2.660.308 1.730.317 Totaal 2.660.308 1.730.317

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 6.522.559 4.692.766
Inkomensoverdrachten 6.377.300 4.490.300
Andere opbrengsten 145.259 202.466
Operationele kosten -5.347.412 -7.002.985
Voorzieningen 32.999
Inkomensoverdrachten 5.314.413 7.002.985

Operationeel resultaat 1.175.147 -2.310.219
Uitzonderlijke opbrengsten 28.103 67.125
Terugneming van afschrijvingen en
waardeverminderingen

28.103 67.125

Uitzonderlijk resultaat 28.103 67.125

Resultaat van het boekjaar 1.203.250 -2.243.094

13.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.007.769
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Eco-
nomie op 25 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

• De jaarrekeningen van het FEERR-MGO werden laattijdig aan het Rekenhof
overgelegd. De documenten werden verstuurd op 21 juni 2001, terwijl de uiter-
ste datum wettelijk is vastgelegd op 31 mei 2001.

• In de uitvoeringsrekening van de begroting 1999 boekte de instelling de ge-
westdotatie als een inkomensoverdracht, terwijl zij die in 1998 als een kapitaal-
overdracht beschouwde. Zij wijzigde haar boekingswijze in 1999 op vraag van
ABAFIM. In de uitvoeringsrekening 2000 werd de dotatie evenwel weer bij de
kapitaaloverdrachten geboekt. Dit toont een gemis aan consistentie aan en een
foutieve aanrekening t.a.v. de instructies van ABAFIM.
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• Op 7 september 2001 ging de Vlaamse Minister voor Financiën en Begroting
akkoord met deze opmerkingen. Op 24 september 2001 vestigde het Rekenhof
nog eens de aandacht op een klein misverstand inzake de boeking van de dota-
tie.
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14 Fonds voor Economische Expansie en Regionale
Reconversie – Kleine Ondernemingen

Het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Onder-
nemingen (FEERR-KO) heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met
een balanstotaal van 2.173,0 miljoen BEF en met een verlies van het boekjaar van
91,4 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 3.037,0 miljoen BEF ont-
vangsten en 3.090,3 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het
begrotingsjaar van 53,3 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot
per 31 december 2000 bedraagt 1.531,0 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de reke-
ningen 2000 van het FEERR-KO op 21 augustus 2001 gecontroleerd verklaard. Het
stelde vast dat de investeringssteun begrotingstechnisch niet werd opgesplitst in
rentetoelagen en kapitaalpremies.

14.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 50.000 23.305 -26.695
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellin-

gen (exclusief de vermogensheffingen)
50.000 23.305 -26.695

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 3.013.700 3.013.700 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 3.013.700 3.013.700 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 3.063.700 3.037.005 -26.695

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen)

68.000 45.862 -22.138

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 68.000 45.862 -22.138
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 647.200 192.787 -454.413

31 Exploitatiesubsidies 19.100 4.912 -14.188
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan

bedrijven en financiële instellingen
628.100 187.875 -440.225

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 4.015.400 2.851.652 -1.163.748
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen
4.015.400 2.851.652 -1.163.748

TOTAAL UITGAVEN 4.730.600 3.090.301 -1.640.299

Budgettair resultaat van het boekjaar -1.666.900 -53.296 1.613.604
Overgedragen resultaat vorige jaren 1.666.900 1.584.265 -82.635

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.530.969 1.530.969
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14.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 2.173.003 2.203.695 Eigen vermogen 1.923.006 2.014.419
Vorderingen < 1 jaar 561.314 535.765 Overgedragen resultaat 1.923.006 2.014.419
Liquide middelen 1.611.689 1.667.930 Vreemd vermogen 249.997 189.276

Voorzieningen en
uitgestelde belastingen

80.213 95.322

Schulden < 1 jaar 169.784 93.954
Andere schulden 169.784 93.954

Totaal 2.173.003 2.203.695 Totaal 2.173.003 2.203.695

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 3.085.504 3.548.776
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 3.014.057 3.432.600
Andere operat. opbrengsten 71.447 116.176
Operationele kosten -3.176.917 -3.509.775
Diensten en diverse goederen 41 2
Niet kaskosten -15.109 -22.637
Inkomensoverdrachten 3.169.055 3.440.080
Andere operationele kosten 22.930 92.330
Operationeel resultaat -91.413 39.001

Financiële opbrengsten 0 331
Resultaat van het boekjaar -91.413 39.332

14.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.027.089
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Eco-
nomie er op 22 augustus 2001 op gewezen dat het al bij de jaarrekening 1998 had
opgemerkt dat de instelling de begrotingsrubriek 51.12 (investeringssteun) diende
op te splitsen in rentetoelagen met ESR-code 31 en kapitaalpremies met ESR-code
51. Voor 2000 deed de instelling dit nog steeds niet.

14.4 Andere controleresultaten

1.957.307
Het FEERR-KO nam een vastlegging van 1.926.320 BEF ten laste voor de meer-
kosten die twee onderaannemers van een studiebureau dat de voorbereiding van de
ondernemingsplanwedstrijd had toegewezen gekregen, factureerden. Aangezien de
voorbereidingsfase na een onderhandelingsprocedure was gegund tegen een totaal-
prijs, deelde het Rekenhof de minister op 16 februari 2001 mee dat het uitgesloten
was dat het Vlaams Gewest een meerprijs zou betalen voor prestaties die deel uit-
maakten van de oorspronkelijke opdracht. De uitvoeringsfase van het project werd
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nooit toegewezen. Aldus kon evenmin worden aangenomen dat de prestaties ten
laste van deze fase konden worden aangerekend.

Het antwoord van de minister van 15 maart 2001 bevatte geen elementen die het
standpunt van het Rekenhof konden wijzigen. De minister argumenteerde dat het
studiebureau, hoewel slechts voor de voorbereidingsfase een contract bestond, de
toezegging had gekregen de volledige opdracht uit te voeren. Om de timing te res-
pecteren en sancties wegens laattijdigheid te voorkomen, had het bureau de kwesti-
euze deelopdrachten uitbesteed voor er een contract was. De minister meldde zijn
administratie de opdracht te hebben gegeven de betwiste bedragen uit te betalen.

Op 30 maart 2001 deelde het Rekenhof de minister mee dat het zijn standpunt
handhaafde dat de betaling onverschuldigd was. Er werd immers wel een algemene
offerteaanvraag georganiseerd voor de totale opdracht, maar de opdracht werd niet
toegewezen. Vervolgens startte een onderhandelingsprocedure met het studiebu-
reau, waaruit enkel voor de voorbereidingsfase een contract voortvloeide. Het stu-
diebureau kon bezwaarlijk genoodzaakt zijn de opdrachten al te gunnen om een
ingebrekestelling wegens het niet respecteren van de timing te vermijden, daar het
Vlaams Gewest geen sancties wegens laattijdigheid kan opleggen buiten elk con-
tract om. Het Rekenhof drong opnieuw aan op terugvordering.

Op 28 mei 2001 ging de minister nog enkel in op het argument van de project-
timing. Hij wees erop dat het kabinet van de vorige minister had onderhandeld met
het studiebureau over een contract voor de tweede fase. Het studiebureau zou, on-
danks het uitblijven van een ondertekend contract, op de hoogte zijn geweest van de
modaliteiten ervan, toen ze de twee opdrachten uitbesteedde. Het kabinet van de
vorige minister zou hebben gewild dat de vooropgestelde timing werd gerespec-
teerd. Het studiebureau kon niet weten dat de huidige minister zich niet zou kunnen
vinden in de afgesproken modaliteiten, aldus de minister, die op grond van deze
argumentatie besloot bij zijn standpunt te blijven.
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15 Limburgfonds

Het Limburgfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een
balanstotaal van 4.695,5 miljoen BEF en een verlies van het boekjaar van 103,3
miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 2.165,9 miljoen BEF ontvangsten
en 2.198,6 miljoen BEF uitgaven. Het tekort van het begrotingsjaar bedraagt aldus
32,7 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot zou 1.771,1 miljoen
BEF bedragen. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000  van het Limburgfonds op
3 juli 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat de toelichting bij de uitvoe-
ringsrekening van de begroting ontbrak en dat op kasbasis werd geboekt in plaats
van op transactiebasis.

15.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet verdeelde ontvangsten 700.000 1.227.254 527.254
08 Interne verrichtingen 700.000 1.227.254 527.254

5 Kapitaaloverdrachten aan en van andere sectoren 264.300 123.677 -140.623
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellin-

gen (exclusief vermogensheffingen)
264.300 123.677 -140.623

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 815.000 815.000 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 815.000 815.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.779.300 2.165.931 386.631

0 Niet-verdeelde uitgaven 700.000 1.196.048 496.048
03 Interne verrichtingen 700.000 1.196.048 496.048

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 600.500 600.483 -17
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 600.500 600.483 -17

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.050.900 297.054 -753.846
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 1.050.900 297.054 -753.846

8 Kredietverleningen en deelnemingen 335.400 105.058 -230.342
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 335.400 105.058 -230.342

TOTAAL UITGAVEN 2.686.800 2.198.643 -488.157

Budgettair resultaat van het boekjaar -907.500 -32.712 874.788
Overgedragen resultaat vorige jaren 1.806.900 1.803.814 -3.086

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 899.400 1.771.102 871.702
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15.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 0 434 Eigen Vermogen 2.165.268 2.268.617
Materiële vaste activa 0 434 Kapitaal 0 2.585.140
Vlottende activa 4.695.497 4.797.388 Overgedragen resultaat 2.165.268 -316.523
Vorderingen > 1 jaar 2.371.209 2.902.087 Vreemd vermogen 2.530.229 2.529.205
Vorderingen < 1 jaar 553.186 59.728 Schulden > 1 jaar 1.986.400 2.483.000
Liquide middelen 1.771.102 1.806.892 Schulden < 1 jaar 505.853 46.205
Overlopende rekeningen 0 28.681 Overlopende rekeningen 37.976 0

Totaal 4.695.497 4.797.822 Totaal 4.695.497 4.797.822

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 897.414 1.236.703
Inkomensoverdrachten 849.033 964.612
Andere opbrengsten 48.035 272.091
Operationele kosten -1.001.048 -1.232.701
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 81 0
Diensten en diverse goederen 16 4.601
Niet kaskosten 182 434
Inkomensoverdrachten 1.000.769 1.227.666

Operationeel resultaat -103.634 4.002
Financiële opbrengsten 0 12
Financiële kosten 0 0
Uitzonderlijke opbrengsten 285 1.473
Uitzonderlijke kosten 0 0
Resultaat van het boekjaar -103.349 5.487

15.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.007.768
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Eco-
nomie op 3 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

• In strijd met artikel 3, 1°, van het boekhoudbesluit, heeft de instelling geen
toelichting over de uitvoering van de begroting bij de jaarrekening gevoegd.

• In strijd met de artikelen 52 en 53 van het besluit, heeft het Limburgfonds in de
uitvoeringsrekening op kasbasis geboekt in plaats van op transactiebasis.
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De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft op 30 augustus 2001 ge-
antwoord dat aan uitgavenzijde op transactiebasis werd gewerkt, maar dat er eind
2000 geen betaalopdrachten meer waren die nog niet waren uitbetaald. Aan de ont-
vangstenzijde boekte het fonds volgens het principe dat wanneer de transactie zich
niet voltrekt op basis van een invorderingsrecht, het moment van betaling als aanre-
keningsmoment geldt. De werkingsdotaties werden geboekt op basis van een gete-
kend besluit. Deze boekingswijze zou zijn gekozen omwille van overzichtelijkheid
en eenvoud.
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16 Vlaams Egalisatie Rente Fonds

Het Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF) heeft een bedrijfseconomische jaarre-
kening voorgelegd met een balanstotaal van 2.451 miljoen BEF en een winst van
het boekjaar van 96,6 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 105 miljoen
BEF ontvangsten en 0,4  miljoen BEF uitgaven. Het overschot van het begrotings-
jaar bedraagt aldus 104,6 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot
bedraagt 2.459,1 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het
VERF op 17 juli 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde verschillende overtre-
dingen vast van het boekhoudbesluit.

16.1 Uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van
vermogen en van ondernemingsactiviteit

77.300 105.015 27.715

26 Rente van overheidsvorderingen 77.300 105.015 27.715

TOTAAL ONTVANGSTEN 77.300 105.015 27.715

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

300 394 94

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 300 394 94

TOTAAL UITGAVEN 300 394 94

Budgettair resultaat van het boekjaar 77.000 104.621 27.621
Overgedragen resultaat vorige jaren 2.354.461 2.354.461 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 2.431.461 2.459.082 27.621

16.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 2.451.065 2.400.015 Eigen Vermogen 2.451.065 2.354.461
Geldbeleggingen 2.320.264 2.315.298 Reserves 2.360.586 0
Liquide middelen 123.392 62.534 Overgedragen resultaat 90.479 2.354.461
Overlopende rekeningen 7.409 22.184 Vreemd vermogen 0 45.554

Overlopende rekenin-
gen

0 45.554

Totaal 2.451.065 2.400.015 Totaal 2.451.065 2.400.015
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 0 300.000
Inkomensoverdrachten 0 300.000

Operationeel resultaat 0 300.000

Financiële opbrengsten 105.015 86.823
Financiële kosten -8.134 -16.383
Uitzonderlijke opbrengsten 112 0
Belastingen -389 -183
Resultaat van het boekjaar 96.604 370.257

16.3 Opmerkingen bij de rekeningen

Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting op 19 juli
2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

16.3.1 ESR-uitvoeringsrekening

Beginsaldo van de rekening

Volgens het Rekenhof diende het VERF zijn rekening 1999 af te sluiten met een
gecumuleerd saldo van 2.354.461.208 BEF. Dit eindsaldo kwam niet overeen met
het afgeronde beginsaldo in 2000 (2.354.500 duizend BEF) in rubriek 08.22 van de
voorgelegde rekening, dat een overschatting met 38.792 BEF inhield. Bij zijn con-
trole en in de bovenstaande tabel heeft het Rekenhof met deze vergissing van het
VERF rekening gehouden en het beginsaldo aangepast.

Aanrekenings- en waarderingsregels

Op 7 september 2000 antwoordde de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting
op de opmerkingen van het Rekenhof over de rekening 1999, dat het VERF in 2000
de aanrekeningsregels van het boekhoudbesluit zouden volgen. Artikel 52, § 1, van
dit besluit stelt dat voor een transactie die zich niet voltrekt op basis van een invor-
deringsrecht, het moment van betaling als aanrekeningmoment geldt.

In 2000 nam het VERF budgettair als renteontvangst 105.015 duizend BEF. Dit
komt overeen met het saldo van de economische rekening 751 Gerealiseerde meer-
waarden op vlottende activa. Deze rekening bevatte ook het saldo van de verlopen
rente 1999 voor de korte-termijnbeleggingen en de verlopen rente 2000 van die
beleggingen. Het is aanvaardbaar dat de instelling in het eerste geval het saldo van
de verlopen rente opnam, als voorzetting van de vroegere verkeerde budgettaire
aanrekening in 1999. Zowel bedrijfseconomisch als budgettair moet zij immers
hetzelfde resultaat bekomen. Alleen het tijdstip van aanrekening verschilt. De aan-
rekening van de verlopen intresten 2000 was evenwel niet conform het boekhoud-
besluit. Een afwijkend advies van de adviescommissie die deze praktijk goedkeur-
de, was er niet. Het budgettair resultaat is aldus met 7.409.378 BEF overschat.
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De terugname van een waardevermindering van 112.500 BEF en de minderwaarde
van 8.129.457 BEF geboekt in de bedrijfseconomische boekhouding, die betrekking
hebben op de terugbetaling van de laatste lange-termijnbelegging (OLO-27), heeft
het VERF budgettair niet verwerkt. Normaliter diende zij dit ook niet te doen, daar
het geen kasverrichtingen betrof. In het onderhavige geval diende de verwerking
echter uitzonderlijk wel plaats te vinden, omdat anders een verschil zou ontstaan
tussen de totale bedrijfseconomische opbrengst (21.870.531 BEF) en de budgettaire
(29.887.488 BEF). Het budgettair resultaat is aldus met 8.016.957 BEF overschat.

Het VERF dient in 2001 het budgettaire resultaat met deze twee bedragen te corri-
geren.

Het Rekenhof beklemtoonde andermaal dat het VERF het beste het advies van de
adviescommissie zou inwinnen voor de budgettaire verwerking van de beleggingen,
daar de aanrekeningsregels van het boekhoudbesluit niet overeenstemmen met die
van het Europees systeem van rekeningen 1995 (ESR 1995), die beklemtonen dat
de rente dient te worden geregistreerd op batenbasis.

Eindsaldo van de rekening

Met het juiste beginsaldo, niet-opname van de verlopen intresten 2000 en correcties
van de vervallen lange-termijnbelegging, bedraagt het werkelijke over te dragen
saldo 2000 2.443.656.113 BEF. Behalve de materiële vergissing van het beginsal-
do, dient het VERF de nodige correcties in 2001 uit te voeren.

Kredietoverschrijdingen

Het VERF overschreed de rubriek 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van
diensten met netto 94.000 BEF. Dit is te wijten aan de hoge stand van de zichtreke-
ning en de daarop verworven intresten, waarop het VERF roerende voorheffing
(overschrijding 189.327 BEF) diende te betalen.

16.3.2 Balans en resultatenrekening

Aanrekenings- en waarderingsregels

Op 7 september 2000 meldde de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting dat
het VERF voor de verwerking van de korte-termijnbeleggingen, de rekening 52
Vastrentende effecten bij de aankoop zou debiteren met de aanschaffingswaarde van
het effect. Op het einde van de boekhoudperiode zou het fonds het vlottend actief
verhogen met de verlopen rente en op de eindvervaldag zou het het resterende deel
van de intresten in resultaat nemen en het vlottend actief afboeken. Bijgevolg zou
het VERF geen overlopende rekeningen meer gebruiken.

Het VERF boekte de nieuwe korte-termijnbeleggingen 2000 bij hun aankoop cor-
rect. Op het einde van de boekhoudperiode debiteerde het evenwel de overlopende
rekening 495 ten opzichte van het resultaat ten belope van de verlopen rente. Dit is
niet conform artikel 40, § 2, van het boekhoudbesluit, dat voorschrijft alle geldbe-
leggingen te waarderen aan realisatiewaarde of marktwaarde indien voorhanden. De
bedoeling is uiteindelijk een correct beeld te verkrijgen van de waarde van de ef-
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fecten. Op het einde van de periode dient het VERF dus de rekening 52 Vastrente
effecten te debiteren.

Vervolgens hebben een verkeerde berekening van de verlopen rente van de korte-
termijnbeleggingen eind 1999 en het feit dat het VERF voor de langetermijn-
beleggingen in het verleden geen rekening had gehouden met de betaalde intrest
vervat in de aanschaffingswaarde, het eventuele (dis)agio en de verlopen rente,
aanleiding gegeven tot een overwaardering van het bedrijfseconomische resultaat
2000 met 5.912.696 BEF.

Algemene fouten

Ten slotte stelde het Rekenhof nog opmerkingen over het gebrek aan verantwoor-
dingsstukken, materiële fouten en de nood aan reconciliatie tussen het bedrijfseco-
nomische en het begrotingsresultaat. Tevens zou het VERF voor de beleggingen
een overzicht kunnen bijhouden van de bedrijfseconomische en budgettaire aange-
rekende opbrengsten.

16.3.3 Algemene opmerkingen

Het Rekenhof herhaalde nogmaals dat het VERF voor bestendige delegaties aan
ambtenaren van niveau A, machtiging dient te vragen aan de minister, overeenkom-
stig het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 houdende vaststel-
ling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Egalisatie
Rente Fonds.

Ook dient de interne controle bij de financiële verrichtingen te verbeteren. Eén
persoon is verantwoordelijk voor de backoffice, de rapportering en de uitvoering
van de soms omvangrijke financiële verrichtingen.

16.4 Andere controleresultaten

1.499.329
In zijn verslag over de evaluatie van het decreet van 16 december 1997 houdende
bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap(340)
heeft het Rekenhof het nut van het voortbestaan van het VERF in twijfel getrokken.
Het concludeerde dat het VERF slechts tot doel heeft rentebetalingen te egaliseren
op begrotingstechnisch vlak. Financieel zijn er geen voordelen. Integendeel, het
rendement op de beleggingen bij het VERF ligt lager dan de kostprijs van de totale
schuld (en zelfs de kostprijs van de korte-termijnopnames van de directe schuld).
Door de debudgettering van een deel van de uitgaven wordt het Vlaams Parlement
gedesinformeerd (zijnde in beperkte mate, gezien de marginale hoogte van het buf-
ferbedrag van 2,35 miljard BEF eind 1999). Wegens de beperktheid van dit laatste
bedrag, kan de vraag worden gesteld of de renteschokken niet beter binnen de be-
groting worden opgevangen. Aldus zou het belang van het VERF opnieuw kunnen
worden geëvalueerd.

                                                       

340 Stuk 37-D (1999-2000) - Nr. 1, 8 augustus 2000.
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Naar aanleiding van dit verslag heeft het Vlaams Parlement op 23 mei 2001(341) een
resolutie(342) aangenomen waarin het een werkgroep, opgericht met vertegenwoor-
digers van, enerzijds, het kabinet van Financiën en Begroting, de interne auditor van
het kas- en schuldbeheer en de afdeling Financieel Management van de administra-
tie Budgettering, Accounting en Financieel Management, en, anderzijds, het Reken-
hof, o.a. de taak gaf het verdere bestaan van het VERF te evalueren.

                                                       

341 Handelingen, Nr. 49, 23 mei 2001, p. 19.
342 Stuk 618 (2000-2001) - Nr. 2, 20 april 2001, p. 3.
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17 Herplaatsingsfonds

Het Herplaatsingsfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met
een balanstotaal van 24,9 miljoen BEF en een winst van het boekjaar van 24,9
miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 24,9 miljoen BEF ontvangsten en
0 BEF uitgaven. Het (gecumuleerd) overschot bedraagt aldus 24,9 miljoen BEF.
Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het Herplaatsingsfonds op 24 juli 2001
gecontroleerd verklaard.

17.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 24.900 24.900 0
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

(dotaties Vlaamse overheid)
24.900 24.900 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 24.900 24.900 0

TOTAAL UITGAVEN 0 0 0

Budgettair resultaat van het boekjaar 24.900 24.900 24.900
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 0 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 24.900 24.900

17.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen 24.900 0

Overgedragen resultaat 24.900 0
Vlottende activa 24.900 0 Vreemd vermogen 0 0
Liquide middelen 24.900 0

Totaal 24.900 0 Totaal 24.900 0

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 24.900 0
Inkomensoverdrachten 24.900 0
Operationeel resultaat 24.900 0

Resultaat van het boekjaar 24.900 0
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17.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.016.216
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Werkgelegenheid op 25 juli 2001 meegedeeld dat de enige opmerking erin bestaat
dat de rekening werd opgesteld in franken en niet in duizenden franken. De Vlaam-
se Minister van Financiën en Begroting heeft op 17 augustus 2001 meegedeeld dat
met deze opmerking rekening zal worden gehouden bij de volgende jaarrekening.
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18 Fonds Culturele Infrastructuur

Het Fonds Culturele Infrastructuur heeft een bedrijfseconomische jaarrekening
voorgelegd met een balanstotaal van 359,6 miljoen BEF en met een verlies van het
boekjaar van 2,4 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 504,4 miljoen
BEF ontvangsten en 506,9 miljoen BEF uitgaven. Het tekort van het begrotingsjaar
bedraagt aldus 2,5 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot be-
draagt 353,7 miljoen BEF. Het Fonds heeft zijn vastleggingsmachtigingen, begroot
op 732,5 miljoen BEF, volledig  aangewend. Het Rekenhof heeft de rekeningen
2000 van het Fonds op 14 augustus 2001 gecontroleerd verklaard.

18.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

2 Rentes 0 1 1
26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 1 1

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 504.400 504.400 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 504.400 504.400 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 504.400 504.401 1

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

300 121 -179

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 300 121 -179
2 Rentes en huurgelden van gronden 0 10 10

21 Rentes op schuld 0 10 10
5 Kapitaaloverdrachten aan  andere sectoren 730.100 501.752 -228.348

51 Aan bedrijven 380.100 228.566 -151.534
52 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 350.000 273.186 -76.814

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 130.000 4.856 -125.144
61 Binnen eenzelfde institutionele groep 50.000 4.816 -45.184
65 Aan andere institutionele groepen 80.000 40 -79.960

7 Investeringen 200 169 -31
74 Verwerving van overige investeringsgoederen 200 169 -31

TOTAAL UITGAVEN 860.600 506.908 -353.692

Budgettair resultaat van het boekjaar -356.200 -2.507 353.693
Overgedragen resultaat vorige jaren 356.200 356.244 44
OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 353.737 353.737
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18.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 181 133 Eigen Vermogen 353.918 356.377
Materiële vaste activa 181 133 Overgedragen resul-

taat
353.918 356.377

Vlottende activa 359.409 357.448 Vreemd vermogen 5.672 1.204
Liquide middelen 359.409 357.448 Schulden op ten hoog-

ste 1 jaar
5.672 1.204

Totaal 359.590 357.581 Totaal 359.590 357.581

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 504.650 597.791
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 504.400 597.600
Andere opbrengsten 250 191
Operationele kosten -507.100 -241.413
Div. diensten/goederen 120 248
Niet kaskosten 121 66
Inkomensoverdrachten 506.859 241.099
Operationeel resultaat -2.450 356.378

Financiële opbrengsten 1
Financiële kosten 9 1
Resultaat van het boekjaar -2.458 356.377

18.3 Resultaten van de rekeningencontrole

2.003.401
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Cul-
tuur op 14 augustus 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

18.3.1 ESR-uitvoeringsrekening

Het door de instelling vermelde gecumuleerde overschot van 353.692.060 BEF is
onjuist: het houdt geen rekening met de werkelijke ontvangsten (inclusief het over-
gedragen resultaat van vorige jaren), die 45.184 BEF hoger liggen dan de begrote.

18.3.2 Balans en resultatenrekening

Het fonds houdt zich inzake afschrijvingen niet aan de regels van het VOI-
boekhoudbesluit: het boekt afschrijvingen steeds voor een volledig jaar onafhanke-
lijk van de datum van ingebruikname; bovendien schrijft het af op de aanschaf-
fingswaarde verminderd met een restwaarde.
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19 Vlaams Zorgfonds

Het Vlaams Zorgfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met
een balanstotaal van 8.000 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van
4.000 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 4.000 miljoen BEF ontvang-
sten en geen uitgaven. De ontvangsten werden integraal toegewezen aan het reser-
vefonds. Aangezien alle middelen van het Zorgfonds werden toegewezen aan het
reservefonds, is er geen gecumuleerd overschot. Het reservefonds bevat 8.000 mil-
joen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het Vlaams Zorgfonds op
17 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

19.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 4.000.000 4.000.000 0
46 Binnen eenzelfde institutionele groep 4.000.000 4.000.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 4.000.000 4.000.000 0

TOTAAL UITGAVEN 0 0 0

Budgettair resultaat van het boekjaar 4.000.000 4.000.000 0
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 0 0
Toevoeging reservefonds -4.000.000 -4.000.000 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 0 0

19.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende  activa 8.000.000 4.019.400 Eigen vermogen 8.000.000 4.000.000
Liquide middelen 8.000.000 4.019.400 Reserves 8.000.000 4.000.000

Vreemd vermogen 0 19.400
Schulden < 1 jaar 0 19.400

Totaal 8.000.000 4.019.400 Totaal 8.000.000 4.019.400

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 4.000.000 4.000.000
Dotaties 4.000.000 4.000.000
Operationeel resultaat 4.000.000 4.000.000
Resultaat van het boekjaar 4.000.000 4.000.000
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19.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.003.397
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Wel-
zijn op 17 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

Het Vlaams Zorgfonds heeft het overgedragen resultaat van het vorige jaar niet in
de uitvoeringsrekening opgenomen, maar heeft het rechtstreeks, zonder dat dit uit
de rekeningen bleek, toegewezen aan het reservefonds. Ook de dotatie van het jaar
2000 wees het aan het reservefonds toe. Deze toewijzingen anticipeerden op een
beslissing van de Vlaamse regering.

Aangezien het reservefonds niet meer blijkt uit de uitvoeringsrekening, moet het
fonds de informatie erover (beginsaldo, mutaties en eindsaldo) in een toelichting bij
de ESR-rekening meedelen.
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20 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige
Investeringsuitgaven

Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
(FFEU) is op 31 december 2000 operationeel geworden. Het heeft als doelstelling
in te staan voor de financiering van eenmalige investeringen ten behoeve van de
Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest en van reservevorming ten behoeve
van deze entiteiten. Het kan zijn middelen ook gebruiken voor de afbouw van de
directe en indirecte schuld of voor kapitaalsubsidies aan lokale overheden. Deze
middelen bestaan voornamelijk uit een dotatie ten laste van de algemene uitgaven-
begroting van de Vlaamse Gemeenschap, die wordt gestijfd met de op het einde van
het begrotingsjaar beschikbare kredieten. Het Financieringsfonds heeft een be-
drijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 2.181,7 mil-
joen BEF en een winst van het boekjaar van 2.181,7 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 2.181,7 miljoen BEF ontvangsten en 0 BEF uitgaven. Het
overschot van het eerste begrotingsjaar bedraagt aldus 2.181,7 miljoen BEF. Het
Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het Financieringsfonds op 10 juli 2001
afgesloten.

20.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid p.m. 2.181.666 2.181.666
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
p.m. 2.181.666 2.181.666

TOTAAL ONTVANGSTEN p.m. 2.181.666 2.181.666

TOTAAL UITGAVEN p.m. 0 0

Budgettair resultaat van het boekjaar p.m. 2.181.666 2.181.666

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 2.181.666 2.181.666

20.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 Passiva 2000
Vlottende activa 2.181.666 Eigen Vermogen 2.181.666
Vorderingen > 1
jaar

2.181.666 Overgedragen
resultaat

2.181.666

Totaal 2.181.666 Totaal 2.181.666
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000

Operationele opbrengsten 2.181.666
Inkomensoverdrachten 2.181.666

Operationeel resultaat 2.181.666
Resultaat van het boekjaar 2.181.666

20.3 Resultaten van de rekeningencontrole

1.995.047
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekeningen 2000 gemaakt.
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Instellingen van categorie B en sui generis

1 Gemeenschapsonderwijs

Ingevolge artikel 46, §3, van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het
gemeenschapsonderwijs moet de instelling haar jaarrekeningen pas tegen 30 sep-
tember bij de Vlaamse regering indienen. Op 14 september 2001 heeft de Vlaamse
Minister van Financiën en Begroting het Rekenhof de jaarrekening 2000 van het
Gemeenschapsonderwijs - centraal niveau bezorgd. Op het ogenblik van afsluiting
van dit boek, beschikte het Rekenhof echter nog niet over de geconsolideerde jaar-
rekening.
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2 Universitair Ziekenhuis Gent

Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) heeft een bedrijfseconomische jaarre-
kening voorgelegd met een balanstotaal van 7.380,2 miljoen BEF en met een winst
van het boekjaar van 560,1 miljoen BEF. De instelling is onderworpen aan de zie-
kenhuiswetgeving en dient geen ESR-uitvoeringsrekening voor te leggen. Het Re-
kenhof heeft de rekeningen 2000 van het UZ Gent op 16 oktober 2001 gecontro-
leerd verklaard.

2.1 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 1.924.829 1.691.777 Eigen Vermogen 621.493 -27.971
Materiële vaste activa 1.924.673 1.691.621 Dotaties, inbreng en

giften in kapitaal
17.872 17.872

Financiële vaste activa 156 156 Reserves 923.442 922.640
Vlottende activa 5.455.412 4.764.095 Overgedragen resultaat -846.945 -1.406.210
Vorderingen > 1 jaar 102 18 Overdracht Belgische

Staat
527.124 437.727

Voorraden en bestel-
lingen in uitvoering

173.492 193.592 Voorzieningen voor
risico's en kosten

468.789 476.728

Vorderingen < 1 jaar 4.864.770 4.241.170 Vreemd vermogen 6.289.959 6.007.115
Geldbeleggingen 39.264 56.123 Schulden > 1 jaar 1.987.619 2.103.004
Liquide middelen 326.245 229.636 Schulden < 1 jaar 4.041.305 3.736.465
Overlopende rekenin-
gen

51.539 43.556 Overlopende rekenin-
gen

261.035 167.646

Totaal 7.380.241 6.455.871 Totaal 7.380.241 6.455.872
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 10.677.566 9.807.179
Lopende opbrengsten 9.681.296 9.034.817
Andere opbrengsten 996.270 772.362
Operationele kosten -10.019.618 -9.395.356
Voorraden en leveringen 2.490.762 2.307.779
Diensten en bijkomende leveringen 1.340.863 1.240.950
Personeelskosten 5.767.643 5.370.406
Afschrijvingen, waardeverminde-
ringen, voorzieningen en overige
bedrijfskosten

420.350 476.221

Operationeel resultaat 657.948 411.823

Financiële opbrengsten 16.392 5.777
Financiële kosten -180.588 -143.352
Uitzonderlijke opbrengsten 283.142 344.056
Uitzonderlijke kosten -216.827 -200.658
Resultaat van het boekjaar 560.067 417.646

2.2 Opmerkingen bij de rekeningen

Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van On-
derwijs op 16 oktober 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

2.2.1 Opvolging van vroegere opmerkingen

Reconciliatie van de jaarrekening met de proef- en saldibalans

In tegenstelling tot vorig jaar werd het UZ Gent III op geautomatiseerde wijze ge-
consolideerd in de proef- en saldibalans en werden de reclassificatieboekingen die
de bedrijfsrevisoren vroegen in hun management letter, in de proef- en saldibalans
opgenomen. Doordat het UZ Gent nog een aantal andere reclassificaties uitvoert,
vloeien de balans en de resultatenrekening echter nog steeds niet zonder toevoeging
of weglating voort uit de rekeningen van de proef- en saldibalans(343). Voor de re-
classificaties op het niveau van de resultatenrekening (inzonderheid die in de ru-
brieken Financiële opbrengsten, Financiële kosten en Uitzonderlijke kosten, kan het
UZ Gent, mits een kleine aanpassing aan haar rekeningstelsel, aan het probleem
tegemoetkomen.

                                                       

343 In strijd met artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking
tot de jaarrekening van ondernemingen, grotendeels van toepassing op de zieken-
huizen ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betref-
fende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen.
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Te ontvangen intrestopbrengsten vanwege de RSZ

Het (juridisch) dossier over de RSZ-bijdragen op kliniekvergoedingen is integraal
overgelegd aan de raadsman van het UZ Gent, die een definitieve afrekening ten
aanzien van de RSZ opstelt. Het UZ Gent dient - in het vooruitzicht van de opmaak
van de jaarrekening 2001 - actie te ondernemen om de resterende hoofdsom, inclu-
sief de van de RSZ te ontvangen intresten, te innen. De te ontvangen intrestop-
brengsten vanwege de RSZ dient het UZ Gent te registreren in de jaarrekening
2001.

Juridisch statuut van de onroerende investeringen, het investeringsfonds en voor-
zieningen voor grote herstellings -en onderhoudswerken

Met betrekking tot deze materies blijkt uit het voorontwerp van decreet betreffende
de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeen-
schap en begeleidende bepalingen, de intentie om te voldoen aan vroegere opmer-
kingen.

2.2.2 Geconsolideerde balans en resultatenrekening

De geconsolideerde balans van het UZ Gent toont een totaal op 31 december 2000
van 7.380.241.000 BEF. Tegenover het vorige boekjaar betekent dit een stijging
met ruim 0,9 miljard BEF (meer dan 14 %). Langs de actiefzijde stegen vooral de
vorderingen op ten hoogste één jaar (met ongeveer 0,6 miljard BEF). Langs de
passiefzijde valt vooral de stijging van de korte-termijnschulden op (met 305 mil-
joen BEF), evenals van het eigen vermogen, dat na jaren terug positief is geworden.

De geconsolideerde resultatenrekening van het ziekenhuis toont een algemeen ex-
ploitatieresultaat van 560.067.000 BEF. Zowel het bedrijfsresultaat (657.948.000
BEF) als het algemeen exploitatieresultaat van het boekjaar zijn ten opzichte van
1999 gestegen. De te bestemmen winst van het boekjaar laat toe het overgedragen
verlies van de vorige boekjaren verder af te bouwen. Het overgedragen verlies van
de instelling, in de jaarrekening 2000 nog 846.945.000 BEF, kan - als het resultaat
positief blijft evolueren - in twee tot drie jaar volledig afgebouwd worden. Dit vergt
uiteraard een blijvende, doorgedreven budgettaire discipline. Voor het tweede jaar
op rij stegen de bedrijfskosten immers aanzienlijk (met 6,6 % in 2000 en met 6,3 %
in 1999). Met uitzondering van 1995, werden sinds 1994 nog geen dergelijke cijfers
opgetekend. Een verhoogde waakzaamheid is aangewezen.

2.2.3 Vaststellingen bij de jaarrekening 2000

Materiële vaste activa

Het ziekenhuis dient minstens éénmaal per jaar een inventaris op te maken van al
haar bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook(344).
Het UZ Gent beschikt thans niet over zo'n inventaris voor de materiële vaste activa.

                                                       

344 Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen, van toepassing op de ziekenhuizen ingevolge
artikel 78 van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen.
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Om de overeenstemming te behouden tussen de boekhoudkundige situatie van de
materiële vaste activa en hun werkelijke aanwezigheid, is het noodzakelijk een
inventaris bij te houden en die periodiek op de werkelijkheid af te stemmen. Een
periodieke fysische controle van de materiële vaste activa is ook nodig om buiten
gebruik gestelde of verkochte materiële vaste activa te identificeren en na te gaan of
er voor bepaalde investeringen geen grond bestaat voor aanvullende afschrijvingen.
Het UZ Gent dient overigens ook voor de buitengebruikstelling van materiële vaste
activa een formele procedure vast te leggen. Het UZ Gent dient de prille initiatieven
die het al nam inzake de inventaris en de buitengebruikstellingsprocedure, verder
uit te bouwen en vervolgens te implementeren.

Vorderingen op ten hoogste één jaar

• Na enkele jaren van vermindering, namen de tegoeden op de verzekeringsin-
stellingen en mutualiteiten in 1999 opnieuw toe. Het jaar 2000 bevestigde deze
negatieve tendens: de vorderingen stegen van 2,55 miljard BEF tot 2,97 miljard
BEF. Het Rekenhof sluit zich dan ook aan bij de vraag van de bedrijfsrevisoren
naar mogelijke maatregelen.

• De balans vermeldt een terugvorderbaar renteloos voorschot van 50 miljoen
BEF aan het Auroraziekenhuis als vordering op minder dan één jaar. Deze vor-
dering stond ook vorig jaar op de balans. Het UZ Gent dient de invorderings-
mogelijkheden ervan kritisch te evalueren en, eventueel, maatregelen te treffen.

• De Vlaamse Minister van Onderwijs heeft de facturen voor de uitvoering van
het akkoord van sectoriële sociale programmatie voor de jaren 1990, 1991 en
1992 van de Vlaamse Gemeenschap voor de jaren 1997  en 1998(345) nog
steeds niet betaald.

• Het UZ Gent dient de openstaande vorderingen op 31 december 2000 op Kind
en Gezin (4.547.845 BEF) en het Kinderkankerfonds (6.815.303 BEF) kritisch
te analyseren en na te gaan welke van deze vorderingen het als definitief verlo-
ren moet beschouwen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen in de balans zijn met ongeveer 17,9 miljoen BEF meer afgeno-
men dan blijkt uit de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen in de
resultatenrekening. Het verschil is te wijten aan verschillende factoren:

• In de loop van 2000 betaalde het UZ Gent de voorziene kost terugvordering
RIZIV mini-forfaits (22,2 miljoen BEF) aan het RIZIV, wat tot gevolg had dat
het de voorziening kon terugnemen. Het heeft dit echter niet gedaan langs de
daartoe bestemde post van de resultatenrekening, met name besteding van de
voorziening.

• De post van de voorzieningen voor ingehouden niet door te storten RSZ houdt
verband met betwiste RSZ-bijdragen op het dubbel vakantiegeld. De toevoe-
ging aan deze voorziening (4,3 miljoen BEF) verliep niet langs de kostenreke-

                                                       

345 Brieven van het UZ Gent aan de minister van 22 oktober 1998 (factuurbedrag
4.688.995 BEF) en 22 december 1999 (factuurbedrag 5.656.431 BEF).
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ning toevoeging aan de voorzieningen, maar (indirect) langs de rubriek perso-
neelskosten.

Het UZ Gent heeft de wijzigingen in de voorzieningen boekhoudtechnisch niet
correct verwerkt, maar dit beïnvloedde het resultaat niet. Het UZ Gent dient ervoor
te zorgen dat de bewegingen op de balanspost voorzieningen voor risico’s en kosten
coherent zijn met de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen in de
resultatenrekening.

Resultatenrekening per definitieve kostenplaats

De ziekenhuizen moeten in de jaarrekening een resultatenrekening per definitieve
kostenplaats opnemen(346). Het UZ Gent voldeed in de jaarrekening 2000 net zomin
als in de voorgaande rekeningen, aan deze verplichting, ondanks beloften van de
minister dienaangaande(347).

                                                       

346 Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betref-
fende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen.

347 Niet gedateerde brief aan het Rekenhof, ontvangen op 9 december 1999.
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3 Vlaamse Onderwijsraad

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) heeft een bedrijfseconomische jaarrekening
voorgelegd met een balanstotaal van 33,1 miljoen BEF en een verlies van het
boekjaar van 4,7 miljoen BEF. Op de ESR-uitvoeringsrekening zijn 107,2 miljoen
BEF ontvangsten en 105,3 miljoen BEF uitgaven aangerekend. Het overschot van
het begrotingsjaar 2000 bedraagt aldus 1,9 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te
dragen overschot bedraagt 2,4 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen
2000 van de VLOR op 17 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

3.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000(348)

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet-verdeelde ontvangsten 14.310 13.398 -912
00 Niet-verdeeld 12.900 11.988 -912
08 Overige interne verrichtingen (08.3) 1.410 1.410 0

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

5.875 6.267 392

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 5.875 6.267 392
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
150 0 -150

26 Rente van overheidsvorderingen 150 0 -150
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 87.775 87.500 -275

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 87.775 87.500 -275
7 Desinvesteringen 50 45 -5

77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken

50 45 -5

TOTAAL ONTVANGSTEN 108.160 107.210 -950

0 Niet-verdeelde uitgaven 15.700 14.392 -1.308
00 Niet-verdeeld 15.700 14.392 -1.308

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

88.685 86.762 -1.923

11 Lonen en sociale lasten 51.575 50.489 -1.086
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 37.110 36.273 -837

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

0 119 119

21 Rente overheidsschuld 0 119 119
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 1.340 1.301 -39

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 1.340 1.301 -39
7 Investeringen 2.835 2.757 -78

74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken

2.835 2.757 -78

TOTAAL UITGAVEN 108.560 105.331 -3.229

Budgettair resultaat van het boekjaar -400 1.879 2.279
Overgedragen resultaat vorige jaren 400 503 103

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 2.382 2.382

                                                       

348 De uitvoeringsrekening 2000 sluit niet aan bij de uitvoeringsrekening 1999: het in
2000 gerapporteerde overgedragen resultaat verschilt van het in 1999 gerappor-
teerde over te dragen resultaat.
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3.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 7.166 7.679 Eigen Vermogen 4.940 9.674
Immateriële vaste activa 1.377 1.690 Kapitaal 9.218 9.218
Materiële vaste activa 5.789 5.989 Reserves 0 1.707

Overgedragen resultaat -4.278 -1.251
Vlottende activa 25.911 18.301 Vreemd vermogen 28.137 16.306

Voorzieningen en
uitgestelde belastingen

2.000 2.000

Vorderingen < 1 jaar 12.965 5.722 Schulden < 1 jaar 20.037 14.306
Liquide middelen 12.946 12.579 Overlopende rekenin-

gen
6.100 0

Totaal 33.077 25.980 Totaal 33.077 25.980

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 105.428 101.385
Lopende opbrengsten 2.791 2.339
Inkomensoverdrachten 87.500 81.900
Andere opbrengsten 15.137 17.146
Operationele kosten -111.781 -105.129
Div. diensten/goederen 51.115 57.857
Personeelskosten 41.083 41.797
Niet kaskosten 3.270 3.837
Inkomensoverdrachten 1.921 1.438
Andere operat. kosten 14.392 200

Operationeel resultaat -6.353 -3.744

Financiële opbrengsten 0 185
Financiële kosten -120 -2
Uitzonderlijke opbrengsten 1.781 526
Uitzonderlijke kosten -42 0
Resultaat van het boekjaar -4.734 -3.035



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1361

3.3 Opmerkingen bij de rekeningen

Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van On-
derwijs op 18 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

Algemeen

• De VLOR beschikt niet over de goedkeuring van de Vlaamse regering voor de
begrotingswijziging die het vast bureau op 3 oktober 2000 goedkeurde en op
5 oktober 2000 aan de bevoegde overheden voorlegde. Bijgevolg geldt de be-
groting van 15 februari 2000(349) als basis voor de controle.

• De door de VLOR op 14 maart 2001 aan de Vlaamse regering overgelegde
jaarrekening is niet voorafgaandelijk goedgekeurd door het bevoegde bestuurs-
orgaan(350).

• De administratieve diensten van de VLOR leven de voorschriften voor de in-
terne controle op de betalingen, opgesteld door de algemene raad van de instel-
ling, niet na. De betalingsopdrachten van meer dan 1,25 miljoen BEF moeten
volgens deze regels van interne orde worden getekend door de administrateur-
generaal én de voorzitter. Dit laatste vindt in de praktijk niet plaats.

ESR uitvoeringsrekening

• In de uitvoeringsrekening heeft de VLOR tegelijkertijd een over te dragen
overschot van het boekjaar en een over te dragen tekort van het boekjaar ge-
boekt, wat niet logisch is.

• In strijd met artikel 55 van het boekhoudbesluit heeft de VLOR het saldo van
het boekjaar (1.879.381 BEF) niet expliciet geuit.

Balans

• De VLOR beschikt niet over een proces-verbaal van opname van het kassaldo,
waarin het de overeenkomst vaststelde tussen het kassaldo volgens de boeken
met de op 31 december aanwezige speciën.

• Het bedrag vermeld onder de post geplaatst kapitaal betreft geen inbreng van
kapitaal door oprichters, maar overgedragen middelen die normaliter onder de
post overgedragen netto resultaat horen (ook opgemerkt over de jaarrekening
1999).

• De VLOR dient zich te beraden over de noodzaak tot handhaving van een
voorziening voor personeelskosten (2.000.000 BEF), daar die is aangelegd op

                                                       

349 Bijlage bij het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000, Stuk
19-A (1999-2000) - Nr. 1.

350 In strijd met artikel 10 van het boekhoudbesluit.
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grond van een beslissing van de algemene raad van 27 april 1993 (ook opge-
merkt over de jaarrekening 1999).

• De VLOR heeft het principe van periodetoerekening (middels overlopende
rekeningen) beter toegepast dan in 1999. Niettemin waren er nog enkele tekort-
komingen:

- De VLOR heeft nagelaten de terugbetaling van de loonkosten, voortkomend
van de detachering van een personeelslid voor de maand december, via overlo-
pende rekening als opbrengst in het resultaat op te nemen.

- Geleverde prestaties aangaande projecten waarvoor bij de afsluiting van het
boekjaar geen schuldvordering was verzonden, heeft de instelling langs de re-
kening 413900 (te ontvangen werkingsmiddelen projecten) in het bedrijfsre-
sultaat 2000 opgenomen. Aldus is in de uitvoeringsrekening 383.585 BEF te-
veel als ontvangst geboekt.

• In het detail van de immateriële vaste activa bevatten de rubrieken aanschaf-
fingswaarde (rij 27) en afschrijvingen en waardeverminderingen (rij 43) per
einde vorig boekjaar bedragen die niet overeenkomen met de bedragen die de
jaarrekening 1999 voor deze rubrieken (respectievelijk rijen 32 en 48) vermeld-
de. Dit geldt eveneens voor de staat van de materiële vaste activa.

Resultatenrekening

• De VLOR boekt de maandelijkse factuur voor de huur van een bedrijfsvoertuig
op lange termijn niet in bij ontvangst van de factuur, maar verwerkt de factuur-
bedragen pas op moment van betaling (domiciliëring) als kosten in de boek-
houding.

• De boekhoudkundige registratie van diefstallen van pc’s en vervanging van de
gestolen toestellen, is niet correct gebeurd. Naar aanleiding van de diefstallen
schreef de VLOR ook twee toestellen definitief versneld af. De raad rappor-
teerde deze versnelde afschrijvingen onder operationele kosten, in plaats van ze
als uitzonderlijke kosten in het bedrijfsresultaat te verwerken.
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4 Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsi-
dieerd Onderwijs

De Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)
heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van
2.082,6 miljoen BEF en met een verlies van het boekjaar van 1.545,5 miljoen BEF.
De ESR-uitvoeringsrekening bevat 2.275,5 miljoen BEF ontvangsten en 3.822,4
miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van
1.546,9 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 2.010,3
miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de DIGO op 21 augustus
2001 gecontroleerd verklaard.

4.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

3.500 5.178 1.678

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 3.500 5.178 1.678
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
2.500 2.457 -43

26 Rente van overheidsvorderingen 2.500 2.457 -43
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 8.248 8.248

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. de gezinnen en gezinnen

0 8.248 8.248

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 193.100 193.700 600
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 193.100 193.700 600

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 2.035.600 2.065.940 30.340
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 2.035.600 2.065.940 30.340

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.234.700 2.275.523 40.823

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

154.200 145.626 -8.574

11 Lonen en sociale lasten 118.200 111.148 -7.052
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 36.000 34.478 -1.522

4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 41.100 42.693 1.593
44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd

onderwijs
41.100 42.693 1.593

6 Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid 4.609.900 3.628.970 -980.930
64 Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd on-

derwijs
4.609.900 3.628.970 -980.930

7 Investeringen 18.800 5.142 -13.658
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
18.800 5.142 -13.658

TOTAAL UITGAVEN 4.824.000 3.822.431 -1.001.569

Budgettair resultaat van het boekjaar -2.589.300 -1.546.908 1.042.392
Overgedragen resultaat vorige jaren (*) 2.589.300 3.557.235 967.935

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 2.010.327 2.010.327
* De uitvoeringsrekening 2000 sluit niet aan bij de uitvoeringsrekening 1999: het in 2000

gerapporteerde overgedragen resultaat verschilt van het in 1999 gerapporteerde over te dra-
gen resultaat.
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2. Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 16.371 15.516 Eigen Vermogen 2.061.753 3.607.293
Immateriële vaste activa 1.310 2.225 Reserves 43.035 21.426
Materiële vaste activa 10.665 8.999 Overgedragen resultaat 2.018.718 3.585.867
Financiële vaste activa 4.396 4.292
Vlottende activa 2.066.273 3.604.252 Vreemd vermogen 20.891 12.475
Vorderingen < 1 jaar 21.989 16.744 Schulden < 1 jaar 20.422 12.395
Geldbeleggingen 198.743 199.569 Handelsschulden 8.664 1.458
Liquide middelen 1.803.428 3.338.208 Schulden m.b.t. belas-

tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

11.758 10.937

Overlopende rekeningen 42.113 49.731 Overlopende rekenin-
gen

469 80

Totaal 2.082.644 3.619.768 Totaal 2.082.644 3.619.768

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 2.272.665 4.416.702
Lopende opbrengsten 83 145
Inkomensoverdrachten 2.229.300 4.401.800
Andere opbrengsten 43.282 14.757

Operationele kosten -3.821.229 -3.471.941
Div. diensten/goederen 33.218 30.524
Personeelskosten 112.065 110.448
Niet kaskosten 4.283 4.559
Inkomensoverdrachten 3.671.663 3.326.410

Operationeel resultaat -1.548.564 944.761

Financiële opbrengsten 2.711 91.616
Financiële kosten 0 -4
Uitzonderlijke opbrengsten 420 4.733
Uitzonderlijke kosten -107 0

Resultaat van het boekjaar -1.545.540 1.041.106

4.3 Opmerkingen bij de rekeningen

1.930.498
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van On-
derwijs op 21 augustus 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.
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ESR-uitvoeringsrekening

• De DIGO heeft voor het tweede jaar op rij de betalingen voor het doorgeven
van de subsidies, wat het luik hoger onderwijs betreft, aanzienlijk overschat in
zijn begroting.

• Het jaarverslag verklaart de vastleggingsmachtiging en de aanrekening daarop.
Deze verklaring dient eveneens opgenomen te worden in de toelichting bij de
uitvoering van de begroting (351).

Balans en resultatenrekening

• Het detail van de geldbeleggingen geeft onvoldoende weer hoe de beleggings-
portefeuille op de balansdatum is samengesteld.

• Er werd geen vergoeding voor financieel beheer toegerekend aan het resultaat
2000. Als het CFO nalaat deze vergoeding tijdig mee te delen - zoals in 2000 -
moet de DIGO ze ramen.

Waarborgverlening

De DIGO heeft, behalve het toekennen van subsidies voor infrastructuurwerken,
ook als opdracht het waarborgen van de terugbetaling van kapitaal, intresten en
bijhorende onkosten van leningen aangegaan met het oog op de financiering van het
niet door een toelage gedekte deel van een investering(352). Deze waarborgverlening
is afhankelijk van het betalen van een bijdrage door de ontlener.

De DIGO heeft de waarborgbijdragen die hem op 31 december 2000 nog verschul-
digd waren, niet in de jaarrekening opgenomen. De praktische moeilijkheid die aan
de basis ligt van deze onvolledigheid, namelijk dat de banken de datum van de eer-
ste opname van krediet niet meedelen aan de DIGO, dient te worden verholpen.

De DIGO wordt slechts uitzonderlijk aangesproken als waarborgverlener. Twee
scholen kwamen echter hun verplichtingen ingevolge de DIGO-tegemoetkoming
niet na. Hoewel de DIGO deze dossiers terdege opvolgt en met herinneringen en
afbetalingsplannen probeert de verschuldigde bedragen van deze vzw’s te recupe-
ren, maakt het slechts schoorvoetend gebruik van de wettelijk voorziene middelen
om terugbetaling te bekomen (353). De raad van bestuur dient zich te beraden over
de aanwending van deze middelen. Enkel dit bestuursorgaan kan afzien van verdere
stappen tot terugvordering.

                                                       

351 Artikel 47, 2e lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betref-
fende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering
voor de Vlaamse openbare instellingen.

352 Artikel 17, § 2, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen
van de onderwijswetgeving, hierna de schoolpactwet genoemd.

353 Artikel 20quater, § 4, van de schoolpactwet.
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5 Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hoge-
scholen

De Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH) heeft een
bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 106,3 mil-
joen BEF en een verlies van het boekjaar van 313,6 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 115,4 miljoen BEF ontvangsten en 429,1 miljoen BEF
uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 313,7 miljoen
BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 72,5 miljoen BEF. Het
Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de IVAH op 3 juli 2001 gecontroleerd ver-
klaard.

5.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van
vermogen en van ondernemingsactiviteit

0 3.246 3.246

26 Rente van overheidsvorderingen 0 3.246 3.246
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 35.000 35.000 0

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 35.000 35.000 0
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 77.200 77.200 0

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 77.200 77.200 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 112.200 115.446 3.246

4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 38.900 39.638 738
41 Inkomensoverdrachten aan de centrale overheid 38.900 39.638 738

6 Kapitaaloverdracten aan de sector overheid 457.200 389.469 -67.731
61 Kapitaaloverdrachten aan de centrale overheid 457.200 389.469 -67.731

TOTAAL UITGAVEN 496.100 429.107 -66.993

Budgettair resultaat van het boekjaar -383.900 -313.661 70.239
Overgedragen resultaat vorige jaren 383.900 386.131 2.231
Netto-wijziging reservefondsen 0 0 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 72.470 72.470
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5.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vlottende activa 106.325 407.191 Eigen  vermogen 72.470 386.131
Vorderingen < 1 jaar 3.246 65.140 Overgedragen resultaat 72.470 386.131
Liquide middelen 103.079 342.051

Vreemd vermogen 33.855 21.060
Schulden < 1 jaar 33.855 21.060

Totaal 106.325 407.191 Totaal 106.325 407.191

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 112.200 446.300
Inkomensoverdrachten 112.200 446.300
Operationele kosten -363.967 -328.423
Inkomensoverdrachten -363.967 -328.423
Operationeel resultaat -251.767 117.877

Financiële opbrengsten 3.246 3.865
Uitzonderlijke kosten -65.140 0
Resultaat van het boekjaar -313.661 121.742

5.3 Opmerkingen bij de rekeningen

Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van On-
derwijs op 3 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

• De IVAH heeft de correctieboeking betreffende de annulatie van een open-
staande vordering op de Vlaamse Gemeenschap (saldi van de dotaties 1996,
1997 en 1998) bedrijfseconomisch verkeerdelijk als uitzonderlijke kosten ge-
boekt. Aangezien die vordering verband houdt met de gewone werking van de
instelling, diende hij een minderwaarde te boeken.

• De IVAH dient er nauwer op toe te zien dat de Vlaamse autonome hogescholen
steeds een correcte datum vermelden op de vorderingsstaten, opdat een juistere
periodetoerekening van de kosten kan worden bereikt.

• De IVAH heeft, in strijd met artikel 55 van het boekhoudbesluit, het saldo van
het boekjaar in de uitvoeringsrekening niet expliciet naar voren gebracht.
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6 Kind en Gezin

De bedrijfseconomische jaarrekening van Kind en Gezin werd voorgelegd met een
balanstotaal van 1.446 miljoen BEF en met een winst van 4,2 miljoen BEF. De
begrotingsuitvoering bevat 10.014,6 miljoen BEF ontvangsten en 10.037,2 miljoen
BEF uitgaven. Het begrotingsjaar sluit aldus met een tekort van 22,6 miljoen BEF.
Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 302 miljoen BEF. Het Reken-
hof heeft de rekeningen 2000 van Kind en Gezin op 25 september 2001 gecontro-
leerd verklaard.

6.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptiebestedingen)

25.650 28.316 2.666

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en van diensten 25.650 28.316 2.666
2 Rentes in toevallige exploitatiewinsten van overheidsbe-

drijven en inkomsten uit eigendom
12.971 9.733 -3.238

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 12.971 9.733 -3.238
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 3.036.350 2.984.320 -52.030
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

3.036.350 2.984.320 -52.030

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 6.680.050 6.756.759 76.709
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 6.570.580 6.667.674 97.094
49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen

(federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeen-
schapscommissies)

109.470 89.085 -20.385

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 201.200 201.200 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 201.200 201.200 0
7 Desinvesteringen 50.000 31.205 -18.795
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 50.000 31.000 -19.000
77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
0 205 205

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 121 3.103 2.982
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen

in bedrijven en financiële instellingen
121 3.103 2.982

TOTAAL ONTVANGSTEN 10.006.342 10.014.636 8.294

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen)

1.809.267 1.858.072 48.805

11 Lonen en sociale lasten 1.422.419 1.461.829 39.410
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 386.848 396.243 9.395
2 Bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van over-

heidsbedrijven
25.853 25.841 -12

21 Rentes overheidsschuld 25.853 25.841 -12
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3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 7.914.030 7.755.884 -158.146
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 7.914.030 7.755.884 -158.146
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 200.200 81.969 -118.231
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen

zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen
200.200 81.969 -118.231

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 1.000 139.200 138.200
61 Kapitaaloverdracht binnen eenzelfde institutionele groep 0 139.200 139.200
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 1.000 0 -1.000
7 Investeringen 91.984 145.750 53.766
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
91.984 145.750 53.766

8 Kredietverleningen en deelnemingen 300 1.192 892
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
300 1.192 892

9 Overheidsschuld 29.651 29.351 -300
91 Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld 29.651 29.351 -300

TOTAAL UITGAVEN 10.072.285 10.037.259 -35.026

Budgettair resultaat van het boekjaar -65.943 -22.623 43.320
resultaat m.b.t. toelagen Nationale Loterij 40.541

resultaat m.b.t. Eigen Fondsen 31.000
resultaat m.b.t. de VIPA-investeringssubsidies 119.231

rechtzetting overgedragen resultaat -139.200

resultaat m.b.t. de werkingsdotatie -74.195

Overgedragen resultaat vorige jaren 325.221 324.611 -610

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 259.278 301.988 42.710

6.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 945.067 984.727 Eigen Vermogen 582.737 578.532
Immateriële vaste activa 13.495 6.943 Kapitaal 659.928 659.928
Materiële vaste activa 930.989 977.463 Overgedragen resultaat -77.191 - 81.396
Financiële vaste activa 583 321

Vlottende activa 501.187 316.236 Vreemd vermogen 863.517 722.431
Vorderingen > 1 jaar 0 0 Voorzieningen en 0 0
Vorderingen < 1 jaar 116.424 118.732 Schulden > 1 jaar 482.524 472.981
Liquide middelen 371.291 182.759 Schulden < 1 jaar 374.202 242.600
Overlopende rekeningen 13.472 14.745 Schulden > 1 jaar die

in jaar vervallen
33.186 29.364

Handelsschulden 268.196 100.041
Schulden m.b.t. belas-

tingen, bezoldigin-
gen en sociale lasten

62.805 83.466

Andere schulden 10.015 29.729
Overlopende rekenin-
gen

6.791 6.850

Totaal 1.446.254 1.300.963 Totaal 1.446.254 1.300.963
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 9.970.314 9.511.124
Lopende opbrengsten 29 130
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 9.942.179 9.500.171
Andere opbrengsten 28.106 10.823
Operationele kosten -9.887.005 - 9.427.630
Handelsgoederen 41.216 22.773
Diverse diensten en goederen 340.263 274.252
Personeelskosten 1.468.391 1.422.818
Afschrijvingen, waardeverminderingen
en voorzieningen

143.969 113.860

Inkomensoverdrachten en andere ope-
rationele kosten

7.893.166 7.593.927

Operationeel resultaat 83.309 83.494

Financiële opbrengsten 9.913 9.991
Financiële kosten -26.067 - 27.506
Uitzonderlijke opbrengsten 305 24
Uitzonderlijke kosten -63.255 - 583
Resultaat van het boekjaar 4.205 65.420

6.3 Resultaten van de rekeningencontrole

1.604.555
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Wel-
zijn op 25 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

Begroting

Kind en Gezin heeft voor verschillende ESR-codes de kredieten overschreden, on-
der meer die voor lonen (ESR 11), subsidiëring (ESR 34) en investeringen (ESR
74). Het overschreed de 91,984 miljoen BEF kredieten voor investeringen zelfs met
58,5%. Elke overschrijding van limitatieve kredieten dient nog steeds door de in-
houdelijk bevoegde minister (op eensluidend advies van de Minister van Financiën)
te worden goedgekeurd. Ook de uitvoeringsrekening 1999 toonde al verscheidene
kredietoverschrijdingen. Het Rekenhof heeft erop aangedrongen de functie van de
begroting als machtiging en beleidsondersteunend instrument binnen Kind en Gezin
op te waarderen.

Verschillen m.b.t. de resultaten en reserves vorige jaren

Het Rekenhof heeft kennis genomen van het verslag van een externe deskundige
over bepaalde aansluitingen tussen de budgettaire boekhouding en de staat van
actief en passief op 31 december 1997. De raad van bestuur heeft op 29 november
2000 dit verslag goedgekeurd. Het onderzoek van de externe deskundige kon de
verschillen uit het verleden slechts gedeeltelijk verklaren. De verschillen die het wel
verklaarde, wijzen er op dat vooral de budgettaire aanrekeningen in het verleden
tekortkomingen vertoonden. Voor geen van de verschillende deelresultaten bracht
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het verslag evenwel elementen naar voren die een correctie van de overgedragen
resultaten zouden rechtvaardigen. Het Rekenhof heeft er akte van genomen dat
Kind en Gezin de resterende verschillen van het verleden niet meer zal kunnen
verklaren.

ESR-uitvoeringsrekening

• Kind en Gezin heeft 1999 afgesloten met een positief gecumuleerd budgettair
resultaat van 240 miljoen BEF. In 2000 heeft het dit resultaat van 1999 met
84,9 miljoen BEF verhoogd. Kind en Gezin heeft daarbij echter ten onrechte
26,3 miljoen BEF toegevoegd aan het overgedragen resultaat 1999. Het voegde
dit bedrag immers toe aan het overgedragen resultaat met betrekking tot VIPA-
investeringssubsidies zonder het overgedragen resultaat met betrekking tot de
werkingsdotatie te verminderen. Het resultaat van de VIPA-
investeringsubsidies van Kind en Gezin ziet er als volgt uit:

• Overgedragen resultaat VIPA-investeringssubsidies
31.12.1999

274.352.845 BEF

• Ontvangen investeringsdotatie 2000 201.200.000 BEF
• Betaalde investeringstoelagen aan de voorzieningen

2000
-81.968.913 BEF

• Uitboeking saldo investeringsdotatie 1998 (beslissing
Vlaamse regering)

-80.500.000 BEF

• Over te boeken van het overgedragen resultaat m.b.t.
de werkingsdotatie

31.000.000 BEF

• Uitboeking van het teveel aan (investerings)dotatie in
1997 geboekt

-4.708.905 BEF

Over te dragen resultaat VIPA-investeringssubsidies 339.375.027 BEF

De toevoeging heeft het VIPA-resultaat inderdaad rechtgezet. De correctie van
de budgettaire aanrekening van een schijf van 31 miljoen BEF van de investe-
ringsdotatie 1997, die destijds ten onrechte als werkingsdotatie was opgeno-
men, vond echter alleen bij de investeringsdotaties plaats, niet bij de werkings-
dotaties. De instelling dient het gecumuleerd resultaat met betrekking tot de
werkingsdotatie in de rekening 2001 dan ook te verminderen met 31 miljoen
BEF. Daarbuiten moet Kind en Gezin nog steeds het gecumuleerd budgettair
resultaat van de werkingsdotatie corrigeren met 15,5 miljoen BEF. Dit bedrag
betreft het provisioneel krediet 1997, dat de instelling pas in 1998 ontving,
maar dat zij nooit als budgettaire ontvangst aanrekende. Met alle correcties zal
het gecumuleerde tekort van de werkingsdotatie toenemen van 112,42 miljoen
BEF tot 127,92 miljoen BEF.
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• Kind en Gezin zondert de ontvangsten die niet voortvloeien uit dotatiegelden en
de uitgaven die het daarmee financiert, af in een budgettair resultaat eigen fond-
sen. Het is wel niet altijd duidelijk welke ontvangsten en uitgaven Kind en Ge-
zin aan dit resultaat toerekent. Een beter alternatief voor de huidige, weinig
transparante werkwijze zou zijn dat de instelling daarvoor een rekening reser-
vefonds gebruikt(354) en tevens eenduidige regels opstelt voor het stijven en
aanwenden van dit reservefonds. Beslissingen daarover moeten door de raad
van bestuur worden genomen.

Balans en resultatenrekening

• Het verdient aanbeveling dat Kind en Gezin de van de Vlaamse Gemeenschap
ontvangen gecumuleerde voorschotten inzake VIPA-investeringssubsidies niet
alleen budgettair, maar ook bedrijfseconomisch tot uiting brengt. Het kan de
gecumuleerde voorschotten (339,4 miljoen BEF) afzonderen van het overge-
dragen verlies en overboeken naar een afzonderlijke passiefrekening.

• Kind en Gezin heeft nog steeds de permanente saldi van de overlopende reke-
ningen niet onderzocht of verklaard.

• Kind en Gezin heeft in de toelichting bij de balans en resultatenrekening in de
Staat van de vaststaande toekomstige verplichtingen en verbintenissen, deel
kapitaalverplichtingen opnieuw dubbel gerapporteerd over de stand van de le-
ningsovereenkomst voor de aankoop van het gebouw aan de Hallepoortlaan. De
Staat van de schulden licht die stand immers al toe.

Reconciliatie - tegenstrijdigheid

Kind en Gezin rekent de lonen en andere personeelsuitgaven van december over-
eenkomstig het boekhoudbesluit niet budgettair aan in het lopende jaar, maar boekt
ze op 8-rekeningen en rekent ze pas in het volgende jaar budgettair aan. De lonen
en andere personeelsuitgaven december geboekt op de 8-rekeningen daalden van
129.729.396 BEF in 1999 tot 117.385.916 BEF in 2000, dus met 12.343.480 BEF.
Dit verschil moet in principe onderdeel zijn van de reconciliatie tussen het bedrijfs-
economische en het budgettaire resultaat 2000. In de reconciliatie heeft Kind en
Gezin echter een stijging van 6.795.808 BEF voor de lonen en andere personeels-
uitgaven in rekening gebracht. Het dient deze tegenstrijdigheid ten belope van
19.139.288 BEF te verklaren.

                                                       

354 Artikel 30 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot bege-
leiding en aanpassing van de begroting verleende de instelling immers de expli-
ciete machtiging een reservefonds zonder bijzondere bestemming aan te leggen.
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7 Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Perso-
nen met een Handicap

Het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
(VFSIPH) heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balans-
totaal van 2.051,5 miljoen BEF en met een verlies van het boekjaar van 108,2 mil-
joen BEF. De begrotingsuitvoering bevat 33.897,2 miljoen BEF ontvangsten en
34.074 miljoen BEF uitgaven. Het begrotingsjaar sloot aldus met een tekort van
176,8 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 1.275
miljoen BEF, inclusief het saldo van het reservefonds voor de aankoop van gebou-
wen ten belope van 66,7 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van
het VFSIPH op 4 september 2001 gecontroleerd verklaard.

7.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden franken)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

13.801 20.743 6.942

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 13.801 20.743 6.942
2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van

overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom
60.000 53.347 -6.653

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 60.000 53.347 -6.653
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 698.255 722.088 23.833

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechtelijke instellingen (terugvorderin-
gen maatschappelijke dienstverlening aan personen met een
handicap)

698.255 722.088 23.833

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 32.515.740 32.538.109 22.369
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap, tegemoetkoming
PBW, tegemoetkoming V.D.A.B.)

32.515.740 32.538.109 22.369

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 0 15 15
58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen

zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en van gezinnen (ex-
clusief vermogensheffingen)

0 15 15

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 562.700 562.704 4
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

(investeringsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
562.700 562.704 4

7 Desinvesteringen 0 209 209
77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
0 209 209

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 1.675 0 -1.675
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen

in bedrijven en financiële instellingen
1.125 0 -1.125

87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zon-
der winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen

550 0 -550

9 Overheidsschuld 100 0 -100
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 100 0 -100

TOTAAL ONTVANGSTEN 33.852.271 33.897.215 44.944
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1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

814.953 760.249 -54.704

11 Lonen en sociale lasten 514.807 478.115 -36.692
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (al-

gemene werkingskosten, huurgelden, erelonen voor studies
en uitvoering werken,…)

300.146 282.134 -18.012

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

100 0 -100

21 Rentes op overheidsschuld 50 0 -50
23 Toegerekende debetrentes 50 0 -50

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren (maat-
schappelijke dienstverlening aan personen met een han-
dicap)

33.730.802 32.781.055 -949.747

32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan
bedrijven en financiële instellingen

1.071.593 1.052.454 -19.139

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen

159.152 109.470 -49.682

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 32.417.781 31.619.131 -798.650
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 82.276 0 -82.276

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 4.660 51 -4.609
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (diverse

kosten voor opleiding in een centrum van de VDAB)
660 51 -609

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen
(federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten,
gemeenschapscommissies)

4000 0 -4000

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 586.300 462.177 -124.123
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen

zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen (investeringstoela-
gen uitbetaald aan "privaatrechtelijke" instellingen)

586.300 462.177 -124.123

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 40.000 12.469 -27.531
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden (investe-

ringstoelagen uitbetaald aan "publiekrechtelijke" instellin-
gen)

40.000 12.469 -27.531

7 Investeringen 126.006 57.557 -68.449
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 79.298 16.178 -63.120
74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
46.708 41.379 -5.329

8 Kredietverleningen en deelnemingen 1.825 479 -1.346
80 Niet verdeeld 50 0 -50
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
1.100 479 -621

83 Kredietverleningen aan de gezinnen 675 0 -675
9 Overheidsschuld 100 4 -96

91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 100 4 -96

TOTAAL UITGAVEN 35.304.746 34.074.041 -1.230.705

Budgettair resultaat van het boekjaar -1.452.475 -176.826 1.275.649
Opneming uit reservefonds voor aankoop van gebouwen 82.866 16.178 -66.688
Overgedragen resultaat vorige jaren 1.369.609 1.369.952 343

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.209.304 1.209.304
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7.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 222.522 203.566 Eigen Vermogen 537.224 645.423
Immateriële vaste activa 11.394 5.425 Kapitaal 220.369 201.893
Materiële vaste activa 208.976 196.468 Reserves 316.855 443.530
Financiële vaste activa 2.152 1.673 Vreemd vermogen 1.514.284 1.417.903
Vlottende activa 1.828.986 1.859.760 Voorzieningen en

uitgestelde belastingen
109.189 100.302

Vorderingen < 1 jaar 498.862 349.477 Schulden > 1 jaar 0 4
Liquide middelen 1.328.889 1.510.092 Schulden < 1 jaar 1.405.047 1.315.834
Overlopende rekeningen 1.235 191 Handelsschulden 60.041 36.261

Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

41.767 33.594

Overige schulden 1.303.239 1.245.979
Overlopende rekenin-
gen

48 1.763

Totaal 2.051.508 2.063.326 Totaal 2.051.508 2.063.326

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 33.954.649 33.835.358
Lopende opbrengsten 832.315 1.434.098
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 33.100.266 32.380.647
Andere operationele opbrengsten 22.068 20.613

Operationele kosten -34.101.806 -33.840.439
Div. diensten/goederen 291.260 291.067
Personeelskosten 477.095 455.250
Niet kaskosten 46.605 126.796
Inkomensoverdrachten 33.286.846 32.967.326

Operationeel resultaat -147.157 -5.081

Financiële opbrengsten 53.348 62.435
Financiële kosten -4 -5
Uitzonderlijke opbrengsten 270 127
Uitzonderlijke kosten -14.656 -366

Resultaat van het boekjaar -108.199 57.110

7.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.010.035
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Wel-
zijn op 4 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld. De Vlaamse regering heeft
bij besluit van 8 december 2000 een nieuwe bedrijfsrevisor aangesteld voor het
VFSIPH met ingang op 1 januari 2000.
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Financiële positie van het VFSIPH

Het VFSIPH heeft het boekjaar 2000 afgesloten met een positief gecumuleerd bud-
gettair resultaat van 1.275 miljoen BEF. Net als eind 1999 beschikte de instelling
eind 2000 over een groot middelenoverschot. De dotaties van de Vlaamse Gemeen-
schap waren dus aanzienlijk hoger dan de middelen die nodig waren voor de eigen
werking en de subsidie-uitkering. Bedrijfseconomisch geeft de situatie van het
VFSIPH op het eerste zicht een gelijkaardig beeld. De toestand van de liquide mid-
delen, als rechtstreeks gevolg van de budgettaire overschotten, bedroeg op balans-
datum nog steeds meer dan 1,3 miljard BEF en was, samen met de vorderingen op
korte termijn, meer dan voldoende om het vreemd vermogen op korte termijn te
dekken. Ondanks deze riante liquiditeitspositie, leed het VFSIPH in 2000 echter een
licht verlies. Het heeft op 31 december 2000 namelijk een aantal kosten (hangende
verplichtingen) en opbrengsten bedrijfseconomisch ingeboekt, die het budgettair
niet kan aanrekenen. Het eigen vermogen van het VFSIPH daalde door het verlies
verder tot 537,2 miljoen BEF. Het beeld dat de balans geeft, moet ook worden bij-
gestuurd met de verplichtingen op korte termijn, die niet in de balans staan, maar in
orderekeningen (en in de toelichting)(355). Die verplichtingen tonen een netto korte-
termijnschuld (op minder dan een jaar) van 742,8 miljoen BEF. De liquide midde-
len en vorderingen in de balans kunnen bijgevolg al als volledig belast worden be-
schouwd.

Afrekeningen residentiële sector

In 2000 heeft het VFSIPH 521,1 miljoen BEF afrekeningen en achterstallen dag-
prijs uitbetaald voor de residentiële en ambulante sector. Ten opzichte van 1999
(688,3 miljoen BEF) betekent dit een daling met 24,3%. Deze vertraging in de afre-
keningen bracht de inhaaloperatie die in 1999 was ingezet, in 2000 weer tot stil-
stand. Voor de residentiële sector diende het fonds op 31 december 2000 nog onge-
veer 14% af te rekenen van de totale massa uitbetaalde voorschotten en supple-
menten 1997 en 85% van de massa 1998. De nodige stukken (dagprijsdossiers en
kostenstaten) voor 1997 en 1998 zijn evenwel ingediend bij het VFSIPH. In verge-
lijking daarmee, rekende het fonds in 1999 nog bijna de helft van de voorschotten
1997 af. Het VFSIPH wijt de vertraging van de afrekeningen in 2000 in de eerste
plaats aan informaticatechnische problemen. Structurele achterstallen ten gevolge
van de reglementering kunnen maximaal oplopen tot het afrekenen van de voor-
schotten voor jaar n in de loop van het eerste semester van het jaar n+2. Uitgaande
van die stelling en van de bedragen in de (initiële) liquiditeitenbegroting 2001, zal
de vereiste inhaalbeweging voor de hangende verplichtingen op 31 december 2000
(3,6 miljard BEF) minstens 1,2 miljard BEF bedragen. Het Rekenhof heeft aange-
drongen op het zo snel mogelijk inlopen van de afrekeningen van de voorschotten
voor de jaren n-3 en n-2(356).

                                                       

355 Het boeken in de orderekeningen en niet in de balans is een gevolg van de speci-
fieke aanrekeningsregels van het boekhoudbesluit.

356 Met verwijzing naar punt 2° van de resolutie van 29 maart 2000 van het Vlaams
Parlement betreffende aanbevelingen voor een efficiënt subsidiebeleid en -beheer
in de gehandicaptensector van de Vlaamse Gemeenschap.
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Balans en resultatenrekening

• Ramingen zijn in de boekhouding maar aanvaardbaar als zij op een degelijke
verantwoording steunen, wat op dit ogenblik niet het geval is voor de ramingen
van de in te boeken hangende verplichtingen. Zo houdt de raming van de be-
drijfseconomisch ingeboekte hangende verplichtingen voor de residentiële
sector (577,1 miljoen BEF) weinig of geen verband met de werkelijke hoeveel-
heid door het VFSIPH ontvangen stukken. Aangezien het VFSIPH op
31 december 2000 beschikte over nagenoeg alle stukken tot en met 1999, heeft
het de hangende verplichtingen waarvoor het stukken ontving vermoedelijk dan
ook ruim onderschat. De bedrijfseconomisch toegerekende verplichtingen heb-
ben een belangrijke impact op het resultaat van het boekjaar. Het VFSIPH moet
daarom inspanningen leveren opdat de operationele diensten en hun informati-
catoepassingen de nodige gegevens kunnen leveren om de betrouwbaarheid van
de ramingen te ondersteunen.

• Het VFSIPH verwerkt winst of verlies van het boekjaar door een toevoeging of
onttrekking aan de reserves en een toevoeging of onttrekking aan het kapitaal
(fonds van het vastliggend). Na eventuele verrichtingen met betrekking tot de
reserve voor de aankopen van gebouwen, dient het resultaat van het boekjaar
echter steeds terecht te komen in het overgedragen resultaat. Het VFSIPH zou
de huidige netto boekwaarde van het kapitaal moeten uitsplitsen in een gedeelte
van het patrimonium aangekocht met zuiver eigen middelen (over te boeken
naar het overgedragen nettoresultaat) en in een gedeelte van het patrimonium
aangekocht met dotaties of subsidies (over te boeken naar kapitaalsubsidies).
Om pragmatische redenen echter neemt het Rekenhof er akte van dat de instel-
ling het kapitaal in zijn geheel overboekt naar kapitaalsubsidies. Het gedeelte
van de globale werkingsdotatie bestemd voor nieuwe (eigen) investeringen,
dient zij voor de resultaatverwerking af te zonderen en over te boeken naar ka-
pitaalsubsidies. De spreiding van de inresultaatname van de kapitaalsubsidies
over de gebruiksduur van het patrimonium, kan aldus de afschrijvingskosten
jaarlijks neutraliseren.

• Het VFSIPH ontving in 2000 een investeringsdotatie uit de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap van 562,7 miljoen BEF. Daartegenover vereffende het
in 2000 474,6 miljoen BEF vastleggingen. De ontvangen investeringsdotatie
overtrof bijgevolg met 88,1 miljoen BEF de aan voorzieningen uitbetaalde in-
vesteringstoelagen. Die 88,1 miljoen BEF kwam het resultaat 2000 ten goede
en is bij de resultaatverwerking mee verwerkt in de geboekte reserves. De in-
stelling kan dit overschot van de investeringsdotatie het best afzonderlijk tot
uiting brengen in de jaarrekening. De geboekte reserves bevatten ook een over-
schot van 1999, toen tegenover 664,9 miljoen BEF ontvangen investeringsdo-
tatie 618,1 miljoen BEF uitbetaalde investeringssubsidies stonden (overschot
van 46,8 miljoen BEF). Het verdient aanbeveling dat het VFSIPH de ontvangen
investeringsdotatie niet onmiddellijk in opbrengst boekt, maar dat het haar op
het ogenblik van de definitieve toekenning aanrekent op een passiefrekening.
Het kan de passiefrekening vervolgens telkens afboeken bij de toekenning van
investeringssubsidies aan de voorzieningen (of in één keer, bij de afsluiting).
Aldus dient het VFSIPH het overschot van 134,9 miljoen BEF voor de boekja-
ren 1999-2000 af te zonderen van de geboekte reserves en over te boeken naar
een afzonderlijke passiefrekening. Zo zal het ontvangen van de investerings-
dotatie en het uitbetalen van investeringssubsidies geen invloed meer hebben
op het resultaat. Een eventueel saldo waartegenover geen toegekende investe-
ringssubsidies staan, dient het dan te beschouwen als een voorschot van de
Vlaamse Gemeenschap.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 378

• Het VFSIPH heeft in 2000 21,7 miljoen BEF regularisaties geïnd van de
VDAB voor gesubsidieerde contractuelen. Het betreft achterstallige regularisa-
ties voor de werkingsjaren 1995-1999. Daar het fonds voor die ontvangsten met
betrekking tot vroegere boekjaren geen vorderingen heeft opgenomen in de
jaarrekening, kwamen zij het bedrijfseconomische (en budgettaire) resultaat
2000 ten goede.
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8 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel

Artikel 5 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van
de aanpassing van de begroting 1996 heeft de openbare psychiatrische ziekenhui-
zen vrijgesteld van de toepassing van de regels betreffende de geïntegreerde bud-
gettaire en economische boekhouding van de Vlaamse Openbare Instellingen. Inza-
ke boekhouding en financiële rapportering zijn zij onderworpen aan de bepalingen
van de ziekenhuiswetgeving. Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel (OPZ
Geel) heeft een jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 903,6 miljoen
BEF en een winst van het boekjaar van 392,6 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft deze
rekening op 18 september 2001 gecontroleerd verklaard.

8.1 Balans en resultatenrekening op 31.12. 2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 64.571 60.084 Eigen Vermogen 462.545 64.722
Immateriële vaste activa 11.391 9.390 Kapitaal 115.894 115.894
Materiële vaste activa 53.180 50.694 Overgedragen resultaat 307.710 -84.910

Dotaties, subsidies, e.d. 38.941 33.738
Vlottende activa 839.056 386.294 Vreemd vermogen 441.082 381.656
Vorderingen > 1 jaar 414.295 28.762 Schulden > 1 jaar 30.656 30.656
Voorraden 8.253 8.230 Schulden < 1 jaar 332.650 268.927
Vorderingen < 1 jaar 414.418 348.279 Overlopende rekeningen 77.776 82.073
Geldbeleggingen 120 0
Liquide middelen 1.007 274
Overlopende rekeningen 963 749

Totaal 903.627 446.378 Totaal 903.627 446.378



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 380

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Bedrijfsopbrengsten 788.723 764.505
Omzet 730.535 698.589
Andere opbrengsten 58.188 65.916
Bedrijfskosten -870.872 -842.196
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 83.847 80.589
Diensten 78.148 69.707
Bezoldigingen en sociale lasten 563.148 547.084
Afschrijvingen en waardeverminderin-
gen

11.323 9.074

Overige bedrijfskosten 134.406 135.742

Bedrijfsresultaat -82.149 -77.691
Financiële opbrengsten 6.082 5.208
Financiële kosten -3.521 -3.600
Uitzonderlijke opbrengsten 509.124 1.848
Uitzonderlijke kosten -36.917 -1.097
Resultaat van het boekjaar 392.619 -75.332

8.2 Resultaten van de rekeningencontrole

2.003.399
Het Rekenhof heeft er bij de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Welzijn op aangedrongen dat de instelling in de toekomst de minimumindeling van
het algemeen rekeningstelsel voor ziekenhuizen (MARZ) zou volgen.
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9 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem

Artikel 5 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1996 heeft de openbare psychiatrische ziekenhuizen uitgesloten van de
toepassing van de regels betreffende de geïntegreerde budgettaire en economische
boekhouding van de Vlaamse Openbare Instellingen. Inzake boekhouding en finan-
ciële rapportering zijn zij onderworpen aan de bepalingen van de ziekenhuiswetge-
ving. Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem (OPZ Rekem) heeft een
jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 623,8 miljoen BEF en een ver-
lies van het boekjaar van 28,6 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft deze rekening op
18 september 2001 gecontroleerd verklaard.

9.1 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 64.599 69.572 Eigen Vermogen 397.659 428.336
Oprichtingskosten 565 161 Kapitaal 87.268 87.268
Immateriële vaste activa 870 1.407 Overgedragen resultaat 296.655 325.219
Materiële vaste activa 63.164 68.002 Dotaties, subsidies, e.d. 13.736 15.849
Financiële vaste activa 0 2
Vlottende activa 559.168 525.440 Vreemd vermogen 226.108 166.676
Voorraden 6.673 9.059 Schulden > 1 jaar 24.421 24.421
Vorderingen < 1 jaar 318.069 229.864 Schulden < 1 jaar 130.356 74.309
Geldbeleggingen 188.822 236.846 Overlopende rekeningen 71.331 67.946
Liquide middelen 42.722 35.232
Overlopende rekeningen 2.882 14.439

Totaal 623.767 595.012 Totaal 623.767 595.012
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Bedrijfsopbrengsten 751.030 715.869
Omzet 662.834 630.876
Andere opbrengsten 88.196 84.993
Bedrijfskosten -793.409 -754.952
Voorraden en leveringen 86.014 82.176
Diensten 82.291 81.324
Bezoldigingen en sociale lasten 590.478 555.552
Afschrijvingen en waardeverminde-
ringen

11.228 10.854

Overige bedrijfskosten 23.398 25.046

Bedrijfsresultaat -42.379 -39.083
Financiële opbrengsten 13.082 12.724
Financiële kosten -3.701 -3.665
Uitzonderlijke opbrengsten 5.717 4.566
Uitzonderlijke kosten -1.283 -3.258
Resultaat van het boekjaar -28.564 -28.716

9.2 Resultaten van de rekeningencontrole

2.003.400
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen bij de rekeningen geformuleerd.
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10 Vlaams Fonds voor de Letteren

Het Vlaams Fonds voor de Letteren, dat de Nederlandstalige letteren en de verta-
lingen in en uit het Nederlands ondersteunt en ijvert voor een verbetering van de
sociaal-economische positie van auteurs en vertalers, heeft een bedrijfseconomi-
sche jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 74,5 miljoen BEF en met
een verlies van het boekjaar van 10,7 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening
bevat 130,6 miljoen BEF ontvangsten en 95,3 miljoen BEF uitgaven en sluit met
een overschot van het begrotingsjaar van 35,3 miljoen BEF. Het gecumuleerd over
te dragen overschot bedraagt 55,6 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen
2000 van de instelling op 2 oktober 2001 gecontroleerd verklaard.

10.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 35 35
38 Overige inkomensoverdrachten 0 35 35

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 130.600 130.600 0
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
130.600 130.600 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 130.600 130.635 35

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

25.300 13.385 -11.915

11 Lonen en sociale lasten 12.300 7.073 -5.227
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 13.000 6.312 -6.688

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 115.000 77.941 -37.059
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 115.000 77.941 -37.059

7 Investeringen 10.700 4.034 -6.666
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
10.700 4.034 -6.666

TOTAAL UITGAVEN 151.000 95.360 -55.640

Budgettair resultaat van het boekjaar -20.400 35.275 55.675
Overgedragen resultaat vorige jaren 20.400 20.311 -89

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 55.586 55.586

In zijn ESR-uitvoeringsrekening heeft het Vlaams Fonds voor de Letteren enkel de
gerealiseerde ontvangsten en uitgaven gerapporteerd. Het Rekenhof heeft ter infor-
matie van het parlement de budgetgegevens bijgevoegd.
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10.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 4.039 1.032 Eigen Vermogen 10.641 21.343
Immateriële vaste activa 84 0 Kapitaal 10.641 21.343
Materiële vaste activa 3.643 727
Financiële vaste activa 312 305
Vlottende activa 70.468 20.443 Vreemd vermogen 63.866 132
Liquide middelen 70.468 20.443 Voorzieningen 48.287 0

Schulden < 1 jaar
(bedrijfsvoorheffing)

15.579 132

Handelsschulden 13.601 0
Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

1.978 132

Totaal 74.507 21.475 Totaal 74.507 21.475

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 130.628 23.000
Inkomensoverdrachten 130.628 23.000
Operationele kosten -141.309 -1.657
Div. diensten/goederen 6.284 1.586
Personeelskosten 7.073 0
Niet kaskosten 8.922 71
Inkomensoverdrachten 119.030 0

Operationeel resultaat -10.681 21.343

Financiële opbrengsten 7 0
Financiële kosten -28 0
Resultaat van het boekjaar -10.702 21.343

10.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.006.947
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Cul-
tuur op 2 oktober 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:
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10.3.1 ESR uitvoeringsrekening

• De ESR-rekening vat de opdracht van het fonds, de subsidiëring van de lette-
ren, samen in de rubriek inkomensoverdrachten aan gezinnen. Het is aangewe-
zen deze rubriek in de toekomst verder uit te splitsen in functie van de aard van
de subsidies (werkbeurzen, productiesubsidies, tijdschriftensubsidies,…). Dit
zou de informatiewaarde van de uitvoeringsrekening verhogen. Tevens kan het
jaarverslag aanvullende toelichtingen en verantwoordingen verstrekken.

• De ESR uitvoeringsrekening van het Vlaams Fonds voor de Letteren bevat
alleen de op 31 december 2000 gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Het fonds
heeft ten onrechte budgetgegevens (initieel en aangepast budget) noch semes-
tergegevens in zijn uitvoeringsrekening opgenomen.

• Het totaal van de ontvangsten stemt niet overeen met het totaal van de uitgaven.
Het verschil betreft de intrest die het fonds ontving op de rekening huurwaar-
borg en die het ten onrechte niet heeft opgenomen in het over te dragen over-
schot.

• De budgettaire investeringen sluiten niet aan op de investeringen in de bedrijfs-
economische rapportering. Het verschil betreft een voorschotfactuur, die ten
onrechte dubbel is aangerekend (in 1999 en in 2000).

• De ESR-uitvoeringsrekening detailleert verscheidene rubrieken (zoals de per-
soneelskosten) minder ver dan de ESR-classificatie vereist. De begroting van
het fonds vertoonde nochtans deze verdere uitsplitsing.

10.3.2 Bedrijfseconomische jaarrekening

• Noch het oprichtingsdecreet, noch de beheersovereenkomst definiëren eendui-
dig de berekeningswijze van de verhouding tussen de werkingskosten en de
dotatie. De Vlaamse Gemeenschap dient dan ook over de berekeningswijze van
deze verhouding een duidelijk standpunt in te nemen. De berekeningswijze die
het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft toegepast, is redelijk. De werkings-
kosten (11,55% van de dotatie) liggen onder de limiet van 12%. Het fonds vol-
doet aan de verplichting opgelegd in de beheersovereenkomst. Het fonds heeft
de voorzieningen die het heeft aangelegd voor zijn werking (sociaal passief,
verhuis, investeringen,…) evenwel niet in de berekening opgenomen. Rekening
houdend met deze elementen, zou het niet aan de 12%-regel voldoen.

• Het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft zijn investeringen in vaste activa
opnieuw voor een volledig jaar afgeschreven, in plaats van de pro rata afschrij-
vingen opgelegd door het boekhoudbesluit toe te passen.

• Het verlies van het boekjaar is onttrokken aan het kapitaal en niet verwerkt als
overgedragen resultaat.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 386

• Het fonds heeft in de jaarrekening diverse voorzieningen voor risico’s en kos-
ten aangelegd. Een groot deel van deze provisies kan boekhoudtechnisch niet
als een voorziening voor risico’s en kosten worden beschouwd, maar betreft
veeleer een vorming van reserves, te ontvangen facturen of toe te rekenen kos-
ten.

• Hoewel de instelling op 31 december 2000 vier personeelsleden tewerkstelde,
heeft zij nagelaten de sociale balans, die integraal deel uitmaakt van de jaarre-
kening, in te vullen.

10.4 Andere controleresultaten

1.795.805
Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar
beheersovereenkomsten met VOI’s. Het heeft ook de beheersovereenkomst van het
Vlaams Fonds voor de Letteren bij dit onderzoek betrokken (zie p. 28 e.v. van dit
boek).
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11 Vlopera

De Vlopera heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een ba-
lanstotaal van 898,6 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van 36 miljoen
BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 940,9 miljoen BEF ontvangsten en
877,3 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begro-
tingsjaar van 63,6 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot be-
draagt 31,2 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de Vlaamse
Opera op 7 augustus 2001 gecontroleerd verklaard.

11.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

185.700 214.771 29.071

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten
(abonnementen en sponsoring)

185.700 214.771 29.071

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van
vermogen en van ondernemingsactiviteit

800 143 -657

26 Rente van overheidsvorderingen 500 26 -474
28 Overige resultaten van vermogen 300 117 -183

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 687.000 688.750 1.750
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
485.600 487.000 1.400

48 Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden
(dotaties steden Antwerpen en Gent)

201.400 201.750 350

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 93.000 37.291 -55.709
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 93.000 37.291 -55.709

7 Desinvesteringen 0 10 10
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
0 10 10

TOTAAL ONTVANGSTEN 966.500 940.965 -25.535

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

836.900 801.629 -35.271

11 Lonen en sociale lasten 533.600 541.217 7.617
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

(productie- en werkingsuitgaven)
303.300 260.412 -42.888

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

20.500 20.616 116

20 Niet verdeeld 600 672 72
21 Rente overheidsschuld 19.900 19.944 44

7 Investeringen 71.000 32.366 -38.634
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 50.000 4.816 -45.184
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
21.000 27.550 6.550

9 Overheidsschuld 38.100 22.726 -15.374
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 38.100 22.726 -15.374

TOTAAL UITGAVEN 966.500 877.337 89.163

Budgettair resultaat van het boekjaar 0 63.628 63.628
Overgedragen resultaat vorige jaren 31.100 -32.463 -63.563

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 31.100 31.165 65



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 388

11.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 415.865 411.674 Eigen Vermogen 341.907 317.565
Immateriële vaste activa 2.833 1.168 Overgedragen resultaat -41.627 -77.597
Materiële vaste activa 412.703 410.157 Dotaties, subsidies, e.d. 383.534 395.162
Financiële vaste activa 329 349
Vlottende activa 482.777 475.400 Vreemd vermogen 556.735 569.509
Vorderingen > 1 jaar 335.093 358.297 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
20.316 0

Vorderingen < 1 jaar 58.348 79.730 Schulden > 1 jaar 335.093 358.297
Liquide middelen 78.104 14.726 Schulden < 1 jaar 105.309 126.403
Overlopende rekeningen 11.232 22.647 Schulden > 1 jaar die in

jaar vervallen
23.593 23.115

Financiële schulden 0 55.658
Handelsschulden 54.806 26.491
Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen en
sociale lasten

26.747 21.016

Andere schulden 163 123
Overlopende rekeningen 96.017 84.809

Totaal 898.642 887.074 Totaal 898.642 887.074

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 885.371 800.334
Lopende opbrengsten 136.332 115.024
Inkomensoverdrachten 688.750 633.000
Andere opbrengsten 60.289 52.310
Operationele kosten -864.927 -876.532
Productiekosten 167.998 179.648
Div. diensten/goederen 99.089 90.038
Personeelskosten 535.402 538.607
Niet kaskosten 61.346 66.740
Andere operat. kosten 1.092 1.499
Operationeel resultaat 20.444 -76.198

Financiële opbrengsten 37.114 36.160
Financiële kosten -21.739 -22.039
Uitzonderlijke opbrengsten 237 1.716
Uitzonderlijke kosten -86 -41
Resultaat van het boekjaar 35.970 -60.402
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11.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.006.944
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Cul-
tuur op 7 augustus 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

Administratief toezicht

De Vlaamse regering heeft een nieuwe gemeenschapscommissaris benoemd, maar
nog steeds geen afgevaardigde van Financiën en Begroting aangesteld. De statuten
van de Vlopera voorzien nochtans in het administratief toezicht door een afgevaar-
digde van Financiën en Begroting.

Concessieovereenkomst

Het Rekenhof heeft andermaal aangedrongen op een spoedige administratieve
afhandeling van de concessieovereenkomst met de stad Antwerpen.

ESR-uitvoeringsrekening van de begroting

• De Vlopera heeft de begrote kredieten van enkele uitgavenrubrieken overschre-
den (o.a. lonen en sociale lasten). De overschrijdingen zijn echter verwaarloos-
baar in vergelijking met de niet aangewende kredieten van de algemene wer-
kingskosten en de investeringen.

• De Vlaamse regering heeft de Vlopera bij de begrotingscontrole 2000 opgedra-
gen het tekort van vorige jaren in drie jaar aan te zuiveren. In de uitvoeringsre-
kening toont de Vlopera (ESR-rubriek 91.3 - aflossing schuld) expliciet deze
verplichting te zijn nagekomen, meer nog: de instelling heeft meer aangezui-
verd dan was opgelegd (20 miljoen BEF in plaats van 15 miljoen BEF). Dit
vertekende echter de budgettaire resultaatverwerking. De Vlopera sloot zijn
ESR-uitvoeringsrekening 2000 af met een budgettair overschot van het boek-
jaar van 63,6 miljoen BEF. Na wegwerking van het overgedragen tekort van
vorige jaren (32,5 miljoen BEF), werd 31,2 miljoen BEF overgedragen naar het
volgende begrotingsjaar. De Vlopera heeft met andere woorden het overgedra-
gen tekort al volledig weggewerkt en kon nog 31,2 miljoen BEF overdragen
naar begrotingsjaar 2001. De instelling zal dit overschot aanwenden om in 2001
drie volwaardige nieuwe producties te brengen.

• Langs de reconciliatie van het gecumuleerde budgettaire resultaat met het be-
drijfseconomisch eigen vermogen, stelde het Rekenhof vast dat de ESR-
uitvoeringsrekening van de Vlopera enkele vergissingen bevat (bv. dubbele
aanrekening). Na rechtzetting daarvan, bedroeg het resultaat van de uitvoe-
ringsrekening niet 63,6 miljoen BEF, maar 81,1 miljoen BEF. Het over te dra-
gen overschot stijgt aldus van 31,2 miljoen BEF tot 48,7 miljoen BEF.
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Bedrijfseconomische jaarrekening

• De Vlopera heeft een voorziening van 10 miljoen BEF aangelegd voor de reno-
vatie van het operagebouw te Antwerpen. De jaarrekening vermeldt dat de in-
stelling, gespreid over drie jaren, een provisie zal aanleggen van 30 miljoen
BEF voor het gedeelte van de renovatiewerken dat de Vlopera voorziet uit ei-
gen middelen te moeten financieren. De raad van bestuur besliste op 13 januari
2001 een pand aanpalend aan het Antwerpse operagebouw aan te kopen, gelet
op de grote nood aan kantoorruimten voor de administratie. De aankoopprijs
bedroeg 9,5 miljoen BEF. De voorziening herstellingen en onderhoud zou hier-
voor worden aangewend. Het boekhoudrecht laat echter niet toe voorzieningen
op te bouwen voor toekomstige investeringen. Bij de resultaatverwerking kon
de Vlopera wel beslissen een reserve aan te leggen voor de aankoop van het
pand.

• De Vlopera heeft de rekening te ontvangen facturen gebruikt voor het boeken
van een aantal provisies. Ten minste 7 miljoen BEF daarvan heeft betrekking
op goederen en prestaties die op balansdatum nog niet waren geleverd en nog
niet in de te ontvangen facturen mochten worden opgenomen. Aangezien de
geboekte bedragen vooral investeringen betreffen, is de impact op het bedrijfs-
economische resultaat beperkt (geraamd op 1,6 miljoen BEF).

11.4 Andere controleresultaten

1.795.805
Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd in verband met
beheersovereenkomsten met VOI’s. Het betrok ook de beheersovereenkomst van de
Vlaamse Opera bij dat onderzoek(357).

                                                       

357 Zie p. 28 van dit boek.
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12 Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van
de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de
Openluchtrecreatie

Het BLOSO, belast met de bevordering, coördinatie en organisatie van de sportbe-
oefening, de sportieve vrijetijdsbesteding en de openluchtrecreatie, heeft een be-
drijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 1.985,6 mil-
joen BEF en met een winst van het boekjaar van 64,7 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 2.187,8 miljoen BEF ontvangsten en 2.166,1 miljoen
BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van
21,7 miljoen BEF. Na toevoeging van 91,2 miljoen BEF aan de reservefondsen,
draagt BLOSO een tekort van 69,4 miljoen BEF over naar het volgende begro-
tingsjaar. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het BLOSO op 18 september
2001 gecontroleerd verklaard.

12.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet-verdeelde ontvangsten 354.500 255.883 -98.617
06 Ontvangsten nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 256.200 254.700 -1.500
08 Interne verrichtingen 98.300 1.183 -97.117

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

44.300 49.410 5.110

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 44.300 49.410 5.110
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
9.100 8.243 -857

26 Rente van overheidsvorderingen 9.100 8.243 -857
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 220.200 220.587 387

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk

220.200 220.587 387

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 1.450.400 1.450.400 0
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(Werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
1.450.400 1.450.400 0

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 218.900 141.900 -77.000
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

(Investeringsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
218.900 141.900 -77.000

7 Desinvesteringen 47.000 61.400 14.400
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 37.600 53.250 15.650
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
9.400 8.150 -1.250

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.344.400 2.187.823 -156.577

0 Niet verdeelde uitgaven 0 5.335 5.335
00 Niet verdeeld 0 5.335 5.335

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

1.208.800 1.164.271 -44.529
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11 Lonen en sociale lasten 727.900 702.656 -25.244
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 480.900 461.615 -19.285

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

1.700 1.609 -91

23 Toegerekende debetrentes 1.700 1.609 -91
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 550.700 550.700 0

31 Exploitatiesubsidies 550.700 550.700 0
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 294.300 294.225 -75

41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 294.300 294.225 -75
7 Investeringen 281.100 149.924 -131.176

71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 232.900 102.291 -130.609
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
48.200 47.633 -567

TOTAAL UITGAVEN 2.336.600 2.166.064 -170.536

Budgettair resultaat van het boekjaar 7.800 21.759 13.959
Overgedragen resultaat vorige jaren 26.400 0 -26.400
Reservefondsen (toevoeging -, onttrekking +) 0 -91.175 -91.175

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 34.200 -69.416 -103.616

12.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 1.431.152 816.913 Eigen Vermogen 1.548.795 914.023
Immateriële vaste activa 13.842 4.046 Reserves 202.828 111.653
Materiële vaste activa 1.417.310 812.867 Overgedragen resultaat 11.050 37.547

Dotaties, subsidies, e.d. 1.334.917 764.823
Vlottende activa 554.487 445.621 Vreemd vermogen 436.844 348.511
Vorderingen < 1 jaar 211.812 220.506 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
105.309 106.847

Liquide middelen 318.601 203.922 Schulden < 1 jaar 330.086 240.934
Overlopende rekeningen 24.074 21.193 Handelsschulden 253.797 137.164

Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen en
sociale lasten

74.436 102.845

Andere schulden 1.853 925
Overlopende rekeningen 1.449 730

Totaal 1.985.639 1.262.534 Totaal 1.985.639 1.262.534
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 2.039.108 1.863.199
Lopende opbrengsten 254.559 252.624
Inkomensoverdrachten 1.732.860 1.568.919
Andere opbrengsten 51.689 41.656
Operationele kosten -2.073.192 -1.864.284
Div. diensten/goederen 397.538 381.242
Personeelskosten 746.620 763.853
Niet kaskosten 76.327 60.013
Inkomensoverdrachten 852.707 659.176

Operationeel resultaat -34.084 -1.085
Financiële opbrengsten 8.254 9.864
Financiële kosten -1.635 -2.284
Uitzonderlijke opbrengsten 101.487 68.068
Uitzonderlijke kosten -9.344 -10.548
Resultaat van het boekjaar 64.678 64.015

12.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.006.949
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Sport
op 18 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

ESR uitvoeringsrekening

• Het Rekenhof heeft herinnerd aan de toezegging naar aanleiding van de reke-
ningencontrole 1998 om het decreet van 31 mei 1989 houdende oprichting van
een Vlaams Sportfonds en het decreet van 12 december 1990 betreffende het
bestuurlijk beleid te evalueren.

• De resultaatverwerking van de ESR-uitvoeringsrekening omvatte enkel het
resultaat van het begrotingsjaar en hield geen rekening met het overgedragen
resultaat van vorige jaren.

• Het Rekenhof heeft het budgettaire gecumuleerde resultaat van het BLOSO
herberekend op 191,6 miljoen BEF (inclusief de reservefondsen), te verhogen
met een kapitaalsubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen (10 miljoen BEF)
die ten onrechte niet budgettair in resultaat is genomen. Dit resultaat is te ver-
delen over de reservefondsen voor renovatie van de BLOSO-centra (91,2 mil-
joen BEF) en een over te dragen overschot (110,4 miljoen BEF).

Balans en resultatenrekening

• Bij het BLOSO moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie categorieën
van kapitaalsubsidies: (1) terreinen en gebouwen gefinancierd met de investe-
ringsdotatie van de Vlaamse Gemeenschap, (2) terreinen en gebouwen overge-
dragen door de Vlaamse Gemeenschap aan het BLOSO en (3) door andere
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partners gesubsidieerde investeringen. Om de transparantie van de boekhouding
te verhogen, heeft het Rekenhof aanbevolen dat het BLOSO de bewegingen
van de kapitaalsubsidies toewijst aan de correcte detailrekening.

• De vordering kapitaalsubsidies op de Vlaamse Gemeenschap bedroeg niet
32 miljoen BEF, maar slechts 8,4 miljoen BEF. Het BLOSO heeft ten onrechte
geen rekening gehouden met de ontvangen bijkomende investeringsdotatie voor
de Topsporthal Gent (23,6 miljoen BEF). In de vordering is al 6,1 miljoen BEF
begrepen voor investeringen die reeds in 2000 zijn uitgevoerd, maar pas ten
laste van de machtiging 2001 zijn vastgelegd.

• Het BLOSO heeft de huur 1998 budgettair nog niet aangerekend, al heeft het de
definitieve afrekening ervan in 2000 ontvangen. Het Rekenhof heeft aange-
drongen op een spoedige afhandeling van het geschil daarover met de Vlaamse
Gemeenschap.

• De kruistabel van de vastleggingen in de toelichting bij de jaarrekening toont
159,6 miljoen BEF openstaande vastleggingen op 31 december 2000, terwijl
het reële saldo slechts 141,6 miljoen BEF bedroeg.

• Bij de rechtzetting van de negatieve boekwaarde van het BLOSO-centrum
Genk, heeft het BLOSO de investeringen 1997 (27,5 miljoen BEF) ten onrechte
dubbel opgenomen in de balans. Het door de Vlaamse Gemeenschap overge-
dragen centrum Hofstade, heeft het afgeschreven op grond van de nettowaarde
in plaats van de nieuwwaarde, wat de afschrijvingsduur van de gebouwen met
20 jaar verlengde en de jaarlijkse afschrijvingslast met 15,5 miljoen BEF ver-
laagde.

• De raad van bestuur keurde in december het eindrapport van het IK-
Sportproject 1999 goed. In de boekhouding bleef een saldo van 8,4 miljoen
BEF openstaan, dat de instelling als uitzonderlijke opbrengst in resultaat dient
te nemen.

• Verscheidene leveranciers factureerden aan het BLOSO al in december leve-
ringen en werken die pas in de loop van 2001 zouden worden gerealiseerd. Dit
vertekende het resultaat van de budgettaire uitvoeringsrekening en van de be-
drijfseconomische resultatenrekening.

12.4 Andere onderzoeken

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het BLOSO omspringt met informatietechnolo-
gie (IT) en informatiesystemen (IS). Het heeft zijn bevindingen dienaangaande op-
genomen in dit boek (p.112).



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1395

13 Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met
een balanstotaal van 1.064,3 miljoen BEF en met een verlies van het boekjaar van
76,4 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 1.042,1 miljoen BEF ont-
vangsten en 1.277,7 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het
begrotingsjaar van 235,6 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van
Toerisme Vlaanderen op 18 september 2001 gecontroleerd verklaard.

13.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk verdeeld wor-
den

0 118 118

08 Interne verrichtingen 0 118 118
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen)
53.500 47.314 -6.186

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 53.500 47.314 -6.186
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
17.700 9.279 -8.421

26 Rente van overheidsvorderingen 7.700 0 -7.700
28 Overige resultaten van vermogen 10.000 9.279 -721

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 15.800 14.188 -1.612
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk

15.800 14.188 -1.612

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 816.658 813.688 -2.970
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
799.681 797.069 -2.612

48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 977 977 0
49 Inkomensoverdrachten van andere entiteiten (Steden, Ge-

meenschappen, Gewesten)
16.000 15.642 -358

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 0 39.303 39.303
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellin-

gen
0 39.303 39.303

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 108.000 105.936 -2.064
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 108.000 105.936 -2.064

7 Desinvesteringen 1.500 12.270 10.770
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 10.010 10.010
77 Verkopen van overige investeringsgoederen 1.500 2.260 760

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.013.158 1.042.096 28.938

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

823.821 799.341 -24.480

11 Lonen en sociale lasten 267.935 266.636 -1.299
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 555.886 532.705 -23.181
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Begroting Uitvoering Verschil
2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit
20 9 -11

21 Rente overheidsschuld 20 9 -11
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 15.580 14.478 -1.102

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk tbv de gezinnen

12.580 12.453 -127

35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 3.000 2.025 -975
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 46.800 46.800 0

43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden 46.800 46.800 0
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 237.000 219.583 -17.417

50 Niet verdeeld 237.000 219.583 -17.417
7 Investeringen 198.711 197.467 -1.244

71 Aankopen gronden en gebouwen in het binnenland 500 490 -10
72 Nieuwbouw van gebouwen 170.000 169.654 -346
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
28.211 27.323 -888

9 Overheidsschuld 80 50 -30
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 80 50 -30

TOTAAL UITGAVEN 1.322.012 1.277.728 -44.284

Budgettair resultaat van het boekjaar -308.854 -235.632 73.222
Overgedragen resultaat vorige jaren 16.244 89.287 73.043
Wijziging van het reservefonds (toevoeging-, onttrek-
king+)

-56.890 -55.482 1.408

OVER TE DRAGEN RESULTAAT -349.500 -201.827 147.673

Toerisme Vlaanderen heeft zijn ESR-uitvoeringsrekening afgesloten met een over
te dragen overschot van 5,8 miljoen BEF, maar heeft een verschil tussen de ont-
vangsten en uitgaven van 207,6 miljoen BEF niet verwerkt. In de bovenstaande
uitvoeringsrekening is dit verschil opgenomen in het over te dragen resultaat.
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13.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 604.618 445.729 Eigen Vermogen 885.446 956.583
Immateriële vaste activa 10.583 11.221 Reserves 167.184 17.436
Materiële vaste activa 593.159 433.632 Overgedragen resultaat 278.506 504.654
Financiële vaste activa 876 876 Dotaties, subsidies, e.d. 439.756 434.493
Vlottende activa 459.701 658.000 Vreemd vermogen 178.873 147.147
Vorderingen < 1 jaar 51.166 22.952 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
7.712 7.842

Liquide middelen 402.155 622.561 Schulden > 1 jaar 10 65
Overlopende rekeningen 6.380 12.487 Schulden < 1 jaar 161.297 120.511

Schulden > 1 jaar die in
jaar vervallen

55 50

Handelsschulden 153.047 115.384
Andere schulden 8.195 5.077
Overlopende rekeningen 9.854 18.729

Totaal 1.064.319 1.103.729 Totaal 1.064.319 1.103.730

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 1.025.711 1.059.853
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 968.630 1.022.914
Andere opbrengsten 57.081 36.939
Operationele kosten -1.112.767 -1.070.570
Div. diensten/goederen 528.142 495.442
Personeelskosten 267.488 233.646
Niet kaskosten 36.269 34.517
Andere operat. kosten 280.868 306.965

Operationeel resultaat -87.056 -10.717

Financiële opbrengsten 596 12.663
Financiële kosten -36 -1.776
Uitzonderlijke opbrengsten 10.165 25.224
Uitzonderlijke kosten -67 -5
Resultaat van het boekjaar -76.398 25.389

13.3 Opmerkingen bij de rekeningen

Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Toe-
risme op 18 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:
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ESR-uitvoeringsrekening

• De ESR-uitvoeringsrekening sluit af met een verschil tussen de ontvangsten en
de uitgaven van 207,6 miljoen BEF.

• De ESR-uitvoeringsrekening toont enkel de aangroei van het reservefonds, niet
het saldo ervan op het jaareinde. Toerisme Vlaanderen moet de stand en de
evolutie van het reservefonds in de toelichting bij de uitvoeringsrekening mee-
delen.

• De lijst van de vastleggingen die Toerisme Vlaanderen in zijn jaarrekening
opneemt, is onvolledig. Zij bevat enkel de projecten betoelaagd door de Vlaam-
se Gemeenschap. De projecten die de instelling met eigen kasmiddelen finan-
ciert, heeft zij ten onrechte niet opgenomen. Het Rekenhof heeft erop aange-
drongen ook de stand van deze investeringsprojecten toe te lichten in de jaarre-
kening.

• Het Rekenhof heeft vanuit het bedrijfseconomisch eigen vermogen het budget-
taire gecumuleerde resultaat van Toerisme Vlaanderen herberekend op 295,2
miljoen BEF, uit te splitsen over de reservefondsen (167,2 miljoen BEF) en het
over te dragen overschot (128 miljoen BEF). Dit wijkt sterk af van de door
Toerisme Vlaanderen gerapporteerde cijfers.

Balans en resultatenrekening

• Het Rekenhof ging na hoe Toerisme Vlaanderen de verrichtingen van de bui-
tenlandkantoren heeft geïntegreerd in zijn boekhouding. Het formuleerde de
volgende opmerkingen:
(1) Daar de buitenlandkantoren geen externe derden zijn, maar integraal deel
uitmaken van Toerisme Vlaanderen, mogen vorderingen en schulden uit onder-
linge (interne) verrichtingen niet in de balans staan.
(2) De eigen ontvangsten van de buitenlandkantoren zijn in mindering gebracht
van hun werkings- en marketingkosten. Compensatie tussen kosten en opbreng-
sten is echter niet toegestaan.

• De gereserveerde investeringmiddelen van Toerisme Vlaanderen moeten wor-
den verhoogd met 7,6 miljoen BEF, het bedrag van een teruggevorderde subsi-
die, door de raad van bestuur bestemd voor de betoelaging van een project van
sociaal toerisme.

• De netto boekwaarde van de kapitaalsubsidies stemt niet overeen met de netto
boekwaarde van de directe investeringen (verschil 85,9 miljoen BEF). De in-
stelling moet de coherentie herstellen.

• Toerisme Vlaanderen boekt zijn investeringen bij ingebruikname niet over van
vaste activa in aanbouw naar terreinen en gebouwen. Daardoor worden de in
gebruik genomen investeringen ten onrechte niet afgeschreven. Het impact
daarvan wordt geraamd op circa 10 miljoen BEF.
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• De voorschotten van de Vlaamse Gemeenschap aan Toerisme Vlaanderen ko-
men niet duidelijk tot uiting in de bedrijfseconomische balans, noch in de ESR-
uitvoeringsrekening van de begroting. De voorschotten zijn begrepen in het
overgedragen resultaat, maar horen thuis bij diverse schulden. Elke Vlaamse
openbare instelling dient haar positie (schuld of vordering) ten opzichte van de
Vlaamse Gemeenschap te verduidelijken in de toelichting bij de jaarrekening.

• In december 2000 kocht de federale overheid de vakantiecentra Zon en Zee en
Hengelhoef aan. Toerisme Vlaanderen heeft deze vakantiecentra voor sociaal
toerisme in het verleden gesubsidieerd. Omdat de verplichte gebruikstermijn
niet is gerespecteerd, moet het deze subsidies gedeeltelijk terugvorderen
(89,8 miljoen BEF). Het heeft daarover in zijn jaarrekening nog geen informa-
tie verstrekt.
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14 Export Vlaanderen

Export Vlaanderen heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een
balanstotaal van 254,7 miljoen BEF en met een verlies van het boekjaar van 37,1
miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 1.077,2 miljoen BEF ontvangsten
en 1.106 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begro-
tingsjaar van 28,8 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot be-
draagt 126,4 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van Export
Vlaanderen op 24 juli 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat de over-
gelegde rekeningen niet waren goedgekeurd door de bevoegde organen. Daarenbo-
ven heeft het op een degelijke, volledige en tijdige inventarisatie aangedrongen.

14.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet-verdeelde ontvangsten 2.750 1.959 -791
08 Interne verrichtingen 2.750 1.959 -791
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen)
75.700 73.106 -2.594

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 75.700 73.106 -2.594
2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheids-

bedrijven en inkomsten uit eigendom
1.000 563 -437

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 1.000 563 -437
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 6.000 3.851 -2.149
36 Indirecte belastingen en heffingen 3.000 2.922 -78
38 Overige inkomensoverdrachten 3.000 929 -2.071
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 1.018.400 957.470 -60.930
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

(dotaties Vlaamse Gemeenschap)
1.016.400 955.903 -60.497

49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen
(federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
Gemeenschapscommissies)

2.000 1.567 -433

7 Desinvesteringen 700 11 -689
77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
700 11 -689

8 Kredietaflossingen 27.300 40.230 12.930
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen

in bedrijven en financiële instellingen
20.200 29.310 9.110

87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zon-
der winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door de gezinnen

7.100 10.920 3.820

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.131.850 1.077.190 -54.660

0 Niet-verdeelde uitgaven 2.500 2.334 -166
03 Interne verrichtingen 2.500 2.334 -166
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Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-

tieve bestedingen)
998.750 938.594 -60.156

11 Lonen en sociale lasten 575.450 572.806 -2.644
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 423.300 365.788 -57.512
2 Rentes en huurgelden van gronden 350 187 -163
21 Rentes op  overheidsschuld 350 187 -163
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 145.000 96.239 -48.761
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen
145.000 96.239 -48.761

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 14.000 12.889 -1.111
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 14.000 12.889 -1.111
7 Investeringen 22.400 20.396 -2.004
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
22.400 20.396 -2.004

8 Kredietverleningen en deelnemingen 23.900 35.314 11.414
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
17.000 22.690 5.690

83 Kredietverleningen aan gezinnen 6.900 12.624 5.724

TOTAAL UITGAVEN 1.206.900 1.105.953 -100.947

Budgettair resultaat van het boekjaar -75.050 -28.763 46.287
Overgedragen resultaat vorige jaren 155.114 155.114 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 80.064 126.351 46.287

14.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 81.599 90.579 Eigen Vermogen 177.660 223.975
Immateriële vaste activa 15.169 15.778 Kapitaal 42.512 51.682
Materiële vaste activa 63.619 72.196
Financiële vaste activa 2.811 2.605 Overgedragen resultaat 135.148 172.293
Vlottende activa 173.063 223.003 Vreemd vermogen 77.002 89.607
Vorderingen > 1 jaar 3.060 1.080 Voorzieningen en

uitgestelde belastingen
2.229 2.125

Vorderingen < 1 jaar 13.153 19.757 Schulden > 1 jaar 600 600
Liquide middelen 145.889 199.174 Schulden < 1 jaar 66.620 65.490
Overlopende rekeningen 10.961 2.992 Handelsschulden 20.492 22.001

Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

37.328 33.980

Andere schulden 8.800 9.509
Overlopende rekenin-
gen

7.553 21.392

Totaal 254.662 313.582 Totaal 254.662 313.582
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 1.009.262 893.413
Lopende opbrengsten 50.247 45.963
Inkomensoverdrachten 951.510 836.008
Andere opbrengsten 7.505 11.442
Operationele kosten -1.047.166 -977.567
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -185 -72
Diensten en diverse goederen 398.641 395.173
Personeelskosten 525.247 496.640
Niet kaskosten 29.702 18.665
Inkomensoverdrachten 93.051 66.379
Andere operat. kosten 710 782

Operationeel resultaat -37.904 -84.154
Financiële opbrengsten 3.189 8.982
Financiële kosten -1.825 -2.452
Uitzonderlijke opbrengsten 185 799
Uitzonderlijke kosten -791 -101
Resultaat van het boekjaar -37.146 -76.926

14.3 Opmerkingen bij de rekeningen

1.988.206
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en de Vlaam-
se minister die de buitenlandse handel onder zijn bevoegdheid heeft, op 25 juli 2001
de volgende opmerkingen meegedeeld:

• Volgens artikel 10 van het boekhoudbesluit van 21 mei 1997 moeten de aan het
Rekenhof overgelegde rekeningen zijn goedgekeurd door de bevoegde organen.

• De jaarrekening bevat een openstaande vordering tegenover de gevolmachtigde
vertegenwoordiger, die de grootte ervan echter betwist. Uitklaring van deze si-
tuatie op korte termijn is nodig.

• Export Vlaanderen moet maatregelen treffen om een degelijke, volledige en
tijdige inventarisatie mogelijk te maken.
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15 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be-
roepsopleiding

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft
een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van
10.500,8 miljoen BEF en een winst van het boekjaar van 306,1 miljoen BEF. De
ESR-uitvoeringsrekening bevat 26.255,6 miljoen BEF ontvangsten en 26.635,0
miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van
379,4 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 2.264,6
miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de VDAB op 19 septem-
ber 2001 gecontroleerd verklaard.

15.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet verdeelde ontvangsten 603.000 588.450 -14.550
08 Interne verrichtingen 603.000 588.450 -14.550

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptiebestedingen)

5.633.000 6.131.462 498.462

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en van diensten
(hoofdzakelijk facturering voor meritdiensten)

5.633.000 6.131.462 498.462

2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheids-
bedrijven en inkomsten uit eigendom

15.000 112.108 97.108

26 Renteontvangsten van overheidsvorderingen (hoofdzakelijk
CFO-intresten)

15.000 112.108 97.108

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 725.000 769.596 44.596
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland (Europese mid-

delen)
725.000 769.596 44.596

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 18.338.000 18.653.970 315.970
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

(dotaties Vlaamse overheid)
17.664.000 17.704.000 40.000

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellin-
gen (terugvordering RSZ)

100.000 375.970 275.970

49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen
(federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeen-
schapscommissies) (begeleidingsplan)

574.000 574.000 0

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 20.000 0 -20.000
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 20.000 0 -20.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 25.334.000 26.255.586 921.586

0 Niet-verdeelde uitgaven 603.000 588.450 -14.550
03 Interne verrichtingen 603.000 588.450 -14.550

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen)

19.958.400 20.426.127 467.727

11 Lonen en sociale lasten (inclusief DAC-lonen en lonen
uitzendkrachten)

15.779.900 16.072.756 292.856

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 4.178.500 4.353.371 174.871
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Begroting Uitvoering Verschil
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 5.180.900 4.203.467 -977.433

31 Exploitatiesubsidies (stimuleringsbeleid) 70.000 73.410 3.410
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen

zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen (gesco-premies)
4.276.000 3.861.670 -414.330

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 834.900 268.387 -566.513
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 800.000 680.122 -119.878

41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep
(gesco-premies onderwijs)

800.000 680.122 -119.878

7 Investeringen 848.000 736.867 -111.133
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 60.000 61.944 1.944
72 Nieuwbouw van gebouwen 260.000 325.304 65.304
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
528.000 349.619 -178.381

TOTAAL UITGAVEN 27.390.300 26.635.033 -755.267

Budgettair resultaat van het boekjaar -2.056.300 -379.447 1.676.853
Overgedragen resultaat vorige jaren 2.192.800 2.644.043 451.243

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 136.500 2.264.596 2.128.096

15.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 5.555.124 5.324.095 Eigen Vermogen 6.922.084 6.446.563
Immateriële vaste activa 120.836 31.628 Herwaarderingsmeer-

waarden
837.994 859.644

Materiële vaste activa 5.434.288 5.292.467 Overgedragen resultaat 1.558.060 1.251.956
Vlottende activa 4.945.698 4.417.188 Dotaties, subsidies, e.d. 4.526.030 4.334.963
Vorderingen > 1 jaar 1.667 1.298 Vreemd vermogen 3.578.738 3.294.720
Voorraden 14.990 12.309 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
48.738 34.340

Vorderingen < 1 jaar 4.126.195 2.715.181 Schulden < 1 jaar 3.527.070 3.260.380
Handelsvorderingen 1.341.278 1.149.594 Financiële schulden

tegenover overheden
493.309 0

Overige vorderingen 2.784.917 1.565.587 Handelsschulden 1.151.562 1.010.799
Geldbeleggingen 0 321.142 Schulden m.b.t. belas-

tingen, bezoldigingen en
sociale lasten

1.875.809 2.216.133

Liquide middelen 699.435 1.342.690 Andere schulden 6.390 33.448
Overlopende rekeningen 103.411 24.568 Overlopende rekeningen 2.930 0

Totaal 10.500.822 9.741.283 Totaal 10.500.822 9.741.283
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(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 25.536.003 24.016.477
Lopende opbrengsten en geproduceerde vaste activa 5.778.152 5.210.678
Inkomensoverdrachten 18.915.586 18.167.693
Andere opbrengsten 842.265 638.106
Operationele kosten -25.342.065 -23.652.421
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1.048.933 487.238
Diensten en diverse goederen 7.748.707 7.150.106
Personeelskosten 16.003.607 15.632.351
Afschrijvingen en voorzieningen 494.454 373.485
Inkomensoverdrachten 0 1.398
Andere operationele kosten 46.364 7.843

Operationeel resultaat 193.938 364.056

Financiële opbrengsten 112.108 104.932
Financiële kosten -1.131 -1.395
Uitzonderlijke opbrengsten 1.575 125.008
Uitzonderlijke kosten -385 -17.969
Resultaat van het boekjaar 306.105 574.632

15.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.029.794
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Werkgelegenheid op 19 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

15.3.1 Balans, resultatenrekening en toelichting

• De VDAB beschikt niet over door het beheerscomité goedgekeurde waarde-
ringsregels. In de toelichting bij de rekening stelt de dienst geen waarderingsre-
gels te hanteren die afwijken van het boekhoudbesluit. Nochtans schrijft hij de
herwaarderingsmeerwaarden sinds 1994 af tegen 3%, ongeacht de levensduur
van het betrokken actief(358). Verder was er ook een gebrek aan consistentie: zo
activeert de VDAB de inrichtingskosten voor huurgebouwen van Merit wel en
die van VDAB-algemeen niet. Voor twee magazijnen voert de dienst een voor-
raadbeheer. Alle andere opleidingscentra nemen hun aankopen onmiddellijk in
kost. ESF-gelden ontvangen in januari 2001, worden nu eens als vordering, dan
weer als verkregen opbrengst geboekt. Het Rekenhof heeft er bijgevolg op aan-
gedrongen dat de VDAB zou werken met door het beheerscomité goedgekeur-
de waarderingsregels.

• Evenals voorgaande jaren heeft de VDAB haar balans en resultatenrekening
niet in duizenden BEF maar in BEF opgesteld, in strijd met artikel 12 van het
boekhoudbesluit.

                                                       

358 Dit is in strijd met artikel 34,§8 van het boekhoudbesluit.
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• De VDAB boekt ook kosten van onderhoud en opleiding onder de immateriële
vaste activa. Dergelijke kosten betreffen geen investeringen en moeten dus niet
geactiveerd worden.

• Een eerste analyse van de materiële vaste activa wees op een aantal gebreken
die vooral betrekking hebben op de overeenstemming van de waarden in de in-
ventaris en in de balans, de afschrijvingen, de afsplitsing van gebouw- en
grondwaarde, negatieve boekwaarden en verrekening van waardevermindering
met herwaarderingsmeerwaarden.

• Slechts twee magazijnen zijn gestart met een voorraadbeheer geïntegreerd in
het boekhoudsysteem. Omwille van de volledigheid en de consistentie in de re-
kening, dringt het Rekenhof erop aan dit systeem verder uit te bouwen voor alle
opleidingscentra.

• Inzake de vorderingen formuleerde het Rekenhof de volgende bedenkingen:

- De VDAB boekte een dotatie van 40 miljoen BEF als vordering zonder dat
een dotatiebesluit voorhanden was.

- De VDAB heeft in het kader van het begeleidingsplan een vordering op de fe-
derale overheid van 1.055.708.454 BEF geboekt. 170.751.004 BEF hiervan
heeft nog betrekking op 1998 en werd op 7 december 1999 bij het Ministerie
van Tewerkstelling en Arbeid opgevraagd. De overige 884.957.450 BEF heeft
betrekking op 1999 en 2000. Voor de dossiers van 1999 en 2000 heeft de
VDAB niet op de reglementair gestelde termijnen verantwoordingsstukken
voorgelegd, noch betaling gevraagd. Tot half 1999 boekte de dienst de vorde-
ring op basis van de onderliggende dossiers en gemaakte kosten. Vanaf de
tweede helft 1999 boekte hij zonder meer het maximum dat de samenwerkings-
akkoorden tussen Staat, Gemeenschappen en Gewesten voor de VDAB vast-
legden, zonder rekening te houden met de stand van de (afgehandelde) dossiers
die moeten worden voorgelegd voor financiering kan worden bekomen. Op de-
ze wijze boekte de VDAB opbrengsten waar nog geen voldoende verantwoor-
ding voor is en waar nog geen kosten tegenover staan. Bovendien boekte de in-
stelling voor 1999 en 2000 vorderingen die de vastgestelde maxima met
1.664.450 BEF overschreden.

- De rekening 2000 bevat de CFO-intrest van 1999, in strijd met het principe
van de periodetoerekening(359).

- Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de omvang van de vordering die de
VDAB heeft in het kader van het project Sporen naar werk. Het als vordering
geboekte bedrag stemt niet overeen met de opvragingen bij het Limburgfonds
en de afdeling Europa Werkgelegenheid. Deze bedragen moeten op elkaar wor-
den afgestemd. Bovendien werd vastgesteld dat de VDAB in januari 2001 ge-
inde projectontvangsten al in mindering bracht van de vordering van 2000.

- De VDAB heeft nog veel kleine oude vorderingen op FOREM die dateren van
de periode 1989-1993. De dienst moet acties ondernemen om deze bedragen te
kunnen afboeken.

- Alle voorschotten en saldi die de VDAB cursisten betaalt, verlopen langs

                                                       

359 Ook in voorgaande jaren formuleerde het Rekenhof deze opmerking. Op 28 maart
2001 wees het de minister erop dat hij geen eenduidige houding aannam tegenover
deze problematiek. De minister antwoordde tot op heden niet.
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vorderingsrekeningen (de nummers 416100-416180). Gelet op het volume aan
maandelijks te verwerken premies, is het niet ondenkbaar dat een boeking
wordt overgeslagen, zodat premies worden afgeboekt zonder dat ze oorspron-
kelijk geboekt werden of zodat premies per vergissing niet worden afgeboekt.
Momenteel staan er op deze rekeningnummers nog veel oude vorderingen
open. Het is niet altijd duidelijk of het hier om reële vorderingen gaat, dan wel
om boekhoudkundige vergissingen. De VDAB zou deze rekeningen moeten
uitzuiveren en overstappen op een ander verwerkingssysteem voor de premies.

• Onder verkregen opbrengsten heeft de VDAB dotaties en ESF-gelden geboekt
die het in januari-februari 2001 ontving met betrekking nog op het jaar 2000.
Andere dotaties en ESF-gelden die de VDAB eveneens in januari 2001 ontving,
boekte de instelling daarentegen als vordering. Omwille van consistentie, is het
aan te raden al deze gelden als vordering te boeken. Voor dotaties en ESF-
gelden bestaan immers duidelijke rechtstitels die de betaling voorafgaan.

• Onder werkingsdotaties vermeldt de VDAB in de toelichting het totaal van de
toegekende dotaties, verminderd met de subsidies die de dienst naar de balans
overboekte als zijnde kapitaaldotaties. Dit totaal bevat echter 40 miljoen BEF
waarvoor nooit een dotatiebesluit werd opgesteld en die nooit werd uitbetaald.
De werkingsdotaties voor 2000 bedragen dus 17.046.045.781 BEF in plaats van
17.086.045.781 BEF. Het bedrag vermeld als kapitaalsubsidie (448.537.438
BEF) is de som van de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaarden
(21.650.850 BEF) en op de kapitaalsubsidies (426.886.588 BEF). In 2000
boekte de VDAB 617.954.219 BEF kapitaalsubsidies.

15.3.2 Uitvoeringsrekening van de begroting

• De cijfers in de kolom initieel budget zijn die goedgekeurd door het beheers-
comité op 15 september 1999. De gegevens in de kolom aangepast budget
stemmen overeen met cijfers die aan het beheerscomité werden voorgelegd op
6 december 2000, zij het in de vorm van een interne werkbegroting en niet als
ESR-begroting. Voor geen van beide begrotingen kon de VDAB een goedkeu-
ring vanwege de minister voorleggen. Beide begrotingen stemmen ook niet
overeen met die gepubliceerd als bijlage bij de begroting van de Vlaamse Ge-
meenschap.

• De uitvoeringsrekening vermeldt weer geen kapitaalsubsidies; de balans wel.
Daar de VDAB wel degelijk investeringen financiert met subsidies, dient hij in
het kader van de begrotingsspecialiteit ook budgettair dit onderscheid te maken.

• De dotatie onder code 46.1 stemt overeen met het bedrag opgenomen in de
economische boekhouding. Het lag echter 40 miljoen BEF te hoog. Bijgevolg
rapporteert ook de uitvoeringsrekening 40 miljoen BEF te veel aan dotatie.

• Onder code 49.43, inkomensoverdrachten van de federale overheid, staat 574
miljoen BEF ontvangst in het kader van het begeleidingsplan. Enerzijds bevat
dit bedrag 150 miljoen BEF voor het begeleidingsplan 1999 en het maximum
van 424 miljoen BEF voor het begeleidingsplan 2000, anderzijds zijn, behou-
dens de laattijdig opgevraagde voorschotten, in 2000 geen verantwoordings-
stukken ingediend voor de jaren 1999 en 2000.

• Ook dit jaar waren er een aantal overschrijdingen waarvoor de VDAB geen
toelichting verstrekt.
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16 Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen

Het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) heeft een bedrijfseco-
nomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 414,5 miljoen BEF en
een winst van het boekjaar van 0,8 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat
2.110,1 miljoen BEF ontvangsten en 2.091,1 miljoen BEF uitgaven en geeft aanlei-
ding tot een overschot van het begrotingsjaar van 19 miljoen BEF. Het gecumu-
leerd over te dragen overschot bedraagt 43 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de
rekeningen 2000 van het VIZO op 24 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

16.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

87.200 47.891 -39.309

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 87.200 47.891 -39.309
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
4.000 4.866 866

26 Rente van overheidsvorderingen 4.000 4.866 866
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 2.057.300 2.057.300 0

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 2.057.300 2.057.300 0
7 Desinvesteringen 100 86 -14

77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken

100 86 -14

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.148.600 2.110.143 -38.457

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

526.900 467.683 -59.217

11 Lonen en sociale lasten 259.800 254.505 -5.295
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 267.100 213.178 -53.922

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 109.300 97.440 -11.860
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 109.300 97.440 -11.860

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.514.400 1.493.436 -20.964
44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd

onderwijs
1.514.400 1.493.436 -20.964

7 Investeringen 21.900 32.536 10.636
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
21.900 32.536 10.636

TOTAAL UITGAVEN 2.172.500 2.091.095 -81.405

Budgettair resultaat van het boekjaar -23.900 19.048 42.948
Overgedragen resultaat vorige jaren 23.900 23.918 18

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 42.966 42.966
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16.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 57.757 34.800 Eigen Vermogen 43.461 42.666
Immateriële vaste activa 21.701 1.885 Kapitaal 15.228 15.228
Materiële vaste activa 36.056 32.915 Overgedragen resultaat 28.233 27.438

Vlottende activa 356.729 237.599 Vreemd vermogen 371.025 229.733
Vorderingen < 1 jaar 5.740 23.951 Voorzieningen en

uitgestelde belastingen
35.250 0

Liquide middelen 347.039 210.526 Schulden < 1 jaar 335.775 229.733
Overlopende rekeningen 3.950 3.122 Handelsschulden 57.289 22.868

Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

29.430 22.690

Andere schulden 249.056 184.175

Totaal 414.486 272.399 Totaal 414.486 272.399

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 2.107.652 1.979.437
Lopende opbrengsten 3.126 2.640
Inkomensoverdrachten 2.059.845 1.945.456
Andere opbrengsten 44.681 31.341
Operationele kosten -2.110.817 -1.980.807
Div. diensten/goederen 210.367 180.656
Personeelskosten 263.344 244.715
Niet kaskosten 43.835 5.739
Inkomensoverdrachten 1.593.271 1.549.697

Operationeel resultaat -3.165 -1.370
Financiële opbrengsten 4.866 5.976
Financiële kosten 0 0
Uitzonderlijke opbrengsten 86 0
Uitzonderlijke kosten -992 0
Resultaat van het boekjaar 795 4.606

16.3 Opmerkingen bij de rekeningen

1.769.730
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Eco-
nomie op 25 juli 2001 de volgende opmerkingen medegedeeld:
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16.3.1 Algemeen

• Het VIZO stond van 1 januari tot en met 31 oktober 2000 onder controle van
slechts één gemeenschapscommissaris, wat in strijd was met artikel 49 van het
decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de
zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, dat in twee commis-
sarissen voorziet.

• Het VIZO beschikte niet over de goedkeuring van de Vlaamse regering voor de
begrotingswijziging die de raad van bestuur op 29 september 2000 goedkeurde
en op 3 oktober 2000 aan de bevoegde overheden voorlegde. Bijgevolg geldt de
aangepaste begroting die aan het Vlaams Parlement werd voorgelegd met het
decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap als de te respecteren begroting.

• Het CFO liet na de vergoeding ingevolge credit- en debetintresten vóór
31 januari aan het VIZO mee te delen (artikel 13 van de drie-partijen overeen-
komst tussen het VIZO, het CFO en de KBC).

16.3.2 ESR-uitvoeringsrekening

• De uitvoering van de begroting kan enkel permanent worden opgevolgd vol-
gens een eigen intern rekeningschema en niet volgens het ESR-
rekeningschema.

• Het VIZO dient het saldo van het boekjaar (19.048.000 BEF) expliciet naar
voren te brengen(360).

16.3.3 Balans en resultatenrekening

• Het VIZO laat na de verrichtingen, vorderingen, schulden en verplichtingen
betreffende zijn gebouwen in mede-eigendom op te nemen in zijn boekhou-
ding(361).

• De instelling boekt soms herinneringen tot betaling als aankoopfacturen. Deze
manier van boeken leidde tot dubbelbetaling van een factuur.

• Het VIZO heeft bepaalde materiële vaste activa niet geactiveerd(362), doordat
het de kosten niet steeds op de juiste rekeningen boekte.

• In de toelichting bij de jaarrekening 2000 ontbreekt een staat van mogelijke
schuldverplichtingen.

                                                       

360 Artikel 55 van het boekhoudbesluit.
361 Artikel 4 van het boekhoudbesluit.
362 In strijd met artikel 34, §4, van het boekhoudbesluit.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1411

17 Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft een bedrijfseconomische jaarrekening
voorgelegd met een balanstotaal van 4.188,3 miljoen BEF en een winst van het
boekjaar van 94,9 van miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de
VLM op 28 augustus 2001 gecontroleerd verklaard.

17.1 ESR-Uitvoeringsrekeningen 2000

17.1.1 Ontvangsten en uitgaven van de algemene diensten

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten
(consumptieve bestedingen)

30.600 48.588 17.988

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 600 19.888 19.288
18 Opbrengst uit werkzaamheden inzake grondwerken,

water- en wegenbouwkundige werken en andere voort-
gebrachte investeringsgoederen

30.000 28.700 -1.300

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van
vermogen en van ondernemingsactiviteit

9.800 10 -9.790

26 Rente van overheidsvorderingen 9.800 3 -9.797
28 Overige opbrengsten van vermogen 0 7 7

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 4.929 4.929
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder
winstoogmerk t.b.v. gezinnen en gezinnen

0 4.929 4.929

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 803.500 806.500 3.000
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 803.500 806.500 3.000

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 35.800 0 -35.800
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 35.800 0 -35.800

TOTAAL ONTVANGSTEN 879.700 860.027 -19.673

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

929.500 838.588 -90.912

11 Lonen en sociale lasten 739.100 691.721 -47.379
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 190.400 146.867 -43.533

7 Investeringen 90.804 35.804 -55.000
72 Nieuwbouw van gebouwen 55.000 0 -55.000
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaron-

der onlichamelijke zaken
35.804 35.804 0

TOTAAL UITGAVEN 1.020.304 874.392 -145.912

Budgettair resultaat van het boekjaar -140.604 -14.365 126.239
Overgedragen resultaat vorige jaren 160.520 160.520 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT (363)19.916 146.155 126.239

                                                       

363 De discrepantie ontstond hoofdzakelijk doordat de VLM in haar begroting oor-
spronkelijk afschrijvingen opnam. In de uitvoeringsrekening heeft zij dit rechtge-
zet.
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17.1.2 Ontvangsten en uitgaven van de Mestbank

(in duizenden  BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten
(consumptieve bestedingen)

0 3.267 3.267

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 0 3.267 3.267
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 381.000 381.000 0

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 381.000 381.000 0
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 26.600 0 -26.600

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 26.600 0 -26.600

TOTAAL ONTVANGSTEN 407.600 384.267 -23.333

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

501.000 449.185 -51.815

11 Lonen en sociale lasten 326.600 306.461 -20.139
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 174.400 142.724 -3.890

7 Investeringen 26.600 30.145 3.545
72 Nieuwbouw van gebouwen 0 5.300 5.300
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaron-

der onlichamelijke zaken
26.600 24.845 -1.755

8 Kredietverleningen en deelnemingen 0 2.173 2.173
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
0 2.173 2.173

TOTAAL UITGAVEN 527.600 481.503 -46.097

Budgettair resultaat van het boekjaar -120.000 -97.236 22.764
Overgedragen resultaat vorige jaren 120.000 120.000 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 22.764 22.76422.764
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17.1.3 Ontvangsten en uitgaven van het OC-GIS (ondersteunend centrum –
Geografisch Informatiesysteem)

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

15.700 31.082 15.382

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 15.700 31.082 15.382
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
0 3 3

26 Rente van overheidsvorderingen 0 3 3
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 35.100 35.100 0

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 35.100 35.100 0
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 10.600 0 -10.600

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 10.600 0 -10.600

TOTAAL ONTVANGSTEN 61.400 66.185 4.785

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

50.800 62.239 11.439

11 Lonen en sociale lasten 39.500 37.197 -2.303
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 11.300 25.042 13.742

7 Investeringen 10.600 14.371 3771
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
10.600 14.371 3771

TOTAAL UITGAVEN 61.400 76.610 15.210

Budgettair resultaat van het boekjaar 0 -10.425 -10.425
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 125 125

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -10.300 -10.300

De bovenstaande cijfers betreffen drie van de elf uitvoeringsrekeningen, die deel
uitmaken van de jaarrekening van de VLM. Deze drie uitvoeringsrekeningen be-
vatten evenwel de belangrijkste transacties en sommen van de VLM.  De andere
entiteiten waarover de VLM over 2000 rekening diende af te leggen zijn : het
Grootschalige Referentiebestand, het project Scanning kadasterplannen, de ruilver-
kavelingscomités, de heffingen Minafonds, technische uitgaven landinrichtings-
projecten en technische uitgaven natuurinrichtingsprojecten. Tegenover de over
1999 afgelegde rekeningen zijn de laatste vier nieuw. De rekeningen Instituut Na-
tuurbehoud en Groep 58 werden daarentegen over 2000 niet meer voorgelegd.

Het grootste deel van de ontvangsten bestaat uit werkingsdotaties voor de VLM
vanuit de Vlaamse begroting. De VLM registreert ze dan ook onder de ontvangsten
van de algemene diensten. Een ander groot gedeelte van de ontvangsten bestaat uit
de dotaties voor de werking van de Mestbank lastens de begroting van het Mina-
fonds. Deze werkingsdotaties staan onder de ontvangsten van de Mestbank.

Het voornaamste deel van de uitgaven betreft lonen, sociale lasten en (in iets min-
dere mate) de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, aangerekend
in hoofdgroep 1.
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17.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999

Vaste activa 562.092 545.198 Eigen vermogen 1.122.031 975.760
Immateriële vaste activa 26.014 10.710 Kapitaal 2.900 1.450
Materiële vaste activa 535.344 533.962 Herwaarderingsmeerwaarde 519.688 519.688
Financiële vaste activa 734 526 Reserves 383.823 288.887
Vlottende activa 3.626.187 3.627.266 Dotaties, subsidies en toela-

gen
215.620 165.735

Vorderingen op meer dan 1
jaar

728.155 615.156 Vreemd vermogen 3.066.248 3.196.704

Voorraden 479.926 434.210 Voorzieningen en uitgestelde
belastingen

219.592 324.824

Vorderingen op max. 1 jaar 537.923 669.967 Schulden op meer dan 1 jaar 1.159.699 1.108.962
Liquide middelen 1.822.790 1.869.537 Schulden op max. 1 jaar 1.576.447 1.719.247
Overlopende rekeningen 57.393 38.396 Overlopende rekeningen 110.510 43.671

Totaal 4.188.279 4.172.464 Totaal 4.188.279 4.172.464

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 1.524.258 1.729.632

Operationele kosten -1.469.541 -1.750.271
Operationeel resultaat 54.717 -20.639

Financiële opbrengsten 20.505 25.644
Financiële kosten -93 -118
Uitzonderlijke opbrengsten 21.547 16.562
Uitzonderlijke kosten -1.740 -8.689
Belasting op het resultaat 0 -4.000

Resultaat van het boekjaar 94.936 16.760

17.3 Resultaten van de rekeningencontrole

Het Rekenhof heeft zijn onderzoeksverslag op 28 augustus 2001 aan de Vlaamse
Ministers van Financiën en Begroting en van Leefmilieu overgelegd. De onder-
staande paragrafen vatten dit verslag samen.

17.3.1 Voorziening voor grote onderhouds- en herstellingswerken

De VLM heeft de voorziening voor grote onderhouds- en herstellingswerken in
2000 op substantiële wijze afgebouwd. Toch zijn er nog steeds onvoldoende docu-
menten (bv. prijsoffertes, bestelbonnen en andere verantwoordingsstukken) voor-
handen om de geboekte bedragen op deze post ondubbelzinnig en exact te staven.
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17.3.2 Overdracht van dotaties naar het volgende boekjaar

Zoals in de vorige boekjaren, heeft de VLM in 2000 opnieuw 103 miljoen BEF
gedebiteerd van de opbrengstenzijde van de resultatenrekening (registratie van min-
deropbrengsten). Hiervan heeft zij 55 miljoen BEF omgezet in een kapitaalsubsidie.
De overige 48 miljoen BEF betreft een overdracht naar het volgend boekjaar (ge-
boekt voor winstverdeling). Deze boeking werd niet gestaafd met een verantwoor-
dingsstuk.

17.3.3 Handtekeningsbevoegdheid voor bankrekeningen

Op 5 juli 2000 wees het Rekenhof de Vlaamse Ministers van Financiën en Begro-
ting en van Leefmilieu erop dat het een algemeen aanvaard principe is dat betalin-
gen boven een bepaalde som worden geautoriseerd door minstens twee handteke-
ningen. Wel kan de VLM om praktische redenen één persoon uitbetalingen laten
uitvoeren, als zij een limiet op deze individuele handtekeningsbevoegdheid plaatst.
De raad van bestuur heeft in dit verband een maximumbedrag van 50 miljoen BEF
per betaling ingevoerd voor de individuele handtekeningsbevoegdheid van de vol-
machthouders op de bankrekeningen van de VLM. Het Rekenhof heeft de vraag
gesteld naar de criteria die de instelling terzake hanteert, gelet ook op het feit dat de
VLM sedert de invoering van deze maatregel nog geen enkele betaling met twee
handtekeningen uitvoerde.

17.3.4 Uitoefening van de handtekeningsbevoegdheid door niet-
volmachthouders

Bij de VLM beschikken drie personen, met name de administrateur-generaal, de
adjunct-administrateur-generaal en het staflid belast met de financiële rapportering,
over de bankhandtekeningsbevoegdheid. De administrateur-generaal en het staflid
hebben een kaart op hun naam om een electronische handtekening aan te brengen
op betalingsverrichtingen via het Isabel-systeem. In de praktijk maken ook andere
personeelsleden te goeder trouw, met medeweten en zelfs in opdracht van de hou-
ders van de handtekeningsbevoegdheid, van deze kaarten gebruik. Deze perso-
neelsleden brengen een volmachthebbershandtekening op de betalingen aan, hoewel
ze zelf geen volmacht hebben. De bank gaat er bovendien van uit dat de titularissen
van de kaart de betalingen hebben gezien en geautoriseerd, terwijl ze in sommige
gevallen geenszins bij de operatie werden betrokken. Deze handelwijze omzeilt de
beslissing van de administrateur-generaal de bankhandtekeningsbevoegdheid te
beperken tot de bovengenoemde topambtenaren.
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18 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft een bedrijfsecono-
mische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 38.752,85 miljoen BEF
en een verlies van het boekjaar van 16,3 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening
bevat 7.609,1 miljoen BEF ontvangsten en 7.719,6 miljoen BEF uitgaven en geeft
aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 110,5 miljoen BEF. Het Re-
kenhof heeft de rekeningen 2000 van de VMW op 19 juli 2001 gecontroleerd ver-
klaard.

18.1 Uitvoeringsrekening van de begroting 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten
(consumptiebestedingen)

6.424.000 6.629.445 205.445

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 6.424.000 6.629.445 205.445
2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van

overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom
37.500 40.151 2.651

28 Overige opbrengsten van vermogen 37.500 40.151 2.651
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 400.000 332.399 -67.601

36 Indirecte belastingen en heffingen 400.000 332.399 -67.601
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 19.000 17.626 -1.374

68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 19.000 17.626 -1.374
8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 89.500 89.443 -57

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.500 89.443 -57
9 Overheidsschuld 500.000 500.000 0

96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 500.000 500.000 0
TOTAAL ONTVANGSTEN 7.470.000 7.609.064 139.064

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

5.122.810 5.138.787 15.977

11 Lonen en sociale lasten 2.486.610 2.433.466 -53.144
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 2.636.200 2.705.321 69.121

2 Rentes en huurgelden van gronden 380.000 360.237 -19.763
21 Rentes op overheidsschuld 380.000 360.237 -19.763

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 345.000 363.817 18.817
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 345.000 363.817 18.817

5 Kapitaaloverdrachten aan  andere sectoren 0 6.047 6.047
53 Kapitaaloverdrachten aan de gezinnen 0 6.047 6.047

7 Investeringen 1.482.560 1.221.253 -261.307
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 851.000 477.636 -373.364
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 479.000 592.864 113.864
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
152.560 150.753 -1.807

9 Overheidsschuld 629.500 629.427 -73
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 629.500 629.427 -73

TOTAAL UITGAVEN 7.959.870 7.719.568 -240.302

Budgettair resultaat van het boekjaar -489.870 -110.504 379.366
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 110.504 110.504

OVER TE DRAGEN RESULTAAT -489.870 0 489.870
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18.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Oprichtingskosten 560 841 Kapitaal 25.946.157 25.946.157
Immateriële vaste activa 23.991 7.441 Reserves 3.398.972 3.398.972
Materiële vaste activa 37.132.340 36.974.304 Overgedragen winst 29.104 45.426
Financiële vaste activa 3.077 2.827 Dotaties, subsidies en toelagen 427.865 428.328
Vorderingen op meer dan 1
jaar

253.824 299.569 Voorzieningen en uitgestelde
belastingen

594.064 525.860

Voorraden en bestellingen
in uitvoering

180.461 172.071 Schulden op meer dan 1 jaar 6.020.006 6.110.624

Vorderingen op max. 1 jaar 733.140 844.260 Schulden op max. 1 jaar 1.990.234 1.895.098
Geldbeleggingen 235.000 0 Overlopende rekeningen 346.452 269.647
Liquide middelen 185.242 306.559
Overlopende rekeningen 5.219 12.240

Totaal 38.752.854 38.620.112 Totaal 38.752.854 38.620.112

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 7.095.235 6.744.459

Operationele kosten 6.799.859 6.391.756
Operationeel resultaat 295.376 352.703

Financiële opbrengsten 40.151 43.570
Financiële kosten 362.133 392.501
Uitzonderlijke opbrengsten 10.304 9.540
Uitzonderlijke kosten 20 741

Resultaat van het boekjaar -16.322 12.571

18.3 Resultaten van de rekeningencontrole

2.008.758
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Leefmilieu zijn onderzoeksverslag overgelegd. De onderstaande paragrafen vatten
dit verslag samen.
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18.3.1 Permanente inventaris van de materiële vaste activa

De VMW dient elk jaar een inventarisopname te verrichten(364). In het licht van
deze verplichtingen en het belang van de materiële vaste activa in het balanstotaal
(meer dan 90% voor de boekjaren 1999 en 2000), heeft de instelling maatregelen
genomen en acties ondernomen die op termijn een getrouwe permanente inventaris
mogelijk moeten maken (via de implementatie van een bedrijfsdatabank). Niettemin
deden zich in de periode van juli 2000 tot juni 2001 problemen voor met de ontwik-
kelingsfase van deze databank, voornamelijk op informaticavlak bij de door de
VMW geselecteerde leverancier. Door deze moeilijkheden heeft de dienstverstrek-
ker de initiële streefdatum inzake voorlopige oplevering van de gegevensbank (eind
2000) niet gehaald. Het is niet uitgesloten dat ook de definitieve oplevering (sep-
tember 2001) vertraging oploopt. Hierover zou de raad van bestuur in augustus
2001 worden ingelicht.

Aangezien de invoer van de gegevens in deze bedrijfsdatabank na deze ontwikke-
lingsfase nog grotere problemen zou kunnen veroorzaken, formuleerde het Reken-
hof de volgende aanbevelingen:

• De raad van bestuur dient, na afsluiting van de ontwikkelingsfase, periodiek en
tijdig op de hoogte te worden gesteld van de vordering van de gegevensinvoer
in de bedrijfsdatabank, opdat hij bijsturingsmaatregelen kan treffen.

• Een duidelijke interne taakverdeling (de inzet van alle afdelingen en directies
van de instelling is immers vereist) en een raming van concrete streefdata per
uit te voeren deeltaak, dient - buiten het al bestaande stappenplan - de data-
invoer te ondersteunen.

18.3.2 Winstevolutie bij de VMW

1.684.648
Het Rekenhof berekende op 28 juni 1999 de winst voor de periode van 1991-1998
op gemiddeld 49,2 miljoen BEF. Mede door het verlies van 16,3 miljoen BEF in
2000, daalde dit gemiddelde verder tot ongeveer 39 miljoen BEF voor de periode
1991-2000. De raad van bestuur schatte in haar jaarverslag aan de vennoten de re-
sultaten voor 2001 nog minder gunstig in. Het Rekenhof acht enkele (bijkomende)
concrete maatregelen dan ook nodig om deze dalende trend in de toekomst te keren.
In het jaarverslag denkt de raad van bestuur in de eerste plaats aan een beperking
van de kosten voor onderhoud en herstellingen van het bestaande leidingnet en aan
de financiële kosten.

                                                       

364 Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boek-
houding en de jaarrekening van de ondernemingen en artikel 9 van het besluit van
de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde boekhouding en budgettaire
rapportering voor de Vlaamse Openbare Instellingen van 21 mei 1997.
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18.3.3 Aanpassing van de statuten

De VMW dient haar statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen
tegen 6 februari 2004(365). Het Rekenhof is van oordeel dat de VMW deze ver-
plichte statutenwijziging zo vlug mogelijk moet aanvatten, onder meer om de hier-
navolgende redenen:

• De Vlaamse regering moet elke latere wijziging van de statuten goedkeu-
ren(366).

• De statuten bevatten veel verwijzingen naar artikelen van de (oude) vennoot-
schappenwet. Al deze bepalingen dienen zo spoedig mogelijk te worden aange-
past aan de nieuwe nummering. Eventueel kan dit ook een inhoudelijke wijzi-
ging van de artikelen vergen.

• Enkele statutaire clausules vergen waarschijnlijk herschrijving, daar zij sinds de
oprichting van de VMW niet meer werden aangepast aan de inhoud en termi-
nologie van de vigerende boekhoudwetgeving en het VOI-besluit(367).

Tevens biedt de statutenwijziging de gelegenheid voorheen toegestane afwijkingen
van de vennootschappenwet in de statuten, opnieuw te onderzoeken(368).

18.4 Andere controleresultaten

Het Rekenhof heeft in 1998 een audit uitgevoerd aangaande de sterke en zwakke
punten van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen(369). Tussen 6 april 2000 en
8 maart 2001 woonden vertegenwoordigers van het Rekenhof zes vergaderingen
van de Subcommissie voor de Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement
bij, waarin zij de bevindingen van deze audit verder toelichtten. Op 17 januari 2001
en 14 februari 2001 organiseerde de subcommissie hoorzittingen met vertegen-
woordigers van AMINAL en de drinkwatermaatschappijen (VMW en TMVW).
Tijdens sommige vergaderingen verstrekten zowel leden van de Commissie voor
Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening als de Vlaamse Minister van
Leefmilieu en Landbouw verdere toelichtingen. De minister had het Rekenhof
trouwens al op 13 oktober 1999 aangekondigd verdere initiatieven te zullen nemen.
Zo zijn momenteel het nieuwe milieubeleidsplan en het nieuwe decreet betreffende
water bestemd voor menselijke aanwending in voorbereiding.

De belangrijkste thema’s die tijdens de bovengenoemde vergaderingen aan bod
kwamen, waren: de oprichting van Aqualink en de verminderde afhankelijkheid van
Wallonië; de stijging van de watertarieven die de normatieve doelstelling ook min-
der begoede gezinnen van water te voorzien, in het gedrang kan brengen; de toene-
mende kostprijs van de sanering van water; het rationeel watergebruik; de ontsten-

                                                       

365 Overeenkomstig artikel 24 van het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999.
366 Artikel 4 van het decreet van 28 juni 1983 houdende de oprichting van de VMW.
367 Dezelfde problematiek doet zich voor met betrekking tot het oprichtingsdecreet

van 28 juni 1983.
368 Het Rekenhof stelde op 26 mei 1998 onder meer dat elke afwijking van de ven-

nootschappenwet (uitvoerig) dient te worden gemotiveerd op basis van het pu-
bliekrechtelijke karakter van de maatschappij.

369 Gepubliceerd in het Boek van het Rekenhof 1999, Stuk 1999-2000, Nr.36/1, p.
430-448.
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tenis van cijfergegevens; recyclage van water in de (textiel)industrie; de versnippe-
ring van de drinkwatersector; het gebrek aan transparantie van de tarieven; de vraag
naar de noodzaak van Vlaamse verankering van de waterdistributiebedrijven; de
vraag of het overheidsmonopolie in het licht van de Europese privatiseringstendens
kan worden gehandhaafd; de ontoereikende kennis van de watervoorraden en, daar-
bij aansluitend, de noodzaak van een grondige inventarisatie qua verbruik, winning
en reserves; de oprichting van een leidingwaterdatabank.

De besprekingen hebben op 8 maart 2001 geleid tot een voorstel van resolutie be-
treffende de drinkwatervoorziening in Vlaanderen (370), waarin de subcommissie de
aanbevelingen van het Rekenhof onderschreef, weliswaar in een meer algemene
vorm. Dit voorstel van resolutie werd uiteindelijk door de plenaire vergadering van
het Vlaams Parlement aangenomen(371).

                                                       

370 Stuk 669 (2000-2001) - Nr.1, van 19 april 2001.
371 Stuk 669 (2000-2001) –Nr.1, van 6 juni 2001.
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19 Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) heeft voor het jaar 2000 een be-
drijfseconomische jaarrekening opgemaakt met een balanstotaal van
186.452,2 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van 156,8 miljoen BEF.
De ESR-uitvoeringsrekening bevat 21.472 miljoen BEF ontvangsten en
25.032,8 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begro-
tingsjaar van 3.560,8 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot be-
draagt 2.635,3 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft zijn controle gebaseerd op de door
het beheersorgaan van de VHM vastgestelde rekeningen, aangezien de Vlaamse
Minister van Financiën de rekeningen niet tijdig heeft voorgelegd.

19.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet verdeelde ontvangsten 5.617 3.982 -1635
08 Interne verrichtingen (exclusief overgedragen overschot

vorige boekjaren)
5.617 3.982 -1635

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptiebestedingen)

860.365 855.862 -4.503

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en van diensten 860.365 855.862 -4.503
2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheids-

bedrijven en inkomsten uit eigendom
5.656.793 5.527.498 -129.295

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 5.612.848 5.483.548 -129.300
28 Overige opbrengsten van vermogen 43.945 43.950 5

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 325.035 333.926 8.891
36 Indirecte belastingen en heffingen 6.000 2.721 -3.279
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

319.035 331.205 12.170

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 284.721 291.132 6.411
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 6.100 7.325 1.225
49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen

(federale overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
Gemeenschapscommissies)

278.621 283.807 5.186

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 2.869.500 2.289.792 -579.708
69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen

(federale overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
Gemeenschapscommissies)

2.869.500 2.289.792 -579.708

7 Desinvesteringen 116.000 112.790 -3.210
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 116.000 112.790 -3.210

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 9.217.209 7.963.503 -1.253.706
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen

in bedrijven en financiële instellingen
6.583.575 4.589.440 -1.994.135

87 Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen

2.613.039 3.353.468 740.429

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 20.595 20.595 0
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Begroting Uitvoering Verschil
9 Overheidsschuld 4.817.694 4.093.513 -724.181

96 Opneming van gevestigde overheidsschuld 4.817.694 4.055.693 -762.001
99 Opnemingen van kortlopende leningen 0 37.820 37.820

TOTAAL ONTVANGSTEN 24.152.934 21.471.998 -2.680.936

0 Niet-verdeelde uitgaven 5.617 5.525 -92
03 Interne verrichtingen (exclusief over te dragen overschot van

het boekjaar)
5.617 5.525 -92

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen)

787.625 662.837 -124.788

11 Lonen en sociale lasten 433.440 400.396 -33.044
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 354.185 262.441 -91.744

2 Rentes en huurgelden van gronden 5.630.674 5.678.690 48.016
21 Rentes overheidsschuld 5.630.574 5.678.690 48.116
23 Toegerekende debetrentes 100 0 -100

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 118.900 117.116 -1.784
31 Exploitatiesubsidies 111.000 108.773 -2.227
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 7.900 8.343 443

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 4.000 916 -3.084
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen

(federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeen-
schapscommissies)

4.000 916 -3.084

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 1.108.791 1.108.791 0
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen
1.108.791 1.108.791 0

7 Investeringen 75.425 25.657 -49.768
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 5.000 1.892 -3.108
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
70.425 23.765 -46.660

8 Kredietverleningen en deelnemingen 15.787.610 13.103.213 -2.684.397
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
11.712.112 9.436.441 -2.275.671

83 Kredietverleningen aan de gezinnen 3.978.498 3.569.795 -408.703
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 97.000 96.977 -23

9 Overheidsschuld 5.916.985 4.330.023 -1586.962
91 Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld 4.316.985 4.330.023 13.038
94 Aflossingen van kortlopende schuld 1.600.000 0 -1.600.000

TOTAAL UITGAVEN 29.435.627 25.032.768 -4.402.859

Budgettair resultaat van het boekjaar -3.560.770
Overgedragen resultaat vorige jaren 6.196.112

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 2.635.342
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19.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 1.372.565 1.415.931 Eigen Vermogen 15.775.706 14.238.569
Immateriële vaste activa 22.466 8.837 Kapitaal 2.626 1.609
Materiële vaste activa 1.096.082 1.152.979 Herwaarderingsmeerwaar-

den
238457 247.721

Financiële vaste activa 254.017 254.115 Reserves 5.605.004 3.365.891
Overgedragen resultaat 2.082.315
Dotaties, subsidies, e.d. 9.929.619 8.541.033

Vlottende activa 185.079.678 184.382.352 Vreemd vermogen 170.676.537 171.559.714
Vorderingen > 1 jaar 156.882.832 156.114.799 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
943.065 1.853.377

Voorraden 681.522 710.350 Schulden > 1 jaar 149.782.413 153.101.948
Vorderingen < 1 jaar 19.157.241 16.335.353 Schulden < 1 jaar 19.575.356 16.262.939
Geldbeleggingen 6.710.342 10.515.755 Overlopende rekeningen 375.703 341.450
Liquide middelen 1.314.895 422.270
Overlopende rekeningen 332.846 283.825

Totaal 186.452.243 185.798.283 Totaal 186.452.243 185.798.283

(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 867.160 1.009.561
Lopende opbrengsten 467.094 507.957
Wijzigingen in voorraden en bestellingen
in uitvoering

-1.344

Inkomens- en kapitaaloverdrachten 346.850 291.362
Andere operationele opbrengsten 54.560 210.242
Operationele kosten -999.482 -921.178
Handelsgoederen 32.628 40.962
Diensten en diverse goederen 302.325 357.502
Personeelskosten 422.448 399.695
Afschrijvingen en waardeverminderingen 57.028 50.098
Waardeverminderingen op voorraden en
bestellingen in uitvoering

2.308

Voorzieningen 170.340 -61.032
Inkomensoverdrachten 8.937 6.855
Andere operat. kosten 3.468 127.098

Operationeel resultaat -132.322 88.383
Financiële opbrengsten 6.049.439 6.063.583
Financiële kosten -6.599.836 -6.331.824
Uitzonderlijke opbrengsten 825.171 11.791
Uitzonderlijke kosten -1.956 -9.747
Onttrekking aan uitgestelde belastingen 18.832 15.820
Belastingen -2.530 0
Resultaat van het boekjaar 156.798 -161.994
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19.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.028.145
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Huis-
vesting op 19 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld:

19.3.1 Balans en resultatenrekening

Een aantal reeds vorig jaar aangehaalde problemen, waren op 31 december 2000
nog niet opgelost:

• de problematiek van de wachtrekening voor niet toegewezen financiële ver-
richtingen uit 1991;

• de VHM heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid afwijkende waarderings-
regels te vragen(372), maar hanteert deze regels al enkele jaren voor haar jaarre-
kening hoewel zij nog steeds geen ministeriële goedkeuring kan voorleggen;

• de instelling heeft de gronden en gebouwen die zij in de voorraad opnam, alle
onder de rubriek terreinen bestemd voor verkoop geboekt;

• de toelichtende staten VOI10 en VOI11 splitsten de ouderdomsbalansen van de
handelsschulden en de handelsvorderingen niet correct uit: alle bedragen wer-
den immers zonder uitzondering toegewezen aan de categorie >90dagen tot
<150 dagen (in een categorie <90dagen werd niet voorzien).

Naar aanleiding van zijn controle van de rekeningen heeft het Rekenhof ook de
boekhoudkundige opvolging onderzocht van de opmerkingen die het formuleerde
over het beheer door de VHM van gronden en andere onroerende goederen bestemd
voor verkoop. In dit verband formuleerde het de volgende opmerkingen:

• In het kader van een algemene inventariscontrole heeft het Rekenhof gewezen
op het belang van de studie over de bruikbaarheid en aansnijdbaarheid van de
bestaande reservegronden van de VHM of individuele SHM’s. Daar deze aan-
dacht voor de kwaliteit van de gronden mede hun waardering bij de inventaris-
controle zal bepalen, informeerde het Rekenhof naar de resultaten van deze stu-
die.

• De VHM nam een tentoonstellingsruimte in de jaarrekening nog steeds op on-
der de rubriek terreinen en gebouwen. Aangezien dit gebouw niet dienstig is
voor de bedrijfsuitvoering, moet de instelling het in de jaarrekening opnemen
onder de rubriek overige materiële vaste activa.

• De rekening reservegronden gefinancierd met leningsgelden bevat
839.096 BEF voor een grond die oorspronkelijk door de NMH was verworven.
Vermits ligging noch oppervlakte van die grond gekend is, moet de VHM on-
derzoeken of het hier wel degelijk grond betreft. Vermoed wordt dat het hier
gaat om sonderingskosten voorafgaand aan een eventuele aankoop van grond.

• Op enkele uitzonderingen na zijn alle als materiële vaste activa opgenomen
reservegronden in feite gronden bestemd voor verkoop. De VHM kan ze dan
ook beter opnemen in de rubriek voorraden. De gronden staan nu in de rubriek

                                                       

372 Artikel 23 van het boekhoudbesluit.
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terreinen en gebouwen, maar hun waardering is niet in overeenstemming met
de waarderingsregels voor deze rubriek, die in geen activering van financiële
intresten voorzien. De VHM kan de geactiveerde intresten behouden als zij de
reservegronden overbrengt naar de rubriek voorraden.

19.3.2 Overdracht schuldsaldoverzekering

De overdracht van de portefeuille schuldsaldoverzekeringen per 1 januari 2000 van
de VHM naar een private verzekeringsmaatschappij beïnvloedde enerzijds het jaar-
resultaat in gunstige zin ten belope van 829.448.335 BEF. Anderzijds ging de wis-
kundige reserve van 1.108.791.000 BEF naar de verzekeringsmaatschappij. De
overeenkomst die de overdracht regelt, omvat ook een regeling waarbij de VHM als
verzekeringsbemiddelaar voor de verzekeringsmaatschappij optreedt. De VHM is
echter nog steeds niet ingeschreven in het register van de Controledienst der Verze-
keringen (CDV). Daar de maatschappij haar activiteit van verzekeringsbemiddelaar
al uitoefent sinds 1 januari 2000, heeft het Rekenhof erop aangedrongen dit dossier
actiever op te volgen. Zo dient de financiële draagkracht nog te worden gewaar-
borgd om erkend te kunnen worden door de CDV als verzekeringstussenpersoon.

Noch de overeenkomst met de private verzekeringsmaatschappij, noch de daarin
bepaalde verzekeringsvoorwaarden werden ter goedkeuring aan de Vlaamse rege-
ring voorgelegd. Naargelang de interpretatie die aan die constructie wordt gegeven,
oefent de VHM hier een activiteit uit die niet tot haar decretale opdracht behoort, of
oefent ze die opdracht uit zonder de volgens de Vlaamse Wooncode vereiste goed-
keuring door de Vlaamse regering van de algemene voorwaarden en tarieven van
die verzekering(373).

19.3.3 Uitvoeringsrekening van de begroting

Ondanks opmerkingen daarover bij de controle over de rekeningen 1999, geeft de
VHM de verrichtingen voor rekening van de sociale huisvestingsmaatschappijen in
de uitvoeringsrekening 2000 nog steeds gesaldeerd weer onder ESR-code 99 (374).
Zij neemt enkel de mutaties in de rekeningen-courant van de sociale huisvestings-
maatschappijen op, die zowel uitgaven als ontvangsten bevatten. Verrichtingen op
derdengelden horen overigens - ongesaldeerd - thuis in een begroting en uitvoe-
ringsrekening voor orde (zie verder).

                                                       

373 Zie p. 49 van dit boek.
374 In strijd met artikel 46 van het boekhoudbesluit van 21 mei 1997.
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De budgettaire rapportering biedt onvoldoende informatie over de uitvoering van de
statutaire opdracht(375):

• Een duidelijk stramien voor de weergave van alle verbintenissen bij de begro-
ting en de uitvoeringsrekening van de begroting ontbreekt. Financieringsver-
bintenissen zijn een elementair onderdeel van de statutaire opdracht van de
VHM, met een belangrijke impact op de toekomstige begrotingen van de VHM
en van de sector in het algemeen. Volgens haar jaarverslag 2000 heeft de VHM
in de loop van 2000 toestemming gegeven voor investeringen van ruim 17,5
miljard BEF.

• Het ESR-schema is minder geschikt voor de weergave van de ontvangsten en
uitgaven verbonden aan de statutaire taken. Zo bevatten enkele grote rubrieken
met weinigzeggende omschrijving miljardenbedragen die betrekking hebben op
diverse statutaire activiteiten van de VHM. Andere ESR-rubrieken, kwantitatief
én kwalitatief van veel minder belang, zijn dan weer gedetailleerd.

• Een transparante methode om de verrichtingen op derdengelden in het schema
van de begroting en de uitvoeringsrekening van de begroting weer te geven,
ontbreekt. Het beheer van de financiële middelen van de sociale huisvestings-
maatschappijen behoort nochtans tot de statutaire opdracht van de VHM. Dit
beheer impliceert belangrijke bedragen (ongeveer 12 miljard BEF ontvangsten
en uitgaven).

Ondanks het ontbreken van systematische rapportering over de investeringsverbin-
tenissen in de uitvoeringsrekening van de begroting, onderzoekt het Rekenhof tra-
ditioneel ook de vastlegging van de gewone investeringsprogramma's van de VHM,
waarvoor de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap kapitaal-
subsidies en leningsmachtigingen bevat. In 2000 heeft de huursector opnieuw een
achterstand opgelopen. Op 31 december 2000 was slechts 77% van het investe-
ringsprogramma vastgelegd, terwijl de vastlegging op die datum in 1999 nagenoeg
rond was. Eind juni 2001 waren de vastleggingen op het investeringsprogramma
2000 overigens nog steeds niet beëindigd. Gelet op de belangrijke toename van het
investeringsprogramma 2001 van de huursector in het licht van de beleidsdoelstel-
ling tot de realisatie, tijdens de huidige legislatuur, van 15.000 bijkomende sociale
huurwoningen, heeft het Rekenhof aanbevolen maatregelen te nemen om het vast-
leggingsritme op peil te houden. Op 30 juni 2001, dus halverwege het dienstjaar,
was nog maar 9% van het programma 2001 van de huursector aangesproken
(830.533.000 BEF op een investeringsbudget van 8.887.296.000 BEF). Het Reken-
hof heeft meermaals betreurd dat de resultaatsgerichte beheersovereenkomsten voor
de sociale huisvestingsmaatschappijen, waarin de Vlaamse Wooncode heeft voor-
zien, nog steeds niet zijn gerealiseerd.

19.3.4 Opvolging resolutie thesauriebeheer VHM

Ondanks de opmerkingen uit vorige jaren en de aanbeveling van het Vlaams Parle-
ment van 25 juni 1997, blijft nog steeds de onzekerheid over de vordering van de
VHM op het Vlaams Gewest. De bevoegde minister heeft bij de goedkeuring van
de jaarrekening 2000 zelfs opnieuw uitdrukkelijk gesteld dat deze goedkeuring niet

                                                       

375 Zoals het Rekenhof al opmerkte in vorige jaren. Deze vaststelling nam het Reken-
hof ook op in zijn horizontaal onderzoek met betrekking tot de geïntegreerde eco-
nomische boekhouding en budgettaire rapportering door de Vlaamse openbare in-
stellingen, samengevat in het Boek 2000.
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impliceerde dat de vordering die de VHM meent te hebben op het Vlaams Gewest,
zonder meer zou worden aanvaard. Het Rekenhof heeft akte genomen van de bij dit
voorbehoud aangekondigde onderzoek van deze problematiek in een werkgroep
voorgezeten door de Inspectie van Financiën en heeft de wens geuit te worden geïn-
formeerd over de resultaten ervan. In dit verband heeft het ook verwezen naar de
recente behandeling van de uitvoering van de resolutie in de Commissie voor Bin-
nenlandse aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid van het Vlaams Par-
lement.

19.4 Andere controleresultaten

De VHM was ook het voorwerp van een onderzoek naar de uitvoering van de
Vlaamse Wooncode, waarover in dit boek afzonderlijk wordt gerapporteerd
(p. 44 e.v.).
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20 Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM) heeft een bedrijfseconomische
jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 37.553,7 miljoen BEF en een
resultatenrekening in evenwicht. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 21.943,8 mil-
joen BEF ontvangsten en 21.589,7 miljoen BEF uitgaven. Het overschot van het
begrotingsjaar bedraagt aldus 354,1 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekenin-
gen 2000 van de VVM op 25 september 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde
vast dat de instelling, ondanks het evenwicht in de exploitatierekening, kampt met
een “sluimerend” tekort. Dit kon in 2000 mede dankzij de dotatie voor tariefmaatre-
gelen worden weggewerkt. De Lijn maakte haar jaarrekening niet geheel volgens de
regels van het boekhoudbesluit op.

20.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

4.777.563 4.807.655 30.092

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten
(eigen vervoersontvangsten)

4.777.563 4.807.655 30.092

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van
vermogen en van ondernemingsactiviteit

34.257 34.257 0

26 Rente van overheidsvorderingen (intresten op beleggingen,
…)

10.888 10.888 0

28 Overige resultaten van vermogen 23.369 23.369 0
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 12.572.526 12.572.526 0

46 Inkomensoverdrachten
(werkingsdotatie van het Vlaams Gewest)

12.462.290 12.462.290 0

48 Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden 110.236 110.236 0
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 3.378.500 3.029.379 -349.121

66 Kapitaaloverdrachten (investeringstoelagen van het Vlaams
Gewest)

3.378.500 3.029.379 -349.121

9 Overheidsschuld 1.500.000 1.500.000 0
96 Opneming van gevestigde overheidsschuld (nieuwe leningen

op lange termijn)
1.500.000 1.500.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 22.262.846 21.943.817 -319.029

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

16.108.857 16.154.903 46.046

10 Niet verdeeld 323.740 -323.740
11 Lonen en sociale lasten 9.513.787 9.606.978 93.191
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

(brandstoffen, facturen privé-vervoerders, verzekeringen,
…)

6.271.330 6.547.925 276.595

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

365.984 336.719 -29.265

21 Rente overheidsschuld (intresten op leningen, …) 365.984 336.719 -29.265
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Begroting Uitvoering Verschil
7 Investeringen 5.013.005 4.390.614 -622.391

71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland (alle
investeringsuitgaven van de VVM werden hier onderge-
bracht)

5.013.005 4.390.614 -622.391

9 Overheidsschuld 699.800 707.504 7.704
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld (aflossing van

leningen)
699.800 707.504 7.704

TOTAAL UITGAVEN 22.187.646 21.589.740 -597.906

Budgettair resultaat van het boekjaar376 75.200 354.077 278.877

Het verschil tussen het begrotingsresultaat (354,1 miljoen BEF) en het bedrijfseco-
nomisch resultaat (0 BEF) is te wijten aan de verschillende aanrekenings- en waar-
deringsregels die het boekhoudbesluit oplegt voor de uitvoeringsrekening van de
begroting en de bedrijfseconomische resultatenrekening.

20.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 21.901.648 19.101.171 Eigen Vermogen 12.061.649 9.673.543
Oprichtingskosten en
immateriële vaste activa

73.872 64.854 Kapitaal 1.183.440 1.183.440

Materiële vaste activa 21.819.225 19.027.818 Reserves 62.226 62.226
Financiële vaste activa 8.551 8.499 Overgedragen resultaat -808.098 -808.098
Vlottende activa 15.652.042 9.194.994 Kapitaalsubsidies 11.624.081 9.235.975
Vorderingen > 1 jaar 923.675 1.002.777 Vreemd vermogen 25.492.041 18.622.622
Voorraden 512.821 525.498 Voorzieningen 10.972.747 5.002.827
Vorderingen < 1 jaar 2.761.384 1.907.036 Schulden > 1 jaar 6.407.572 5.493.330
Geldbeleggingen en liqui-
de middelen

113.353 126.765 Schulden < 1 jaar 5.506.185 5.399.490

Overlopende rekeningen 11.340.809 5.632.918 Schulden > 1 jaar die
in jaar vervallen

585.756 736.247

Financiële schulden 547.832 247.644
Handelsschulden 1.731.394 2.025.836
Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

2.482.099 2.260.345

Andere schulden 159.104 129.418
Overlopende rekenin-
gen

2.605.537 2.726.975

Totaal 37.553.690 28.296.165 Totaal 37.553.690 28.296.165

                                                       

376 De Lijn gaf in de uitvoeringsrekening van de begroting de verwerking van de
gecumuleerde begrotingssaldi niet correct weer.
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 18.241.172 16.554.154
Lopende opbrengsten 4.480.441 4.665.571
Inkomensoverdrachten 13.051.098 11.323.708
Andere opbrengsten 709.633 564.875
Operationele kosten -17.864.740 -16.374.666
Handelsgoederen, grond en hulp-
stoffen

1.431.985 1.121.444

Div. diensten/goederen 5.329.964 4.978.797
Personeelskosten 9.703.031 9.133.415
Afschrijvingen, waardeverminde-
ringen, voorzieningen

1.381.218 1.121.999

Andere operat. Kosten 18.542 19.011

Operationeel resultaat 376.432 179.488

Financiële opbrengsten 34.257 29.999
Financiële kosten -433.112 -277.310
Uitzonderlijke opbrengsten 248.788 321.147
Uitzonderlijke kosten -225.336 -249.956
Belastingen -1.029 -3.368
Resultaat van het boekjaar 0 0

20.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.035.983
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Mo-
biliteit op 25 september 2001 zijn onderzoeksverslag meegedeeld. De onderstaande
paragrafen vatten de belangrijkste opmerkingen samen.

20.3.1 Controleverslagen van revisoren en afdelingen interne audit

De bedrijfsrevisoren hebben een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud af-
geleverd. Wel vestigden zij de aandacht op de waarderingsregels bij de jaarreke-
ning, die een uiteenzetting geven over lopende geschillen met de RSZ en een leve-
rancier, alsook over vorderingen inzake mobiliteitsconvenanten waarvoor nog geen
vastlegging werd bekomen. Zij wezen erop dat de jaarrekening terzake geen voor-
zieningen voor risico's en kosten en waardeverminderingen bevat.

In hun tussentijds controleverslag van 13 december 2000 hebben de bedrijfsreviso-
ren een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de interne organisatie, onder meer
over de interne controle op de aankoopcyclus voor voorraadgoederen.

Het Rekenhof heeft zich bij de opmerkingen en aanbevelingen aangesloten. Het
merkte bovendien op dat de financiële rapportering van de VVM aan de Vlaamse
overheid in het kader van het boekhoudbesluit, niet door een bedrijfsrevisor werd
gecertificeerd. De verklaring van het college van commissarissen-revisoren heeft
enkel betrekking op de jaarrekening die de maatschappij opmaakte ter uitvoering
van artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen.
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De Minister-President van de Vlaamse regering heeft in zijn antwoord van
17 februari 2000 op het controleverslag van het Rekenhof over het onderzoek naar
de implementatie van de geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire
rapportering door de Vlaamse openbare instellingen, een nieuwe regeling voor de
revisorale controle in het vooruitzicht gesteld.

Ten slotte vroeg het Rekenhof de VVM gevolg te geven aan de opmerkingen en aan-
bevelingen in het jaarverslag dat de afdeling Interne Audit van de VVM op 7 maart
2001 aan de raad van bestuur heeft voorgelegd.

20.3.2 Toepassing van het boekhoudbesluit

Toepassing van de aanrekeningsregels

De VVM heeft in haar financiële rapportering nagenoeg geen onderscheid gemaakt
tussen de budgettaire en bedrijfseconomische aanrekeningsregels. Ook de opmaak
van de ESR-uitvoeringsrekening - de conversie van de bedrijfseconomische
rekeningen naar de budgettaire codes - gebeurde te summier. De instelling bepaalde
begin- noch eindsaldo in de uitvoeringsrekening van de begroting. Het gezamenlijk
tekort voor 1998 en 1999 bedroeg 1.423,8 miljoen BEF. De VVM vermeldde niet
dit bedrag in de uitvoeringsrekening als overgedragen tekort van vorige boekjaren
(code 03.21), maar een tekort van 75,2 miljoen BEF. Onder code 08.22 (over te
dragen tekort van het boekjaar) staat daarentegen geen bedrag. De toelichting bij de
uitvoering van de begroting bevat niet de door het boekhoudbesluit (artikel 47,
tweede lid) gevraagde verklaring van de voornaamste budgetafwijkingen, de
vastleggingsmachtiging en de aanrekening hierop.

Voorzieningen voor pensioenen

Een gedeelte van de extra-legale pensioenverplichtingen van de VVM, met name
het grootste gedeelte van de verplichtingen(377) jegens de personeelsleden in dienst
op 1 januari 1992, werd overgedragen aan een autonoom pensioenfonds, dat
volgens het actuarisattest op 31 december 2000 over voldoende middelen ter
dekking van de opgebouwde pensioenrechten beschikte. Overeenkomstig artikel 42
van het besluit van 21 mei 1997 heeft de VVM een voorziening uitgedrukt in haar
jaarrekening aan de Vlaamse overheid voor de nog niet aan het pensioenfonds
overgedragen pensioenverplichtingen (10.099.165.922 BEF). De instelling lichtte
de berekening van de pensioenverplichtingen en hun financiering niet volledig toe
in de bijlagen bij de jaarrekening.

                                                       

377 De verplichtingen vanaf 1 januari 1992 jegens deze personeelsleden werden volle-
dig overgedragen aan het autonoom pensioenfonds. Voor de verplichtingen opge-
bouwd door deze personeelsleden vóór die datum, werd 80% overgedragen naar
het pensioenfonds.



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 432

Extra kosten ingevolge de waarderings- en aanrekeningsregels van het boekhoud-
besluit

De naleving van de waarderingsregels van het boekhoudbesluit leidt voor de VVM
tot bijkomende kosten, meer bepaald voor extra afschrijvingen (194,4 miljoen BEF)
en pensioenvoorzieningen (10,1 miljard BEF). De VVM heeft tot op heden geen
afwijkingen gevraagd van het boekhoudbesluit (afschrijvingspercentages,
voorzieningen, voorraadwaardering, …). Zij heeft deze bijkomende kosten evenmin
opgenomen in de resultatenrekening, maar heeft eenzelfde bedrag als tegenwaarde
geboekt op een overlopende rekening, zodat het resultaat 2000 er geen gevolgen
van heeft ondervonden. Zo kon de VVM haar resultatenrekening in evenwicht
afsluiten, zoals de beheersovereenkomst voorschrijft.

Het Rekenhof heeft andermaal aangedrongen op duidelijke richtlijnen over de wijze
waarop de afschrijvingen en pensioenvoorzieningen moeten worden berekend,
voorgesteld en toegelicht in de jaarrekening. Ook moet worden aangegeven binnen
welke tijdsspanne de voorzieningen moeten worden aangelegd en welke invloed de
bijkomende kosten hebben op de werkingsdotatie van de instellingen.

Toelichting bij de jaarrekening

De VVM heeft een aantal toelichtingen bij de rekeningen onvolledig en incorrect
ingevuld, zoals de staten die toelichting verschaffen over de vaststaande en moge-
lijke schuldverplichtingen en verbintenissen (aankoopverplichtingen, …) en de
sociale balans.

20.3.3 Financiële analyse

 Algemene evolutie

• Het balanstotaal van de VVM steeg in 2000 met 9,3 miljard BEF (32,7%). De
rubriek materiële vaste activa steeg met ongeveer 2,8 miljard BEF (14,7%). De
VVM investeerde in 2000 ongeveer 4,4 miljard BEF, tegenover 2,9 miljard
BEF in 1999 (vooral in trams en bussen). De belangrijkste financieringsbron-
nen voor de investeringen waren de kapitaalsubsidies (3 miljard BEF toegekend
in 2000) en nieuwe investeringsleningen (1,5 miljard BEF). De instelling heeft
in 2000 een bijkomende voorziening aangelegd van 5,9 miljard BEF voor de
pensioenverplichtingen die zij nog zelf draagt en niet overdroeg aan haar auto-
nome pensioenfonds. Deze toevoeging werd tegengeboekt op een overlopende
rekening. De vorderingen op korte termijn stegen met 0,8 miljard BEF (44,8%).
Vooral de vorderingen op het Vlaams Gewest waren verantwoordelijk voor de-
ze stijging (dotatie voor mobiliteitsconvenants, tariefmaatregelen, basismobili-
teit, …).

• De netto-vervoersontvangsten daalden in 2000 met 3,5% door de invoering van
tariefmaatregelen (gratis vervoer voor 65-plussers, geen tariefaanpassingen,
gratis vervoer voor jongeren onder de twaalf jaar, kortingen op abonnementen,
…). De VVM ontving als compensatie een bijkomende dotatie van 147,8 mil-
joen BEF.
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• De gewesttoelagen namen met 1,5 miljard BEF (13,8%) toe, vooral dankzij een
verhoging van de gewesttoelage, de extra toelage ter compensatie van de ta-
riefmaatregelen en een toelage voor de basismobiliteitsprojecten.

• De kosten stegen met 9%.

 Evenwicht in de exploitatierekening

Ondanks het evenwicht in de exploitatierekening 2000, kampt de VVM nog steeds
met een sluimerend tekort, dat zij vooral met de dotatie voor tariefmaatregelen kon
wegwerken. De VVM heeft echter geen volledig uitgewerkt plan om de toestand te
verbeteren. De instelling wordt ook nog steeds geconfronteerd met een aantal vast-
staande en mogelijke toekomstige kosten waarvoor zij geen voorzieningen heeft aan-
gelegd en die supplementaire kredieten op de begroting(en) van de Vlaamse Gemeen-
schap noodzakelijk kunnen maken:

• De raad van bestuur heeft op 21 februari 2001 de nieuwe CAO voor 2001-2002
bekrachtigd. De kosten ervan zouden 486,5 miljoen BEF voor 2001 en 842,6
miljoen BEF voor 2002 bedragen. Deze bijkomende kosten worden niet volle-
dig gecompenseerd door eenzelfde verhoging van de exploitatiedotatie in 2001.

• Voor een gedeelte van de vorderingen van subsidies voor mobiliteitsconvenan-
ten bestond op de afsluitingsdatum nog geen door de bevoegde instanties goed-
gekeurde kredietvastleggingen (64 miljoen BEF). De VVM gaat er evenwel van
uit die in 2001 te zullen bekomen.

• De VVM werd op 6 mei 1998 veroordeeld tot het betalen van RSZ op het pa-
tronaal gedeelte van de maaltijdcheques. Zij ging in beroep tegen deze beslis-
sing, waarvan de toelichting bij de jaarrekening de mogelijke financiële last op
200 miljoen BEF heeft geraamd.

• Met de RSZ bestaat tevens een oude betwisting over de bijdragen op bijkomend
vakantiegeld. De toelichting bij de jaarrekening vermeldt een mogelijke kost-
prijs van 72 miljoen BEF (exclusief intresten).

• Het Vlaams Gewest en de VVM werden op 15 oktober 1999 in solidum ver-
oordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een NV. Hiertegen werd
beroep aangetekend. De toelichting heeft de vergoeding op ongeveer 100 mil-
joen BEF (exclusief intresten) geschat.

Evolutie van een aantal kosten

De personeelskosten stegen in 2000 met 6,2% (569,6 miljoen BEF), tegenover 3,1% in
1999, vooral door een verhoging van de uurlonen en maandwedden met 1% vanaf
1 januari 2000 (ter uitvoering van de bedrijfs-CAO van 2 juni 1999) en een index-
verhoging in september 2000.

Het personeelsbestand is in 2000, net als in de vorige jaren, gestegen. Het gemid-
delde aantal werknemers steeg van 5.411,1 voltijdse equivalenten (VTE) in 1999 tot
5.540,8 VTE in 2000 (2,4%). De stijging was opnieuw het grootst bij de loontrek-
kenden-chauffeurs (stijging van 3.546,07 VTE eind 1998 tot 3.842,43 VTE eind
2000). Eind juni 2001 waren er 3.989,61 VTE in dienst. Deze toename heeft te
maken met de verhoging van het openbaar vervoeraanbod in 2000. Het aantal kilo-
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meters in eigen regie steeg van 84,2 miljoen kilometer in 1998 tot 88,8 miljoen
kilometer in 2000. Het gemiddeld aantal kilometer per chauffeur steeg licht met
0,2%, na een daling in de jaren 1997, 1998 en 1999 met respectievelijk 3,5%, 0,7%
en 1,7%. De daling van de vorige jaren werd echter nog niet goedgemaakt.

Het aantal weddetrekkenden is eveneens gestegen van 907,2 VTE eind 1999 en tot
923,5 eind 2000 (1,8%) en ligt daarmee nog steeds hoger dan het aantal in het door
de raad van bestuur goedgekeurde organogram (893,5 functies).

De kosten voor overuren stegen met 23,1% (van 234,9 miljoen BEF in 1999 tot
289,2 miljoen BEF in 2000).

Alhoewel de problematiek van de productiviteit en de overuren regelmatig wordt
aangekaart binnen de instelling, was er nauwelijks verbetering. De VVM heeft
boordtabellen ontwikkeld voor de opvolging van de efficiënte inzet van het rijdend
personeel. De automatisering daarvan zou voltooid zijn eind 2001. Andere maatre-
gelen werden nog niet concreet uitgewerkt. De bedrijfs-CAO’s van 2 juni 1999
(voor 1999-2000) en 29 januari 2001 (voor 2001-2002) verwijzen naar initiatieven
om de overuren in te perken of de productiviteit te verhogen. Deze bepalingen wer-
den nog niet omgezet in concrete afspraken en acties.

De kosten voor de diensten van de privé-vervoerders stegen met 5,7% (211,2 mil-
joen BEF) ingevolge:

• een kostprijsverhoging vanaf 1 januari 2000 met 2,97%;

• een lichte stijging van het aantal kilometer gereden door de exploitanten met
1% (0,4 miljoen kilometer);

• de toekenning van een compensatie aan de exploitanten voor de gestegen
brandstofprijzen;

• de vernieuwing van een gedeelte van de busvloot van een aantal exploitanten.

20.3.4 Kapitaalsubsidies

De VVM bracht in 2000 integraal de kapitaalsubsidies ter compensatie van onder-
houdsuitgaven voor de premetro te Antwerpen in rekening (26.412.897 BEF), hoe-
wel zij enkel de waarde van de investeringen die zij in haar balans opneemt, met
kapitaalsubsidies kan financieren. Het Rekenhof had dan ook gesuggereerd voor
deze uitgaven in een exploitatiesubsidie te voorzien op een passende basisallocatie
in de begroting van het Vlaams Gewest. In 2000 werden deze kosten echter nog
aangerekend op basisallocaties 14.01, 70.28 en 81.02 van programma 63.20. In de
krediettabel bij de begroting 2001 van de Vlaamse Gemeenschap werd onder pro-
gramma 63.20 een nieuwe basisallocatie ingevoegd (31.16 - onderhoud van niet in
exploitatie zijnde kokers en stations van de premetro te Antwerpen), met een niet-
gesplitst krediet van 2,6 miljoen BEF. Er moet over worden gewaakt dat het be-
schikbare krediet in overeenstemming is met het werkelijke bedrag aan onder-
houdsuitgaven voor de niet in exploitatie zijnde kokers en stations van de premetro
te Antwerpen.
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20.4 Andere controleresultaten

De Vlaamse regering heeft met de VVM op 16 december 1996 een beheers-
overeenkomst gesloten voor de periode 1997-2001. Bij zijn controle over de
rekeningen 2000 heeft het Rekenhof voor een aantal verplichtingen in de beheers-
overeenkomst onderzocht of de VVM eraan is tegemoetgekomen. Uit de cijfer-
gegevens die de VVM in zijn jaarverslagen heeft gepubliceerd, blijkt dat de instel-
ling er in 2000 in slaagde haar exploitatierekening in evenwicht af te sluiten, zoals
opgelegd in de beheersovereenkomst (artikel 7, §2, laatste lid). In 2000 verrichtte de
instelling 130.554.452 km vervoerprestaties, wat meer is dan het minimum dat de
beheersovereenkomst stelt. De eigen vervoersontvangsten zijn in 2000 gedaald met
3,5%. Deze daling is echter in belangrijke mate te wijten aan de invoering van
tariefmaatregelen in 2000.

Gelet op de talrijke nieuwe initiatieven (tariefmaatregelen, basismobiliteit,
mobiliteitsconvenants, …) is een toetsing aan de prestatienormen in de bestaande
beheersovereenkomst 1997-2001 echter niet meer evident. De prestatienormen in de
nieuwe beheersovereenkomst zullen rekening moeten houden met de nieuwe
initiatieven.

1.795.805
Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar
beheersovereenkomsten met VOI’s. Het betrok ook de beheersovereenkomst met de
VVM bij dit onderzoek (zie p. 28 van dit boek).
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21 NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen

De NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (NV Zeekanaal)
heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van
11.577,9 miljoen BEF en met een verlies van het boekjaar van 74,7 miljoen BEF.
De ESR-uitvoeringsrekening bevat 1.843,6 miljoen BEF ontvangsten en 1.925,9
miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van
82,3 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen tekort bedraagt 167,5 miljoen
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de NV Zeekanaal op 17 juli 2001
gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat het budget inzake investeringen een
belangrijke kredietoverschrijding vertoont.

21.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

234.249 204.489 -29.760

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 234.249 204.489 -29.760
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
82.483 53.347 -29.136

26 Rente van overheidsvorderingen 5.034 57 -4.977
28 Overige resultaten van vermogen 77.449 53.290 -24.159

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 293.306 282.417 -10.889
36 Indirecte belastingen en heffingen 284.349 264.669 -19.680
38 Overige inkomensoverdrachten 8.957 17.748 8.791

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 521.562 357.168 -164.394
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(dotaties Vlaamse Gemeenschap)
521.562 357.168 -164.394

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 891.874 908.656 16.782
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 891.874 908.656 16.782

8 Kredietaflossingen 377 502 125
86 Kredietaflossingen door bedrijven en financiële instellingen 77 201 124
87 Kredietaflossingen door private instellingen en gezinnen 300 301 1

9 Overheidsschuld 79.937 36.982 -42.955
98 Opnemingen uit reservefondsen 79.937 36.982 -42.955

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.103.788 1.843.561 -260.227

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

1.046.718 904.309 -142.409

11 Lonen en sociale lasten 303.954 299.561 -4.393
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 447.864 411.389 -36.475
14 Herstellingen en onderhoud van water- en wegenbouwkun-

dige werken
294.900 193.359 -101.541

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

1.000 2 -998

21 Rente overheidsschuld 1.000 2 -998



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1437

Begroting Uitvoering Verschil
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 521 444 -77

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-
gen

306 233 -73

34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 215 211 -4
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 21.482 17.862 -3.620

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 21.482 17.862 -3.620
7 Investeringen 948.291 1.002.715 54.424

72 Nieuwbouw van gebouwen 83.200 75.674 -7.526
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 822.219 893.199 70.980
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
42.872 33.842 -9.030

8 Kredietverleningen en Deelnemingen 555 552 -3
81 Kredietverleningen aan bedrijven 231 235 4
83 Kredietverleningen aan gezinnen 324 317 -7

TOTAAL UITGAVEN 2.018.567 1.925.884 -92.683

Budgettair resultaat van het boekjaar 85.221 -82.323 -167.544
Overgedragen resultaat vorige jaren -85.221 -85.221 0
Netto-wijziging reservefondsen 0 0 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -167.544 -167.544

21.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 11.179.591 10.540.462 Eigen Vermogen 11.282.544 10.862.890

Kapitaal 28.950 28.950
Herwaarderingsmeerwaarden 1.621.384 1.621.384

Immateriële vaste activa 7.850 7.795 Reserves 109.329 109.329
Materiële vaste activa 11.171.684 10.532.667 Overgedragen resultaat 66.241 140.904
Financiële vaste activa 57 0 Dotaties, subsidies, e.d. 9.456.640 8.962.323
Vlottende activa 398.318 587.468 Vreemd vermogen 295.365 265.040
Vorderingen > 1 jaar 382 374 Voorzieningen en uitgestelde

belastingen
16.395 14.469

Voorraden 16.370 24.974
Vorderingen < 1 jaar 264.683 378.381 Schulden > 1 jaar 1.748 1.733
Liquide middelen 107.219 177.481 Schulden < 1 jaar 241.590 212.494
Overlopende rekeningen 9.664 6.258 Schulden > 1 jaar die in jaar

vervallen
0 0

Handelsschulden 216.493 193.111
Schulden m.b.t. belas-tingen,

bezoldigingen en sociale
lasten

25.097 19.203

Andere schulden 0 180
Overlopende rekeningen 35.632 36.344

Totaal 11.577.909 11.127.930 Totaal 11.577.909 11.127.930
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 939.430 869.496
Lopende opbrengsten 161.523 178.878
Geproduceerde vaste activa 1.766 5.401
Inkomensoverdrachten 679.350 547.974
Andere opbrengsten 96.791 137.243
Operationele kosten -1.018.173 -952.908
Handelsgoederen, grond- en hulp-
stoffen

5.039 4.503

Div. diensten/goederen 365.178 355.557
Personeelskosten 292.481 270.163
Niet kaskosten 347.732 318.745
Andere operat. kosten 7.743 3.940

Operationeel resultaat -78.743 -83.412

Financiële opbrengsten 2.245 8.450
Financiële kosten -84 -1.049
Uitzonderlijke opbrengsten 1.919 70.011
Uitzonderlijke kosten 0 -70.069
Resultaat van het boekjaar -74.663 -76.069

21.3 Opmerkingen bij de rekeningen

1.997.779
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Openbare Werken op 19 juli 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

Het heeft kennis genomen van het verslag van de commissaris-revisor, waarin hij
een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd voor de jaarreke-
ning 2000 die is voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Zoals voor de jaarrekeningen 1998 en 1999, liet de commissaris-revisor echter ook
voor de jaarrekening 2000 en de toelichting 2000 opgesteld volgens het boekhoud-
besluit, na een betrouwbaarheidsverklaring te geven. Dit zou buiten de huidige
opdracht van de commissaris-revisor vallen.

De uitvoeringsrekening van de begroting 2000 vertoont aan de uitgavenzijde een
belangrijke kredietoverschrijding voor de post 73.21 (investeringen - aanleggen van
water- en wegenbouwkundige werken). De definitieve begroting, vastgesteld door
de raad van bestuur op 11 oktober 2000, voorzag in een krediet van 822,2 miljoen
BEF. In werkelijkheid werd 893,2 miljoen BEF investeringsuitgaven aangerekend.
Dit is een overschrijding met 71 miljoen BEF (9%). De eerste aangepaste begroting,
die op 7 april 2000 naar aanleiding van de budgetcontrole ter informatie aan het
Vlaams Parlement is voorgelegd, vermeldde slechts een investeringkrediet van 669
miljoen BEF.

Het Rekenhof heeft ten slotte vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders na-
mens het Vlaams Gewest in de raad van bestuur van de NV sinds 31 december 2000
zijn vervallen. Tot op heden kregen deze mandaten nog geen hernieuwing. Om de
rechtszekerheid te vrijwaren, dienen de nieuwe bestuurders namens het Vlaams
Gewest onverwijld te worden benoemd.
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De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft op 20 september 2001 op de
opmerkingen van het Rekenhof gereageerd. Het Rekenhof onderzoekt momenteel
dit antwoord.

21.4 Andere controleresultaten

1.793.922
Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar de financiële
stromen van het Vlaams Gewest naar de NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen. Het zal hierover later aan het Vlaams Parlement
rapporteren.
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22 Dienst voor de Scheepvaart

De Dienst voor de Scheepvaart heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voor-
gelegd met een balanstotaal van 1.091,7 miljoen BEF en met een winst van het
boekjaar van 27,4 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 1.448,6 miljoen
BEF ontvangsten en 1.455,4 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een te-
kort van het begrotingsjaar van 6,8 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen
tekort bedraagt 51,7 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de
Dienst voor de Scheepvaart op 28 augustus 2001 gecontroleerd verklaard. Het
stelde vast dat nog geen volledige voorziening is aangelegd voor de pensioenver-
plichtingen van de instelling.

22.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

324.240 315.854 -8.386

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 324.240 315.854 -8.386
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
33.660 32.028 -1.632

26 Rente van overheidsvorderingen 6.900 4.739 -2.161
28 Overige resultaten van vermogen 26.760 27.289 529

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 204.810 65.007 -139.803
36 Indirecte belastingen en heffingen 201.060 61.474 -139.586
38 Overige inkomensoverdrachten 3.750 3.533 -217

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 582.100 584.921 2.821
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(dotaties Vlaamse Gemeenschap)
575.500 575.500 0

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellin-
gen

3.450 6.305 2.855

48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 3.150 3.116 -34
5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 115.000 89.313 -25.687

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven 50.000 44.029 -5.971
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 65.000 45.284 -19..716

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 400.000 361.459 -38.541
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 400.000 361.459 -38.541

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.659.810 1.448.582 -211.228

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

1.009.895 995.349 -14.546

11 Lonen en sociale lasten 841.795 838.045 -3.750
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 168.100 157.304 -10.796

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 0 37.984 37.984
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 0 37.984 37.984
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Begroting Uitvoering Verschil
7 Investeringen 456.760 422.037 -34.723

72 Nieuwbouw van gebouwen 1.500 738 -762
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 431.000 399.107 -31.893
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
24.260 22.192 -2.068

TOTAAL UITGAVEN 1.466.655 1.455.370 -11.285

Budgettair resultaat van het boekjaar 193.155 -6.788 -199.943
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 -44.878 -44.878
Netto-wijziging reservefondsen 0 0 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -51.666 -51.666

22.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 790.376 393.582 Eigen Vermogen 873.692 477.058
Immateriële vaste activa 1.775 2.236 Reserves 95.593 95593
Materiële vaste activa 788.601 391.346 Overgedragen resultaat -11.023 -38.456
Financiële vaste activa 0 0 Dotaties, subsidies, e.d. 789.122 419.921
Vlottende activa 301.333 344.432 Vreemd vermogen 218.017 260.956
Vorderingen > 1 jaar 0 0 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
38.806 57.787

Voorraden 40.024 37.552
Vorderingen < 1 jaar 170.619 361.957 Schulden > 1 jaar 52.788 52.788
Liquide middelen 78.613 -67.956 Schulden < 1 jaar 123.688 149.116
Overlopende rekeningen 12.077 12.879 Schulden > 1 jaar die in

jaar vervallen
0 0

Handelsschulden 72.782 101.416
Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen en
sociale lasten

50.065 46.935

Andere schulden 841 765
Overlopende rekeningen 2.735 1.265

Totaal 1.091.709 738.014 Totaal 1.091.709 738.014
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 969.922 894.894
Lopende opbrengsten 297.353 499.258
Geproduceerde vaste activa 0 0
Inkomensoverdrachten 552.570 295.544
Andere opbrengsten 119.999 100.092
Operationele kosten -987.153 -924.128
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 22.975 23.506
Div. diensten/goederen 124.926 113.216
Personeelskosten 812.253 675.552
Niet kaskosten 18.750 38.734
Andere operat. kosten 8.249 73.120

Operationeel resultaat -17.231 -29.234
Financiële opbrengsten 32.484 29.817
Financiële kosten -152 -120
Uitzonderlijke opbrengsten 12.843 4.029
Uitzonderlijke kosten -511 -445
Resultaat van het boekjaar 27.433 4.047

22.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.014.440
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Openbare Werken op 28 augustus 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

Het heeft akte genomen van de conclusies van de regeringscommissarissen inzake
de jaarrekening 2000, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarre-
kening 2000, waarin die een verklaring zonder voorbehoud geeft. Het verslag van
de bedrijfsrevisor had echter enkel betrekking op de balans en de resultatenrekening
van de instelling. De bedrijfsrevisor heeft geen betrouwbaarheidsverklaring gege-
ven over de uitvoeringsrekeningen van de begroting, noch over de toelichtingen. Dit
was ook al voor de boekjaren 1998 en 1999 het geval. De door de Minister-
President van de Vlaamse regering beloofde nieuwe regeling voor de revisorale
controle aansluitend op de geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire
rapportering door de Vlaamse openbare instellingen, is nog steeds niet uitgevaar-
digd.

De toelichtende staat van de vaststaande toekomstige verplichtingen en verbintenis-
sen is onvolledig. Hij bevat niet de verplichtingen inzake de investeringsprojecten
aan de beheerde waterwegen. Ook de toelichtende staat inzake pensioenverplichtin-
gen is oningevuld. Aldus geeft de jaarrekening geen informatie over de verplichtin-
gen die de Dienst voor de Scheepvaart op lange termijn moet nakomen.

De Dienst voor de Scheepvaart heeft de voorziening voor pensioenverplichtingen
die hij de voorgaande boekjaren op de balans heeft aangelegd, voor ongeveer
25,7 miljoen BEF teruggenomen. Hij heeft deze middelen wel als aanvullende re-
serve aan de pensioenverzekering doorgestort. Volgens artikel 42, §3, van het be-
sluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 moeten voorzieningen voor pensi-
oenlasten echter worden geboekt voor het gedeelte waarvoor de instelling zelf moet
instaan. Indien zij deze verplichting verzekert bij een verzekeningsinstelling, is de
voorziening beperkt tot het gedeelte dat niet gedekt wordt door de verzekering. De
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actuariële studie die de Dienst voor de Scheepvaart heeft laten maken, besluit dat
het bedrag van de voorziening voor pensioenen, bepaald overeenkomstig artikel 42,
§4, van het besluit van de Vlaamse regering, op 1 januari 2000 2.361 miljoen BEF
bedroeg.

De Dienst voor de Scheepvaart zou dit bedrag, aangepast aan de gewijzigde pensi-
oenverplichtingen 2000 en verminderd met de bijkomende reserves die in de loop
van 2000 werden gestort, in zijn jaarrekening moeten provisioneren. Eenduidige
instructies over de tijdsspanne waarbinnen de totale voorziening moet worden aan-
gelegd, ontbreken(378).

22.4 Andere controleresultaten

1.795.805
Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar
beheersovereenkomsten met VOI’s. Het heeft ook de beheersovereenkomst met de
Dienst voor de Scheepvaart bij dat onderzoek betrokken (Zie p. 28 van dit boek).

                                                       

378 Het Rekenhof heeft dienaangaande suggesties geformuleerd in zijn verslag over de
implementatie van de geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rap-
portering van de VOI’s (bijlage bij zijn brief van 2 februari 1999, dossier
1.559.127).
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23 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen

De Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) heeft een bedrijfseco-
nomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 7.724,9 miljoen BEF
en met een winst van het boekjaar van 193,5 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 3.715,8 miljoen BEF ontvangsten en 3.590,4 miljoen
BEF uitgaven en geeft volgens de door de MBZ voorgelegde uitvoeringsrekening
aanleiding tot een over te dragen overschot van het begrotingsjaar van 125,4 mil-
joen BEF. Dit bedrag houdt echter geen rekening met het overgedragen tekort van
het begrotingsjaar 1999. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de MBZ op 18
september 2001 gecontroleerd verklaard.

23.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

888.195 860.165 -28.030

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 888.195 860.165 -28.030
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
305.500 391.779 86.279

26 Rente van overheidsvorderingen 2.000 122 -1.878
28 Overige resultaten van vermogen 303.500 391.657 88.157

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 601.725 468.960 -132.765
36 Indirecte belastingen en heffingen 600.625 467.243 -133.382
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. gezinnen en gezinnen

1.000 1.612 612

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 100 105 5
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 20.000 17.061 -2.939

49 Inkomenstransferten van andere entiteiten (Staat, Gemeen-
schappen, Gewesten)

20.000 17.061 -2.939

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 1.410.195 1.227.933 -182.262
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 1.410.195 1.227.933 -182.262

7 Desinvesteringen 5.000 869 -4.131
76 Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland 5.000 0 -5.000
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
0 869 869

8 Kredietaflossingen 2.000 377 -1.623
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen

in bedrijven en financiële instellingen
2.000 377 -1.623

9 Overheidsschuld 1.388.483 748.681 -639.802
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 1.388.483 748.681 -639.802

TOTAAL ONTVANGSTEN 4.621.098 3.715.825 -905.273
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Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-

tieve bestedingen)
1.574.275 1.321.191 -253.084

11 Lonen en sociale lasten 328.150 314.087 -14.063
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 1.079.125 927.112 -152.013
14 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van

water- en wegenbouwkundige werken
167.000 79.992 -87.008

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

82.200 66.557 -15.643

21 Rente overheidsschuld 35.000 19.364 -15.636
24 Huurgelden van gronden 47.200 47.193 -7

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 20.000 9.383 -10.617
45 Inkomenstransferten aan andere entiteiten (Staat, Gemeen-

schappen, Gewesten)
20.000 9.383 -10.617

7 Investeringen 2.328.000 1.790.430 -537.570
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 5.000 0 -5.000
72 Nieuwbouw van gebouwen 37.000 1.286 -35.714
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 2.221.000 1.721.492 -499.508
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
65.000 67.652 2.652

8 Kredietverleningen en deelnemingen 35.500 211 -35.289
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
35.500 211 -35.289

9 Overheidsschuld 451.000 402.616 -48.384
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 451.000 402.616 -48.384

TOTAAL UITGAVEN 4.490.975 3.590.388 -900.587

Resultaat van het boekjaar 130.123 125.437 4.686
Overgedragen resultaat vorige jaren -130.123 0 -130.123

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 125.437 125.437
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23.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 6.800.727 5.214.778 Eigen Vermogen 6.034.148 4.728.845
Materiële vaste activa 6.669.262 5.083.317 Kapitaal 14.500 14.500
Financiële vaste activa 131.465 131.461 Reserves 2.518.276 2.324.776
Vlottende activa 924.158 832.880 Dotaties, subsidies, e.d. 3.501.372 2.389.569
Voorraden 3.186 4.269 Vreemd vermogen 1.690.737 1.318.813
Vorderingen < 1 jaar 796.774 679.019 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
28.361 12.354

Geldbeleggingen 220 220 Schulden > 1 jaar 0 1.775
Liquide middelen 108.493 136.480 Schulden < 1 jaar 1.529.355 1.178.712
Overlopende rekeningen 15.485 12.892 Schulden > 1 jaar die in

jaar vervallen
0 200.271

Financiële schulden 745.166 170.891
Handelsschulden 701.776 730.074
Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen en
sociale lasten

35.963 35.624

Andere schulden 46.450 41.852
Overlopende rekeningen 133.021 125.972

Totaal 7.724.885 6.047.658 Totaal 7.724.885 6.047.658

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 1.381.308 1.224.217
Lopende opbrengsten 1.281.583 1.147.322
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 97.305 63.687
Andere opbrengsten 2.420 13.208
Operationele kosten -1.164.994 -1.064.083
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 3.454 1.451
Div. diensten/goederen 546.406 510.104
Personeelskosten 317.564 306.936
Niet kaskosten 254.605 203.649
Inkomensoverdrachten 41.433 41.943
Andere operat. Kosten 1.532 0

Operationeel resultaat 216.314 160.134
Financiële opbrengsten 165 471
Financiële kosten -19.654 -10.853
Uitzonderlijke opbrengsten 1.737 25.894
Uitzonderlijke kosten -5.046 -13.431
Belastingen -15 -14
Resultaat van het boekjaar 193.501 162.201
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23.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.007.684
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van
Openbare Werken op 18 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

23.3.1 Controleverslagen van de bedrijfsrevisoren

De Commissaris-revisor heeft in zijn financieel jaarverslag van 28 februari 2001
aan de algemene vergadering van de aandeelhouders een verklaring zonder voorbe-
houd afgeleverd voor de jaarrekeningen 2000. De door de toezichthoudende over-
heid aangestelde bedrijfsrevisor heeft daarentegen nog geen verslag over de reke-
ningen 2000 voorgelegd. De financiële rapportering van de MBZ aan de Vlaamse
overheid in het kader van het boekhoudbesluit, is niet door een bedrijfsrevisor ge-
certificeerd. De verklaringen van de revisoren hadden enkel betrekking op de jaar-
rekening die de instelling ter uitvoering van artikel 1 van de wet van 17 juli 1975
met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen heeft
opgemaakt.

23.3.2 Kapitaalsubsidies: werking van de voorschottenregeling

 De negatieve evolutie die zich sinds de rekeningencontrole 1999 bij de afwikkeling
van met kapitaalsubsidies gefinancierde investeringsdossiers opnieuw manifesteer-
de, zette zich in 2000 door. Van 15 mei 2000 tot 15 mei 2001 betaalde de MBZ
383.014.319 BEF op een totaal van 904.535.860 BEF (42%) binnenkomende factu-
ren voor lopende investeringsprojecten laattijdig. In vergelijking met de periode 15
mei 1999-15 mei 2000, toen 34% van de inkomende facturen laattijdig werd be-
taald, is dit weer een achteruitgang.

 De intrestlasten als gevolg van de prefinanciering van de dotatieschijf voor de laat-
ste 10% van de dotatie en van de verwijlintresten betaald aan de aannemers, liepen
inmiddels op tot 19,3 miljoen BEF, wat - in vergelijking met de vorige rekeningen-
controle - een stijging met 4,7 miljoen BEF betekent.

 Het Rekenhof heeft opnieuw aangedrongen op een oplossing voor de structurele
problemen in de afwikkeling van de subsidiedossiers.
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23.3.3 Reserves

 De onderstaande tabel overziet de 2.518.276.551 BEF reserves waarover de MBZ
eind 2000 beschikte.

 (in BEF)
 Wettelijke reserve  4.404.033
 Beschikbare reserves  2.513.872.518
Belastingvrije reserves  9.064.094
Vernieuwingsfonds MR  905.991.395
Vernieuwingsfonds GR  53.255.747
Investeringsfonds  600.000.000
Gemeenschappelijk Delgingsfonds  49.379. 766
Diverse reserves  896.181.516

23.3.4 Participaties in andere ondernemingen

Uit de evolutie van de financiële vaste activa blijkt dat de deelnemingen in een
aantal NV's in 2000 niet wijzigden.

23.3.5 Leningsmachtigingen

Voor de leningen die zij in 2000 heeft gesloten, heeft de MBZ, in weerwil van arti-
kel 12, § 1, van de wet van 16 maart 1954, geen voorafgaande machtiging verkre-
gen van de Vlaamse Minister van Financiën.

23.3.6 Overdracht van het begrotingsresultaat

De MBZ heeft het resultaat in de uitvoeringsrekening van de begroting opnieuw
verkeerd verwerkt. Op de post Overgedragen tekort vorige boekjaren dient zij
116,8 miljoen BEF te vermelden, zodat het over te dragen overschot van het boek-
jaar (post 03.22) slechts 8,637 miljoen BEF bedraagt, in plaats van 125,437 miljoen
BEF.
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24 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft een bedrijfs-
economische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 1.929,9 miljoen
BEF en met een verlies van het boekjaar van 72 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 1.771 miljoen BEF ontvangsten en 1.741,9 miljoen BEF
uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van
29,1 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 6,5 miljoen
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van de VITO op 25 september 2001
gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat de instelling haar dotatie op een ande-
re manier codeerde dan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dat het prin-
cipe van de periodetoerekening niet altijd werd toegepast, dat het budgettair resul-
taat 2000 niet correct is afgeleid uit het bedrijfseconomisch resultaat en dat de
commissaris-revisor enkel de jaarrekening opgesteld conform de boekhoudwet heeft
gecertifieerd.

24.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

657.400     612.970 -44.430

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten
(onderzoeksopdrachten)

657.400       612.970 -44.430

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van
vermogen en van ondernemingsactiviteit

15.100        19.048           3.948

26 Rente van overheidsvorderingen 1.100           4.581           3.481
28 Overige resultaten van vermogen 14.000         14.467             467

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 2.800       2.087 -713
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. de gezinnen en gezinnen

2.800         2.087 -713

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 939.400       961.090        21.690
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
937.300     959.583         22.283

47 Inkomensoverdrachten van de 2.100        1.489 -611
48 Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden 0            18               18

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 15.200     15.150 -50
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 15.200      15.150 -50

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 183.000    160.717 -22.283
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid

(kapitaalsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
183.000     160.717 -22.283

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.812.900   1.771.062 -41.838

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

1.606.200 1.556.656 -49.544

11 Lonen en sociale lasten 1.168.400 1.150.836 -17.564
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 437.800 405.820 -31.980

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver- 2.800 6.044 3.244
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Begroting Uitvoering Verschil
mogen en van ondernemingsactiviteit

21 Rente overheidsschuld 2.800 6.044 3.244
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.400 1.853 453

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen
(federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
Gemeenschapscommissies)

1.400 1.853 453

7 Investeringen 201.800 175.867 -25.933
72 Nieuwbouw van gebouwen 10.200 7.054 -3.146
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 16.400 650 -15.750
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
175.200 168.163 -7.037

8 Kredietverleningen en deelnemingen 700 1.536 836
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen
700 1.536 836

TOTAAL UITGAVEN 1.812.900 1.741.956 -70.944

Budgettair resultaat van het boekjaar 0 29.106 29.106
Overgedragen resultaat vorige jaren 0 -22.563 -22.563

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 6.543 6.543

24.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 1.246.572 1.271.513 Eigen Vermogen 1.128.299 1.228.287
Immateriële vaste activa 30.367 25.588 Kapitaal 900.000 900.000
Materiële vaste activa 1.187.883 1.220.596 Reserves 3.834 3.934
Financiële vaste activa 28.322 25.329 Overgedragen resultaat -97.980 -25.925

Dotaties, subsidies, e.d. 322.445 350.378
Vlottende activa 683.346 682.979 Vreemd vermogen 801.619 726.205
Voorraden 185.838 215.838 Voorzieningen en uitge-

stelde belastingen
107.982 28.121

Vorderingen < 1 jaar 488.150 466.762 Schulden > 1 jaar 196 196
Liquide middelen 60 64 Schulden < 1 jaar 683.886 694.101
Overlopende rekeningen 9.298 315 Financiële schulden ten

opzichte van derden
105.816 163.057

Handelsschulden 209.279 180.002
Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen en
sociale lasten

142.509 149.809

Ontvangen vooruitbeta-
lingen

163.109 138.767

Andere schulden 63.173 62.466
Overlopende rekeningen 9.555 3.787

Totaal 1.929.918 1.954.492 Totaal 1.929.918 1.954.492
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 1.761.597 1.760.082
Lopende opbrengsten 615.152 537.520
Wijzigingen in de voorraden en
bestellingen in uitvoering

-30.000 57.288

Inkomensoverdrachten 1.148.233 1.138.551
Andere opbrengsten 28.212 26.723
Operationele kosten -1.832.223 -1.747.501
Diensten en diverse goederen 407.980 426.202
Personeelskosten 1.146.081 1.127.039
Niet kaskosten 276.776 192.292
Inkomensoverdrachten 727 1.238
Andere operat. kosten 659 730

Operationeel resultaat -70.626 12.581

Financiële opbrengsten 7.399 2.874
Financiële kosten -6.166 -3.153
Uitzonderlijke opbrengsten 0 29
Uitzonderlijke kosten 0 0
Belastingen -2.662 -.278
Resultaat van het boekjaar -72.055 11.053

24.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.002.594
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Innovatie op
25 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

• De VITO gebruikte in haar begroting en uitvoeringsrekening andere coderingen
dan die in de begroting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit
leidde tot inconsistenties bij consolidatie van de rekeningen van de Vlaamse
overheid.

• ABAFIM heeft de CFO-intresten laattijdig meegedeeld aan de VITO.

• Een lidmaatschap voor 2000-2001 werd bedrijfseconomisch volledig in 2000
aangerekend in plaats van gedeeltelijk in 2001.

• De instelling boekte de afschrijvingen voor bepaalde activa op verkeerde reke-
ningen.

• De cijfers over de schulden hadden in de toelichting een andere samenstelling
dan in de balans.

• De VITO leidde het budgettair resultaat af van het bedrijfseconomisch resul-
taat. Bij de bepaling van het budgettair resultaat 2000 heeft zij echter een aantal
opbrengsten die wel het bedrijfseconomisch resultaat, maar niet het budgettair
resultaat beïnvloeden, niet in mindering gebracht.

• De commissaris-revisor heeft enkel de jaarrekening opgesteld conform de
boekhoudwet gecertifieerd, maar niet de jaarrekening en de ESR-rekening op-
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gesteld volgens het boekhoudbesluit. Een algemene regeling voor de revisorale
controle is nog altijd niet ingevoerd.

24.4 Andere controleresultaten

1.795.805
Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar beheers-
overeenkomsten met VOI’s. Het heeft ook de beheersovereenkomst met de VITO
bij dat onderzoek betrokken (zie p. 28 van dit boek).
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25 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Het IWT-Vlaanderen heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met
een balanstotaal van 867,4 miljoen BEF en een verlies van het boekjaar van
1.999,4 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 2.120,2 miljoen BEF ont-
vangsten en 4.046,1 miljoen BEF uitgaven. Het tekort van het begrotingsjaar be-
draagt aldus 1.925,9 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot be-
draagt 196,5 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 van het IWT-
Vlaanderen op 1 augustus 2001 gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat de
instelling door het ontbreken van dotatiebesluiten bepaalde opbrengsten in een
verkeerd jaar heeft aangerekend, dat zij de dotatie op een andere manier codeerde
dan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dat zij het principe van de perio-
detoerekening niet systematisch heeft toegepast, dat zij verscheidene vorderingen
onterecht nog niet heeft afgeboekt, dat de toezichthoudende minister de laatste be-
grotingsaanpassing niet heeft goedgekeurd en dat de rekening onvoldoende infor-
matie verstrekte over de vastleggingsmachtiging en de aanrekening erop.

25.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptiebestedingen)

11.308 10.494 -814

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en van diensten 11.308 10.494 -814
2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheids-

bedrijven en inkomsten uit eigendom
14.085 7.579 -6.506

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 14.085 7.579 -6.506
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 12.358 169.105 156.747

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële
instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst-
oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

0 150.379 150.379

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 12.358 18.726 6.368
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 3.996.700 1.932.765 -2.063.935

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 3.996.700 1.932.765 -2.063.935
7 Desinvesteringen 0 280 280

77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder
onlichamelijke zaken

0 280 280

TOTAAL ONTVANGSTEN 4.034.451 2.120.223 -1.914.228

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen)

364.918 336.006 -28.912

11 Lonen en sociale lasten 215.952 212.021 -3.931
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 148.966 123.985 -24.981

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 4.097.642 3.219.096 -878.546
31 Exploitatiesubsidies 327.100 102.797 -224.303
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan

bedrijven en financiële instellingen
3.140.324 2.519.647 -620.677

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 630.218 592.737 -37.481
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Begroting Uitvoering Verschil
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0 3.915 3.915

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 384.118 480.328 96.210
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 185.450 171.035 -14.415
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 7.500 7.500 0
44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd

onderwijs
185.450 301.512 116.062

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen
(federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeen-
schapscommissies)

5.718 281 -5.437

7 Investeringen 10.937 10.726 -211
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
10.937 10.726 -211

TOTAAL UITGAVEN 4.857.615 4.046.156 -811.459

Budgettair resultaat van het boekjaar -823.164 -1.925.933 -1.102.769
Overgedragen resultaat vorige jaren 823.164 2.122.442 1.299.278

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 196.509 196.509

25.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)
BALANS

Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 34.152 33.798 Eigen Vermogen 285.688 863.952
Immateriële vaste activa 3.945 2.511 Overgedragen resultaat 285.688 863.952
Materiële vaste activa 30.137 31.217 Vreemd vermogen 581.732 151.507
Financiële vaste activa 70 70 Voorzieningen 195.379 0
Vlottende activa 833.268 981.661 Schulden < 1 jaar 384.798 148.718
Vorderingen > 1 jaar 155.182 0 Financiële schulden

t.o.v. derden
351.182 0

Vorderingen < 1 jaar 664.418 214.130 Handelsschulden 13.262 17.597
Liquide middelen 257 753.186 Schulden m.b.t. belas-

tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

4.787 4.986

Overlopende rekeningen 13.411 14.345 Andere schulden 15.567 126.135
Overlopende rekenin-
gen

1.555 2.789

Totaal 867.420 1.015.459 Totaal 867.420 1.015.459
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(in duizenden BEF)
RESULTATENREKENING

2000 1999
Operationele opbrengsten 2.038.264 2.046.797
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 1.951.088 2.012.832
Andere operat. opbrengsten 87.176 33.965
Operationele kosten -4.045.358 -2.358.733
Diensten en diverse goederen 123.376 131.900
Personeelskosten 210.597 193.847
Niet kaskosten 10.372 10.664
Inkomensoverdrachten 3.701.013 2.022.322
Operationeel resultaat -2.007.094 -311.936

Financiële opbrengsten 7.579 14.085
Financiële kosten -143 -143
Uitzonderlijke opbrengsten 280 603
Uitzonderlijke kosten 0 -53
Resultaat van het boekjaar -1.999.378 -297.444

25.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.002.593
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Innovatie op 1 augustus
2001 de volgende opmerkingen meegedeeld:

Algemeen

• De toezichthoudende minister heeft de voorgelegde rekening niet goedgekeurd.

Dotatie

• Het IWT-Vlaanderen heeft een gedeelte van de middelen 1999 voor het
HOBU-fonds en de Strategische Technologieën voor Welvaart en Welzijn
(STWW), pas in 2000 aangerekend (respectievelijk 87.035.802 BEF en
95.393.771 BEF). Bovendien was het krediet in de krediettabel van het Minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap en in de IWT-begroting 2000 voor de
STWW niet volledig bestemd voor het IWT-Vlaanderen. De administratie
Wetenschap en Innovatie heeft immers 10.263.222 BEF van deze basisallocatie
geordonnanceerd voor het project Corpus Gesproken Nederlands. Beide pro-
blemen konden worden vermeden door het opstellen van dotatiebesluiten die
bepalen welk krediet in een bepaald jaar wordt toegekend aan het IWT-
Vlaanderen.

• De budgettaire codering van de dotaties die het IWT-Vlaanderen hanteerde in
haar begroting en uitvoeringsrekening, stemde niet overeen met de codering in
de begroting van het Vlaams Gewest (code 4 versus codes 1, 4 en 6). Daardoor
ontstond een discongruentie tussen de (uitvoeringsrekening van de) begroting
van het Vlaams Gewest en de (uitvoeringsrekening van de) begroting van het
IWT-Vlaanderen. Als een doorgeeftransactie bij het Vlaams Gewest en het
doorgeefluik, in dit geval het IWT-Vlaanderen, niet dezelfde hoofdgroep heb-
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ben, ontstaan dubbeltellingen bij consolidatie van de uitvoeringsrekeningen van
de sector overheid. Aangezien de dotaties aan het IWT-Vlaanderen inkomens-
overdrachten betreffen, moeten deze middelen code 4 dragen.

Bedrijfseconomische rekening

• De instelling heeft het principe van de periodetoerekening niet steeds geres-
pecteerd, met een vertekening van het bedrijfseconomisch resultaat tot gevolg.
Dit is het geval voor de huuropbrengsten, de opbrengsten voor de eerste-
werkervaringscontracten en de CFO-intresten. De administratie moet deze
CFO-intresten tijdig meedelen, opdat de VOI ze in het juiste jaar kan aanreke-
nen.

• Het IWT-Vlaanderen heeft de vorderingen en de voorzieningen voor waarde-
verminderingen op vorderingen, zoals ze geboekt waren in de FIOV-rekening
per 30 juni 2000, in haar rekening 2000 overgenomen. De opmerkingen van het
Rekenhof over de FIOV-rekening blijven bijgevolg gelden: voor vorderingen
van respectievelijk 270.980 BEF en 4.948.333 BEF dient het IWT een voorzie-
ning te boeken; een vordering van 5.993.500 BEF en de overeenstemmende
voorziening moet het afboeken, en een vordering van 1.039.531 BEF moet zij
afboeken. In bijkomende orde dient de VOI nog enkele andere correcties uit te
voeren: een gedeelte van een vordering van 4.948.333 BEF (1.187.600 BEF) is
tweemaal geboekt (als vordering op ten hoogste 1 jaar én als vordering op meer
dan 1 jaar); een vordering van 2.959.558 BEF is achterhaald daar het aanvan-
kelijk negatieve saldo werd herzien in een positief saldo, en een vordering van
947.665 BEF werd zonder voorwerp doordat de debiteur het negatieve saldo al
in 2000 terugstortte.

ESR-uitvoeringsrekening

• De begrotingscijfers in de ESR-rekening stemmen niet overeen met de gepubli-
ceerde begrotingen. De kolom Herzien budget bevat de begroting die de raad
van bestuur op 19 oktober 2000 heeft goedgekeurd. Het IWT-Vlaanderen heeft
deze begrotingsherschikking ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthou-
dende minister met toepassing van artikel 5 van de wet van 16 maart 1954. De
instelling kon evenwel geen officieel document voorleggen waaruit deze goed-
keuring blijkt.

Vastleggingsmachtiging

• Een openstaande verbintenis bedroeg volgens het dossieropvolgingssysteem
14.030.731 BEF, maar volgens de boekhouding 17.842.242 BEF. Dit verschil
vindt zijn oorsprong in een bijsturing van het project en een bijhorende budget-
aanpassing die boekhoudkundig nog niet is verwerkt.

• Volgens het boekhoudbesluit moet de toelichting bij de uitvoering van de be-
groting een verklaring omvatten van de voornaamste budgetafwijkingen, de
vastleggingsmachtiging en de aanrekening hierop. De aanrekening op de vast-
leggingsmachtiging gebeurt op het ogenblik van het aangaan van de verbinte-
nissen. Zij dient extracomptabel te worden opgevolgd en gerapporteerd in de
toelichting bij de uitvoering van de begroting. Het boekhoudbesluit schrijft



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1457

echter geen specifiek schema voor deze toelichting voor. De toelichting bij de
balans en de resultatenrekening moet een staat van de vaststaande toekomstige
verplichtingen en verbintenissen bevatten, waarvan het schema is opgenomen
in de bijlagen bij het boekhoudbesluit. Het is in deze staat dat het IWT-
Vlaanderen informatie geeft over haar openstaande verbintenissen ingevolge
vastleggingen op de vastleggingsmachtiging 2000 en die van voorgaande jaren.
Deze staat is een soort betalingskalender op middellange termijn, die enkel glo-
bale bedragen per periode vermeldt. Hij bevat bijgevolg geen informatie over
de vastleggingsmachtiging 2000 en de aanrekening daarop. Het IWT-
Vlaanderen moet in haar rekening zowel het maximaal bedrag van de toege-
kende vastleggingsmachtiging, als de aanrekening erop toelichten, zodat duide-
lijk is in welke mate zij haar vastleggingsmachtiging heeft aangewend.
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26 Vlaams Commissariaat voor de Media

Het Vlaams Commissariaat voor de Media, bevoegd voor het verlenen van vergun-
ningen en erkenningen en de controle op de naleving van en de sanctionering van
inbreuken op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, heeft een
bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 8,3 miljoen
BEF en met een winst van het boekjaar van 2,7 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 4 miljoen BEF ontvangsten en 1,2 miljoen BEF uitgaven
en geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 2,8 miljoen BEF.
Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 8,3 miljoen BEF. Het Rekenhof
heeft de rekeningen 2000 van de instelling op 17 juli 2001 gecontroleerd verklaard.

26.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 4.000 4.000 0
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
4.000 4.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 4.000 4.000 0

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

1.201 1.201 0

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten
(werkingsuitgaven en vergoeding commissarissen))

1.201 1.201 0

TOTAAL UITGAVEN 1.201 1.201 0

Budgettair resultaat van het boekjaar 2.799 2.799 0
Overgedragen resultaat vorige jaren 5.502 5.502 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 8.301 8.301 0

26.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 23 148 Eigen Vermogen 8.324 5.650
Materiële vaste activa 23 148 Overgedragen resultaat 8.324 5.650
Vlottende activa 8.301 5.502
Liquide middelen 8.301 5.502

Totaal 8.324 5.650 Totaal 8.324 5.650



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1459

(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 4.000 4.000
Inkomensoverdrachten 4.000 4.000
Operationele kosten -1.326 -1.850
Div. diensten/goederen 1.201 1.725
Niet kaskosten 125 125
Resultaat van het boekjaar 2.674 2.150

26.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.006.945
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen gemaakt over de jaarrekening 2000.
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27 Vlaamse Radio- en Televisieomroep

De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) heeft een bedrijfseconomische jaar-
rekening voorgelegd met een balanstotaal van 24.384,7 miljoen BEF en met een
winst van het boekjaar van 289,0 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat
13.559,1 miljoen BEF ontvangsten en 13.429,0 miljoen BEF uitgaven en geeft aan-
leiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 130,1 miljoen BEF. Het gecu-
muleerd over te dragen overschot bedraagt 1.239,9 miljoen BEF. Het Rekenhof
heeft de rekeningen 2000 van de VRT op 25 september 2001 gecontroleerd ver-
klaard. De openbare omroep heeft de financiële performantiemaatstaven opgelegd
door de beheersovereenkomst, gehaald.

27.1 ESR-uitvoeringsrekening 2000

(in duizenden BEF)
Begroting Uitvoering Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen)

3.678.347 4.152.650 474.303

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 3.678.347 4.152.650 474.303
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van

vermogen en van ondernemingsactiviteit
116.000 94.870 -21.130

26 Rente van overheidsvorderingen 20.000 161 -19.839
28 Overige resultaten van vermogen 96.000 94.709 -1.291

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 800.000 989.089 189.089
36 Indirecte belastingen en heffingen 800.000 989.089 189.089

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 7.322.000 7.322.342 342
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap)
7.322.000 7.322.000 0

49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen
(federale overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
…)

0 342 342

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 0 223 223
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 223 223

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 1.000.000 1.000.000 0
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 1.000.000 1.000.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 12.916.347 13.559.174 642.827

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen)

11.750.564 12.310.886 560.322

11 Lonen en sociale lasten 5.775.437 6.331.448 556.011
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten

(productie- en werkingsuitgaven)
5.975.127 5.979.438 4.311

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit

4.700 4.736 36

21 Rente overheidsschuld 4.700 4.736 36
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 21.020 14.102 -6.918

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
zonder winstoogmerk tbv de gezinnen

21.020 14.102 -6.918
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Begroting Uitvoering Verschil
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 450.000 266.405 -183.595

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen
(federale overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten,
…)

450.000 266.405 -183.595

7 Investeringen 773.163 821.063 47.900
72 Nieuwbouw van gebouwen 0 131 131
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

onlichamelijke zaken
773.163 820.932 47.969

9 Overheidsschuld 11.900 11.833 -67
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 11.900 11.833 -67

TOTAAL UITGAVEN 13.011.347 13.429.025 417.678

Budgettair resultaat van het boekjaar -95.000 130.149 225.149
Overgedragen resultaat vorige jaren 1.109.716 1.109.716 0

OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.014.716 1.239.865 225.149

27.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000

(in duizenden BEF)

BALANS
Activa 2000 1999 Passiva 2000 1999
Vaste activa 4.044.527 4.061.764 Eigen Vermogen 3.701.717 2.412.719
Immateriële vaste activa 66.543 99.799 Kapitaal 5.101.000 4.923.991
Materiële vaste activa 3.927.134 3.931.285 Reserves 20.073 20.073
Financiële vaste activa 50.850 30.680 Overgedragen resultaat -1.419.356 -2.531.345
Vlottende activa 20.340.188 18.228.240 Vreemd vermogen 20.682.998 19.877.285
Vorderingen > 1 jaar 0 7.108 Voorzieningen en

uitgestelde belastingen
15.423.258 14.970.119

Voorraden 1.645.319 1.892.907 Pensioenen 14.858.612 14.546.285
Vorderingen < 1 jaar 15.544.690 14.467.173 Overige 564.646 423.834
Liquide middelen 2.383.958 1.716.335 Schulden > 1 jaar 71.130 82.963
Overlopende rekeningen 766.221 144.717 Schulden < 1 jaar 3.666.987 3.100.834

Schulden > 1 jaar die
in jaar vervallen

11.833 11.833

Handelsschulden 2.475.987 1.973.242
Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen
en sociale lasten

1.176.504 1.114.134

Andere schulden 2.663 1.625
Overlopende rekenin-
gen

1.521.623 1.723.369

Totaal 24.384.715 22.290.004 Totaal 24.384.715 22.290.004
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(in duizenden BEF)

RESULTATENREKENING
2000 1999

Operationele opbrengsten 12.635.124 9.143.833
Lopende opbrengsten 3.964.777 3.448.233
Voorraadwijz. goederen in bewerking 109.563 -24.805
Inkomensoverdrachten 8.268.102 5.500.422
Andere opbrengsten 292.682 219.983
Operationele kosten -12.460.548 -9.706.334
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 846.848 547.246
Div. diensten/goederen 4.549.742 4.206.334
Personeelskosten 5.738.536 5.625.851
Niet kaskosten 1.241.501 -694.021
Andere operat. kosten 83.921 20.924

Operationeel resultaat 174.576 -562.501
Financiële opbrengsten 171.320 159.413
Financiële kosten -13.803 -23.114
Uitzonderlijke opbrengsten 4.326 9.117
Uitzonderlijke kosten -47.421 -240.919
Resultaat van het boekjaar 288.998 -658.004

27.3 Opmerkingen bij de rekeningen

2.006.946
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Me-
dia op 25 september 2001 zijn opmerkingen meegedeeld.

27.3.1 Beheersovereenkomst

Artikel 8 van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de
VRT de jaarlijkse verhoging van de dotatie (met 4%) pas krijgt op voorwaarde dat
de omroep een begrotingsresultaat voorlegt dat voldoet aan de limieten die de be-
heersovereenkomst vooropstelt. De onderstaande tabel toont hoe de VRT de finan-
ciële performantiemaatstaven bereikte (afgerond in duizenden BEF).

Beheersovereenkomst Uitvoering 2000
Begrotingsresultaat na pensioenen -81.000.000 BEF 869.574.000 BEF
Begrotingsresultaat voor pensioenen 754.000.000 BEF 1.791.743.000 BEF

27.3.2 ESR-uitvoeringsrekening

De ESR-rapportering toonde dat de realisaties van een aantal uitgavenrubrieken
hoger uitvielen dan gebudgetteerd. Niettegenstaande deze meeruitgaven, kon de
VRT zijn ESR-uitvoeringsrekening van de begroting afsluiten met een overschot
van 130,1 miljoen BEF, terwijl een tekort van 95 miljoen BEF gebudgetteerd was.
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27.4 Andere controleresultaten

1.795.805
Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar
beheersovereenkomsten met VOI’s. Het heeft ook de beheersovereenkomst met de
VRT bij dit onderzoek betrokken (zie p.28 van dit boek).
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ALGEMENE ONTVANGSTEN 2000

(in miljoen BEF)
CODE OMSCHRIJVING BEGROTING INNINGARTIKEL

Initieel Aangepast

TITEL I - II
LOPENDE EN KAPITAALONTVANGSTEN

DEPARTEMENT 0 - HOGERE ENTITEITEN

Organisatieafdeling 01 - Vlaamse regering

Programma 10 - Algemene werkingskosten

01 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten 0,5 0,5 10,0

DEPARTEMENT 1 - COORDINATIE

Organisatieafdeling 10 - Departement Coördinatie (alge-
meen)

Programma 10 - Diverse interdepartementale ontvang-
sten

01 06.01 Diverse andere ontvangsten 7,0 1,1 8,7

01 12.01 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op bestaans-
middelen

3,0 3,0 25,8

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, … 6,0 6,0 6,3

01 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen 0,1 0,1 0

DEPARTEMENT 2 - ALGEMENE ZAKEN EN
FINANCIEN

Organisatieafdeling 20 - Departement AZF (algemeen)

Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvang-
sten

01 06.01 Diverse andere ontvangsten 5,0 5,0 7,5

01 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaans-
middelen

3,0 3,0 7,4

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, … 5,0 5,0 3,3

01 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen 0,1 0,1 0

Organisatieafdeling 24 - Administratie Budgettering,
Accounting en Financieel Management

Programma 10 - Algemene financiële logistiek

01 06.01 Allerhande terugvorderingen (pro memorie) - - 0

01 76.06 Opbrengst van de verkoop van onroerende goederen (art. 93
decreet van 22.12.93) (50 %)

388,0 388,0 121,9

01 89.01 Terugstorting van renteloze voorschotten (pro memorie) - - 0
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CODE OMSCHRIJVING BEGROTING INNINGARTIKEL

Initieel Aangepast

Programma 30 - Waarborgen

01 38.02 Bijdragen in verband met de verleende waarborg
(art. 13, decreet 15.12.1993)

75,0 50,0 121,5

Programma 40 - Rechtstreekse schuld

01 26.03 Renten in het kader van een autonoom kas- en schuldbeheer 213,8 341,1 1.540,9

01 46.01 Tussenkomst van het VERF in de rentebetaling der directe en
indirecte schuld van de Vlaamse Gemeenschap ingevolge
tekorten op de hiervoor op de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap beschikbare kredieten (pro memorie)

- - 0

Programma 80 - Indirecte schuld

01 26.01 Terugbetaling van renten van de indirecte schuld 5,0 5,0 0,3

01 26.09 Door de VHM verschuldigd aandeel in rentelasten van lenin-
gen aangegaan door de VHM

652,5 656,9 650,0

DEPARTEMENT 3 - ONDERWIJS

Organisatieafdeling 30 - Departement Onderwijs
(algemeen)

Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvang-
sten

02 06.01 Diverse andere ontvangsten 6,0 6,0 17,2

02 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaans-
middelen

30,0 30,0 21,1

02 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, … 7,0 0 0

02 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen 0,1 0,1 0

Organisatieafdeling 33 - Administratie Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Programma 20 - Universitair onderwijs

02 46.01 Gebruiksvergoeding te betalen door UZ Gent 476,0 476,0 0

Organisatieafdeling 34 - Administratie Permanente Vor-
ming

Programma 10 - Deeltijds kunstonderwijs

02 06.01 Diverse ontvangsten 240,1 339,8 335,6

Organisatieafdeling 35 - Administratie Ondersteuning

Programma 10 - Studietoelagen en -financiering

02 38.01 Terugbetaling van toelagen 2,0 2,0 1,3

Programma 40 - Algemeen onderwijs en vorming

02 16.01 Verkoop publicaties 3,2 3,2 3,9

02 16.04 Entreegelden, inschrijvingsgelden en schoolgelden - diverse
opbrengsten der instellingen en diensten

60,0 61,8 59,7
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CODE OMSCHRIJVING BEGROTING INNINGARTIKEL

Initieel Aangepast

DEPARTEMENT 4 - WELZIJN, VOLKSGEZOND-
HEID EN CULTUUR

Organisatieafdeling 40 - Departement WVC (algemeen)

Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvang-
sten

02 06.01 Diverse andere ontvangsten 2,0 2,0 1,1

02 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaans-
middelen

10,0 10,0 19,7

02 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, ... 3,0 3,0 0,0

02 38.01 Terugbetaling van toelagen 10,0 10,0 37,0

02 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen 0,1 0,1 0

DEPARTEMENT 5 - ECONOMISCHE ZAKEN,
WERKGELEGENHEID, BINNENLANDSE AANGE-
LEGENHEDEN EN LANDBOUW

Organisatieafdeling 50 - Departement EWBL (algemeen)

Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvang-
sten

03 06.01 Diverse andere ontvangsten 10,0 10,0 5,8

03 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaans-
middelen

3,0 3,0 7,8

03 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, ... 0,5 0,5 0,5

03 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen 0,1 0,1 0

Organisatieafdeling 51 - Administratie Economie

Programma 10 - Algemeen economisch beleid

03 06.02 Storting door de PMV van middelen 12,4 7,0 0

03 27.03 Dividenden openbare investeringsmaatschappijen 855,0 875,0 825,0

03 39.05 Terugbetaling beëindigingspremies - - 0

03 86.04 Terugstorting van renteloze voorschotten toegestaan in het
kader van het economisch overheidsinitiatief

15,3 15,3 16,6

Programma 40 - Buitenlandse handel en exportbevor-
dering

03 86.01 Terugvordering van leningen verleend ter bevordering van de
export (vroegere regime)

4,0 4,0 1,6

03 86.02 Terugvordering van leningen verleend ter bevordering van de
export

10,0 10,0 11,3

Organisatieafdeling 53 - Administratie Binnenlandse
Aangelegenheden

Programma 20 - Sociaal Impulsfonds

03 36.01 Heffingen leegstand en verkrotting (decreet 20.12.1996) 110,0 110,0 161,8
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CODE OMSCHRIJVING BEGROTING INNINGARTIKEL

Initieel Aangepast

DEPARTEMENT 6 - LEEFMILIEU EN INFRA-
STRUCTUUR

Organisatieafdeling 60 - Administratie Algemene Admini-
stratieve Diensten

Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvang-
sten

03 06.01 Diverse andere ontvangsten 20,0 20,0 26,3

03 06.50 Ontvangsten uit roerend vermogen 10,0 10,0 0,7

03 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op bestaans-
middelen

30,0 30,0 57,0

03 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, … 5,0 5,0 3,1

03 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen 0,5 0,5 0,0

Organisatieafdeling 64 - Administratie Waterwegen en
Zeewezen

Programma 10 - Waterwegen en binnenvaart

03 06.01 Diverse ontvangsten 0,1 0,1 0

03 18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het
herstel van door derden aan varende eenheden, markeringen
en infrastructuur veroorzaakte schade

15,0 15,0 31,0

Programma 20 - Havens, loodswezen en zeescheep-
vaart

03 18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het
herstel van door derden aan havens veroorzaakte schade (pro
memorie)

- - 0,4

Programma 50 - Zeewezen

03 06.01 Diverse ontvangsten 2,8 1,3 2,4

03 16.08 Loodsgelden en verwijlintresten 2.411,0 2.201,0 2.261,2

03 16.09 LOA (Loodsen op afstand) (pro memorie) - - 0

03 16.10 VTS (Vessel Trafic Service) 140,0 210,0 137,2

03 16.11 Sleepgelden en verwijlintresten 2,5 2,5 1,4

03 18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitgaven voor het
herstel van schade veroorzaakt door derden aan varende een-
heden, markeringen en infrastructuur

4,0 3,4 3,4

03 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

80,0 71,0 61,4
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CODE OMSCHRIJVING BEGROTING INNINGARTIKEL

Initieel Aangepast

DEPARTEMENT 7 - WETENSCHAP, INNOVATIE EN
MEDIA

Organisatieafdeling 70 - Departement WIM (algemeen)

Programma 10 - Diverse intradepartementale ontvang-
sten

01 06.01 Diverse andere ontvangsten (pro memorie) - - 0,1

01 12.01 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op bestaans-
middelen

2,0 2,0 5,0

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, ... 1,0 1,0 0,0

01 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermogensgoederen 0,1 0,1 0

DEPARTEMENT 8 - INTERDEPARTEMENTALE
ONTVANGSTEN

Organisatieafdeling 82 - Gemeenschapsaangelegenheden

Programma 10 - Algemene ontvangsten uit eigen inning

02 07.01 Kijk- en luistergeld 0 17.950,0 18.140,4

Programma 20 - Algemene ontvangsten van de federale
overheid afkomstig, voor gemeenschapsaangelegenhe-
den

02 36.29 Kijk- en luistergeld 17.950,0 0 0

02 49.19 Financiering van het universitair onderwijs voor buitenlandse
studenten (art. 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989)

378,6 1.115,9 1.116,6

02 49.20 Aanvullende middelen financieringswet 1.600,0 0 0

02 49.21 Gedeelde belastingen 320.060,2 318.867,5 317.736,1

Organisatieafdeling 83 - Gewestaangelegenheden

Programma 10 - Algemene ontvangsten uit eigen inning

03 37.01 Onroerende voorheffing 0,0 3.909,7 4.403,7

Programma 30 - Algemene ontvangsten van de federale
overheid afkomstig, voor gewestaangelegenheden

03 26.02 Nalatigheidsinteresten op gewestbelastingen 150,0 150,0 428,0

03 36.01 Gewestelijke belastingen 23.097,3 19.187,6 19.885,3

03 49.18 Ontvangsten voortvloeiend uit art. 35 van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 (tewerkstellingsprogramma's)

6.800,0 7.800,0 7.859,2

03 49.20 Solidariteitsmechanisme (pro memorie) - - 0

03 49.22 Samengevoegde belastingen 231.799,4 233.206,7 228.558,1

03 69.01 Successierechten en recht van overgang bij overlijden 19.686,0 19.686,0 21.711,0
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CODE OMSCHRIJVING BEGROTING INNINGARTIKEL

Initieel Aangepast

DEPARTEMENT 9 - COLLEGE VAN
SECRETARISSEN-GENERAAL

Organisatieafdeling 99 - College van Secretarissen-
generaal

Programma 10 - Interdepartementale bestaansmidde-
len

01 06.01 Diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmiddelen 25,0 14,0 27,2

01 11.01 Terugbetaling van salarissen 122,8 92,8 150,7

01 11.03 Terugbetaling van GESCO-premies 71,0 41,0 75,0

01 11.04 Terugbetaling salarissen DAB Luchthaven Antwerpen en
Oostende

150,0 130,0 141,2

01 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 be-
staansmiddelen

55,0 34,0 48,3

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz… aangekocht op
bestaansmiddelen

4,5 4,5 7,2

01 16.02 Terugstorting door de VOI’s van de verzekeringspremies en
van de vergoeding van de makelaar die de Vlaamse Gemeen-
schap in het kader van de pooling voor hen betaalt

12,4 12,4 16,9

01 77.01 Opbrengst van de verkoop van roerende vermogensgoederen
aangekocht op de bestaansmiddelen

3,0 3,0 12,2

TOTAAL ONTVANGSTEN TITEL I-II 627.923,0 628.221,7 626.938,3

TITEL III
OPBRENGST VAN LENINGEN

Organisatieafdeling 24 - Administratie Budgettering,
Accounting en Financieel Management

Programma 90 - Leningen

01 96.01 Opbrengsten van leningen (in Belgische frank) 30.000 30.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN TITEL III 30.000 30.000 0

TOTAAL ONTVANGSTEN TITEL I-II-III 657.923 658.221,7 626.938,3
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TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN 2000

(in miljoen BEF)
ARTIKEL TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN BEGROTING INNING

Initieel Aangepast

10.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en
beheer van onroerende goederen (pro memorie)

- - 0

20.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en
beheer van onroerende goederen (pro memorie)

- - 1,8

24.10 - 28.02 Inkomsten n.a.v. financieel-technische transacties m.b.t.
overheidsgebouwen (pro memorie)

- 250,0 0

24.10 - 76.03 Opbrengst uit beheer en vervreemding Cargovilproject
(pro memorie)

- - 341,8

24.10 - 86.01 Liquidatie van deelnemingen (pro memorie) - - 0

24.30 - 06.17 Ontvangsten in het kader van de waarborgstelling m.b.t.
de huisvesting

10,0 10,0 15,0

24.50 - 16.09 Ontvangsten intendancediensten 20,0 20,0 10,0

30.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en
beheer van onroerende goederen

- - 0

33.10 - 11.90 Terugvorderingen enveloppe HOBU 14,2 14,2 28,0

33.10 - 11.91 Terugvordering personeel optie KINE 56,5 29,8 10,1

34.10 - 16.90 Inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs 39,5 38,8 44,5

34.30 - 16.90 Inschrijvingsgelden BIS 10,0 10,0 9,0

35.30 - 16.05 Ontvangsten voortvloeiend uit het vervoer van leerlingen 31,0 27,9 24,2

35.40 - 38.10 Ontvangsten in het kader van de navormingsprojecten - 1,2 1,1

35.50 - 11.02 Terugbetaling van salarissen en salaristoelagen 754,6 889,5 1.911,9

39.20 - 16.90 Ontvangsten Tijdschrift “Klasse” 9,4 12,5 11,0

40.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en
beheer van onroerende goederen

99,0 99,0 38,3

41.10 - 16.90 Inkomsten fonds Centrum voor Bevolkings- en Gezins-
studies

5,0 9,3 6,1

42.20 - 16.02 Inkomsten in het kader van onderzoek en analyse inzake
gezondheid, voor derden

4,0 4,0 0,9

45.50 - 06.12 Diverse opbrengsten (Fonds voor de kunsten) 5,0 5,0 1,7

50.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en
beheer van onroerende goederen

9,0 10,1 7,3

51.10 - 16.03 Inkomsten t.g.v. opdrachten van de PMV uitgevoerd in
naam en voor rekening van het Vlaams Gewest

25,0 25,0 0

53.20 - 36.90 Heffingen leegstand en verkrotting (pro memorie) - - 0

54.10 - 39.90 EOGFL-tegemoetkomingen 26,8 26,2 26,3

60.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en
beheer onroerende goederen (pro memorie)

- - 0,8

61.30 - 36.03 Visserijverloven 35,0 35,0 32,9

61.40 - 36.09 Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wet-
ten en decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting

85,0 85,0 40,6

61.40 - 39.06 EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de EU- - - 0
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ARTIKEL TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN BEGROTING INNING

Initieel Aangepast
verordening 2078/92 en ruilverkaveling en de landinrich-
ting

61.50 - 06.19 Inkomsten in het kader van de grondwaterreiniging (scha-
defonds)

- - 0

61.50 - 38.08 Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de
polders en de wateringen

2,0 2,0 5,1

61.50 - 39.07 EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de water-
huishouding

- - 0

62.10 - 16.11 Inkomsten in het kader van de planschade 38,0 38,0 19,7

62.10 - 36.90 Inkomsten vernieuwingsfonds 110,0 110,0 108,3

62.20 - 16.12 Diverse opbrengsten in de sector Monumenten en Land-
schappen

7,0 7,0 8,5

62.40 - 58.01 Terugbetaling van premies uit de huisvestingssector 75,0 75,0 46,5

64.40 - 16.06 Verkoop van studies door het waterbouwkundig laborato-
rium te Borgerhout

6,0 6,0 2,3

70.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en
beheer van onroerende goederen (pro memorie)

- - 0,0

71.10 - 06.90 Allerhande inkomsten m.b.t. het wetenschapsbeleid 6,5 6,5 4,4

99.10 - 76.04 Opbrengst uit vervreemding en beheer van administratie-
ve gebouwen en aanhorigheden

25,0 25,0 44,3

Totaal 1.508,5 1.872,0 2.802,5
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LIJST 1: KREDIETVORMING 2000

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;
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 bepa-

lingen van de artikelen 34 en 35 van de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit. Voor de niet-gesplitste vastleggingskredieten (ngk-vl) werden
deze bedragen niet gecontroleerd, maar berekend op basis van het uiteindelijk
krediet min het initieel krediet, de aanpassing en de herverdelingen. De aanpas-
singen en herverdelingen werden voor deze ngk-vl per definitie gelijkgesteld
aan deze van de niet-gesplitste ordonnanceringskredieten (ngk-or);

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 miljoen BEF)
organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-

ling
fin. fonds totaal

00 Vlaams Parlement ngk-vl 2.460,0 -4,6 0,0 0,0 2.455,410 Dotatie aan het Vlaams
Parlement

ngk-or 2.460,0 -4,6 0,0 0,0 2.455,4

Totaal OAFD 00 ngk-vl 2.460,0 -4,6 0,0 0,0 2.455,4

ngk-or 2.460,0 -4,6 0,0 0,0 2.455,4

01 Vlaamse regering ngk-vl 71,1 0,0 0,0 0,3 -1,2 70,210 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 71,1 0,0 0,0 0,3 -1,2 70,2

bvj 1,4 0,0 1,4

Totaal OAFD 01 ngk-vl 71,1 0,0 0,0 0,3 -1,2 70,2

ngk-or 71,1 0,0 0,0 0,3 -1,2 70,2

bvj 1,4 0,0 1,4

ngk-vl 168,1 0,0 0,0 4,7 -1,0 171,802 Minister-President en
Vlaams Minister van
Economie, Ruimtelijke
Ordening en Media

10 Algemene werkingskos-
ten kabinet Minister-
President ngk-or 168,1 0,0 0,0 4,7 -1,0 171,8

ngk-vl 102,7 30,0 0,0 1,3 134,020 Algemene werkingskos-
ten kabinet Vlaams Mi-
nister van Economie,
Ruimtelijke Ordening en
Media

ngk-or 102,7 30,0 0,0 1,3 134,0

Totaal OAFD 02 ngk-vl 270,8 30,0 0,0 6,0 -1,0 305,8

ngk-or 270,8 30,0 0,0 6,0 -1,0 305,8
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

ngk-vl 144,7 0,2 0,0 1,6 146,510 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 144,7 0,2 0,0 1,6 146,5

03 Minister Vice-President
en Vlaams Minister van
Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie Totaal OAFD 03 ngk-vl 144,7 0,2 0,0 1,6 146,5

ngk-or 144,7 0,2 0,0 1,6 146,5

ngk-vl 95,2 0,0 0,0 2,8 98,010 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 95,2 0,0 0,0 2,8 98,0

04 Vlaams Minister van
Leefmilieu en Landbouw

Totaal OAFD 04 ngk-vl 95,2 0,0 0,0 2,8 98,0

ngk-or 95,2 0,0 0,0 2,8 98,0

ngk-vl 122,5 0,0 0,0 1,4 123,910 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 122,5 0,0 0,0 1,4 123,9

Totaal OAFD 05 ngk-vl 122,5 0,0 0,0 1,4 123,9

05 Vlaams Minister van
Cultuur, Jeugd, Brusselse
Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamen-
werking

ngk-or 122,5 0,0 0,0 1,4 123,9

ngk-vl 98,3 0,0 0,0 1,4 99,710 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 98,3 0,0 0,0 1,4 99,7

06 Vlaams Minister van
Onderwijs en Vorming

Totaal OAFD 06 ngk-vl 98,3 0,0 0,0 1,4 99,7

ngk-or 98,3 0,0 0,0 1,4 99,7

ngk-vl 118,6 0,0 0,0 1,3 119,910 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 118,6 0,0 0,0 1,3 119,9

07 Vlaams Minister van
Welzijn, Gezondheid en
Gelijke Kansen

Totaal OAFD 07 ngk-vl 118,6 0,0 0,0 1,3 119,9

ngk-or 118,6 0,0 0,0 1,3 119,9

ngk-vl 110,4 0,0 0,0 1,3 -0,1 111,610 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 110,4 0,0 0,0 1,3 -0,1 111,6

Totaal OAFD 08 ngk-vl 110,4 0,0 0,0 1,3 -0,1 111,6

08 Vlaams Minister van
Binnenlandse Aangele-
genheden, Ambtenaren-
zaken en Sport

ngk-or 110,4 0,0 0,0 1,3 -0,1 111,6

ngk-vl 98,1 0,0 0,0 1,4 99,510 Algemene werkingskos-
ten

ngk-or 98,1 0,0 0,0 1,4 99,5

09 Vlaams Minister van
Werkgelegenheid en Toe-
risme

Totaal OAFD 09 ngk-vl 98,1 0,0 0,0 1,4 99,5

ngk-or 98,1 0,0 0,0 1,4 99,5

Totaal Hogere entiteiten ngk-vl 3.589,7 25,6 0,0 17,5 -2,3 3.630,5

ngk-or 3.589,7 25,6 0,0 17,5 -2,3 3.630,5

bvj 1,4 0,0 1,4

ngk-vl 797,0 294,7 0,0 2,3 -8,1 1.085,911 Administratie Kanselarij
en Voorlichting

10 Brusselse aangelegenhe-
den

ngk-or 797,0 294,7 0,0 2,3 -8,1 1.085,9

gvk 67,0 24,5 0,0 91,5

gok 58,0 19,6 0,0 77,6

ngk-vl 455,5 -10,0 0,0 0,0 -13,8 431,720 Kanselarij en voorlichting

ngk-or 455,5 -10,0 0,0 0,0 -13,8 431,7

bvj 0,8 0,0 0,8

ngk-vl 8,8 -1,0 0,0 0,0 -7,8 0,030 Uitgaven m.b.t. de staats-
hervorming

ngk-or 8,8 -1,0 0,0 0,0 -7,8 0,0

40 Gelijke kansenbeleid ngk-vl 94,7 0,0 0,0 0,0 -3,7 91,0

ngk-or 94,7 0,0 0,0 0,0 -3,7 91,0

gvk 20,0 0,0 0,0 -0,1 19,9

gok 20,0 0,0 0,0 -0,1 19,9
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

ngk-vl 27,0 -27,0 0,0 0,0 0,050 Permanente vorming en
innovatie

ngk-or 27,0 -27,0 0,0 0,0 0,0

gvk 0,0 0,0 13,9 0,0 -13,9 0,0

gok 0,0 21,0 0,0 -13,9 7,1

Totaal OAFD 11 ngk-vl 1.383,0 256,7 0,0 2,3 -33,4 1.608,6

ngk-or 1.383,0 256,7 0,0 2,3 -33,4 1.608,6

gvk 87,0 24,5 13,9 0,0 -14,0 111,4

gok 78,0 19,6 21,0 0,0 -14,0 104,6

bvj 0,8 0,0 0,8

ngk-vl 440,8 26,9 0,0 0,0 -63,8 403,912 Administratie Buiten-
lands Beleid

10 Algemene externe betrek-
kingen

ngk-or 440,8 26,9 0,0 0,0 -63,8 403,9

gvk 532,3 2,9 0,0 -123,9 411,3

gok 386,8 32,9 0,0 -53,8 365,9

Totaal OAFD 12 ngk-vl 440,8 26,9 0,0 0,0 -63,8 403,9

ngk-or 440,8 26,9 0,0 0,0 -63,8 403,9

gvk 532,3 2,9 0,0 -123,9 411,3

gok 386,8 32,9 0,0 -53,8 365,9

ngk-vl 1.823,8 283,6 0,0 2,3 -97,1 2.012,6Totaal Departement
Coördinatie

ngk-or 1.823,8 283,6 0,0 2,3 -97,1 2.012,6

gvk 619,3 27,4 13,9 0,0 -137,9 522,7

gok 464,8 52,5 21,0 0,0 -67,8 470,5

bvj 0,8 0,0 0,8

20 Departement AZF (alge-
meen)

10 Algemene departementale
bestaansmiddelen

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 21 ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0 0,021 Administratie Planning
en Statistiek

10 Planning en Statistiek

gvk 20,0 -4,0 0,0 -0,8 15,2

gok 14,9 -4,0 0,0 -0,3 10,6

Totaal OAFD 21 ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

gvk 20,0 -4,0 0,0 -0,8 15,2

gok 14,9 -4,0 0,0 -0,3 10,6

ngk-vl 4.162,2 40,0 0,0 0,1 -32,7 4.169,610 Algemene financiële
logistiek

ngk-or 4.162,2 40,0 25,4 0,1 -32,7 4.195,0

bvj 38,2 0,0 38,2

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management

ngk-vl 460,0 0,0 0,0 0,0 4.689,6 5.149,620 Reservevorming voor
toekomstige lasten

ngk-or 460,0 0,0 0,0 0,0 4.689,6 5.149,6

30 Waarborg ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

gvk 160,0 0,0 0,0 -156,1 3,9

gok 160,0 0,0 0,0 -156,1 3,9

40 Rechtstreekse schuld ngk-vl 12.915,1 136,3 8,3 -310,6 -135,6 12.613,5

ngk-or 12.915,1 136,3 26,7 -310,6 -135,6 12.631,9

50 Intendancediensten ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Provisionele kredieten ngk-vl 381,1 517,9 4.071,0 -1.557,8 -5,0 3.407,2

ngk-or 381,1 517,9 4.071,0 -1.557,8 -5,0 3.407,2

70 Achterstallen ngk-vl 933,3 442,3 0,0 0,0 -26,6 1.349,0

ngk-or 933,3 442,3 0,0 -26,6 1.349,0
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Indirecte schuld ngk-vl 7.795,6 -89,5 0,0 310,6 -0,8 8.015,9

ngk-or 7.795,6 -89,5 310,6 -0,8 8.015,9

Totaal OAFD 24 ngk-vl 26.647,3 1.047,0 4.079,3 -1.557,7 4.488,8 34.704,7

ngk-or 26.647,3 1.047,0 4.123,1 -1.557,7 4.488,8 34.748,6

gvk 160,0 0,0 0,0 -156,1 3,9

gok 160,0 0,0 0,0 -156,1 3,9

bvj 38,2 0,0 38,2

10 Gebouwen ngk-vl 464,0 -0,8 2.084,6 0,0 -5,0 2.542,8

ngk-or 464,0 -0,8 2.130,0 0,0 -5,0 2.588,2

gvk 569,8 -3,3 0,0 -4,6 561,9

26 Administratie Overheids-
opdrachten,
Gebouwen en
Gesubsidieerde
Infrastructuur

gok 522,1 -2,3 0,0 -4,6 515,2

bvj 40,0 0,0 40,0

Totaal OAFD 26 ngk-vl 464,0 -0,8 2.084,6 0,0 -5,0 2.542,8

ngk-or 464,0 -0,8 2.130,0 0,0 -5,0 2.588,2

gvk 569,8 -3,3 0,0 -4,6 561,9

gok 522,1 -2,3 0,0 -4,6 515,2

bvj 40,0 0,0 40,0

ngk-vl 27.111,3 1.046,2 6.163,9 -1.557,7 4.483,8 37.247,6

ngk-or 27.111,3 1.046,2 6.253,1 -1.557,7 4.483,8 37.336,7

Totaal Departement
Algemene Zaken en
Financiën

gvk 749,8 -7,3 0,0 -161,5 581,0

gok 697,0 -6,3 0,0 -161,0 529,7

bvj 78,2 0,0 78,2

30 Departement OND
(algemeen)

20 Algemene departementale
bestaansmiddelen

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 30 ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-vl 65.819,7 297,6 0,0 1.186,6 -49,9 67.254,010 Gewoon basisonderwijs

ngk-or 65.819,7 297,6 1.186,6 -49,9 67.254,0

31 Administratie Basison-
derwijs

bvj 79,5 0,0 79,5

ngk-vl 8.708,6 272,3 0,0 180,5 -18,0 9.143,420 Buitengewoon basison-
derwijs

ngk-or 8.708,6 272,3 180,5 -18,0 9.143,4

bvj 11,2 0,0 11,2

Totaal OAFD 31 ngk-vl 74.528,3 569,9 0,0 1.367,1 -67,9 76.397,4

ngk-or 74.528,3 569,9 1.367,1 -67,9 76.397,4

bvj 90,7 0,0 90,7

ngk-vl 101.966,9 -683,9 0,0 1.727,2 -165,6 102.844,632 Administratie Secundair
Onderwijs

10 Gewoon secundair on-
derwijs

ngk-or 101.966,9 -683,9 1.727,2 -165,6 102.844,6

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 77,3 0,0 77,3

ngk-vl 7.720,6 56,0 0,0 123,7 -25,8 7.874,520 Buitengewoon secundair
onderwijs

ngk-or 7.720,6 56,0 123,7 -25,8 7.874,5

bvj 22,3 0,0 22,3

Totaal OAFD 32 ngk-vl 109.687,5 -627,9 0,0 1.850,9 -191,4 110.719,1

ngk-or 109.687,5 -627,9 1.850,9 -191,4 110.719,1



Stuk 36 (2001-2002) – Nr. 1 478

organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 99,6 0,0 99,6

ngk-vl 20.626,7 168,4 0,0 0,7 -6,7 20.789,110 Hogescholenonderwijs

ngk-or 20.626,7 168,4 0,7 -6,7 20.789,1

33 Administratie Hoger
Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek

bvj 524,2 0,0 524,2

20 Universitair onderwijs ngk-vl 23.340,6 -35,6 0,0 0,0 -476,2 22.828,8

ngk-or 23.340,6 -35,6 0,0 -476,2 22.828,8

ngk-vl 209,5 -0,9 0,0 0,0 -11,1 197,530 Coördinatie Hoger On-
derwijsbeleid

ngk-or 209,5 -0,9 0,0 -11,1 197,5

bvj 3,0 0,0 3,0

Totaal OAFD 33 ngk-vl 44.176,8 131,9 0,0 0,7 -494,0 43.815,4

ngk-or 44.176,8 131,9 0,7 -494,0 43.815,4

bvj 527,2 0,0 527,2

10 Deeltijds kunstonderwijs ngk-vl 4.781,5 3,4 0,0 99,2 -54,5 4.829,634 Administratie Perma-
nente Vorming

ngk-or 4.781,5 3,4 99,2 -54,5 4.829,6

bvj 10,0 0,0 10,0

ngk-vl 4.534,9 269,4 0,0 239,6 -14,5 5.029,420 Onderwijs sociale pro-
motie

ngk-or 4.534,9 269,4 239,6 -14,5 5.029,4

bvj 13,0 0,0 13,0

ngk-vl 113,7 -0,1 0,0 0,0 -0,2 113,430 Begeleid individueel
studeren

ngk-or 113,7 -0,1 0,0 -0,2 113,4

40 Basiseducatie ngk-vl 598,2 4,5 0,0 2,2 604,9

ngk-or 598,2 4,5 2,2 604,9

Totaal OAFD 34 ngk-vl 10.028,3 277,2 0,0 341,0 -69,2 10.577,3

ngk-or 10.028,3 277,2 341,0 -69,2 10.577,3

bvj 23,0 0,0 23,0

ngk-vl 2.430,5 0,0 0,0 0,0 -2,6 2.427,935 Administratie Ondersteu-
ning

10 Studietoelagen en finan-
ciering

ngk-or 2.430,5 0,0 0,0 -2,6 2.427,9

20 PMS-centra ngk-vl 3.724,4 1,0 0,0 31,0 -98,2 3.658,2

ngk-or 3.724,4 1,0 31,0 -98,2 3.658,2

bvj 7,1 0,0 7,1

30 Leerlingenvervoer ngk-vl 1.999,0 -3,0 0,0 0,0 1.996,0

ngk-or 1.999,0 -3,0 0,0 1.996,0

bvj 56,4 0,0 56,4

ngk-vl 7.810,9 -1.741,3 0,0 10,1 -51,2 6.028,540 Algemeen onderwijs en
vorming

ngk-or 7.810,9 -1.741,3 65,1 10,1 -51,2 6.093,6

bvj 1,2 0,0 1,2

50 Aanwending van terugge-
vorderde wedden en wed-
detoelagen

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 35 ngk-vl 15.964,8 -1.743,3 0,0 41,1 -152,0 14.110,6

ngk-or 15.964,8 -1.743,3 65,1 41,1 -152,0 14.175,8

bvj 64,7 0,0 64,7

10 Provisionele kredieten ngk-vl 2.689,7 12,6 0,0 -2.702,3 0,039 Diensten van de Secreta-
ris-generaal

ngk-or 2.689,7 12,6 -2.702,3 0,0
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

ngk-vl 2.545,5 78,7 0,0 49,8 -28,9 2.645,120 Coördinatie beleid- en
gegevensbeheer

ngk-or 2.545,5 78,7 49,8 -28,9 2.645,1

gvk 151,8 -0,1 0,0 -3,0 148,7

gok 175,5 0,0 0,0 -3,0 172,5

bvj 0,7 0,0 0,7

Totaal OAFD 39 ngk-vl 5.235,2 91,3 0,0 -2.652,5 -28,9 2.645,1

ngk-or 5.235,2 91,3 -2.652,5 -28,9 2.645,1

gvk 151,8 -0,1 0,0 -3,0 148,7

gok 175,5 0,0 0,0 -3,0 172,5

bvj 0,7 0,0 0,7

ngk-vl 259.620,9 -1.300,9 0,0 948,3 -1.003,3 258.265,0

ngk-or 259.620,9 -1.300,9 65,1 948,3 -1.003,3 258.330,1

Totaal Departement
Onderwijs

gvk 151,8 -0,1 0,0 -3,0 148,7

gok 175,5 0,0 0,0 -3,0 172,5

bvj 805,9 0,0 805,9

40 Departement WVC
(algemeen)

10 Algemene departementale
bestaansmiddelen

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-vl 8.108,1 -2.777,7 0,0 0,0 5.330,420 Infrastructuur inzake
persoonsgebonden aan-
gelegenheden ngk-or 8.108,1 -2.777,7 0,0 5.330,4

Totaal OAFD 40 ngk-vl 8.108,1 -2.777,7 0,0 0,0 5.330,4

ngk-or 8.108,1 -2.777,7 0,0 5.330,4

ngk-vl 5.085,8 486,2 0,0 -1.234,9 -10,3 4.326,810 Algemeen welzijnsbeleid

ngk-or 5.085,8 486,2 -1.234,9 -10,3 4.326,8

41 Administratie Gezin en
Maatschappelijk
Welzijn

gvk 39,6 -2,7 0,0 -6,2 30,7

gok 36,4 0,5 0,0 -3,5 33,4

bvj 0,5 0,0 0,5

20 Bijzondere jeugdbijstand ngk-vl 6.688,6 -131,0 0,0 126,5 6.684,1

ngk-or 6.688,6 -131,0 126,5 6.684,1

30 Bejaardenzorg ngk-vl 25,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 25,0

ngk-or 25,6 0,0 0,0 -0,6 25,0

gvk 79,7 0,0 0,0 -50,4 29,3

gok 7,5 0,2 0,0 -0,1 7,2

ngk-vl 15.191,2 -53,2 0,0 418,4 -19,6 15.536,840 Gezinsaangelegenheden

ngk-or 15.191,2 -53,2 139,2 418,4 -19,6 15.676,0

gvk 0,8 0,0 0,8

50 Gehandicaptenzorg ngk-vl 32.559,0 -547,2 0,0 654,3 32.666,1

ngk-or 32.559,0 -547,2 0,0 654,3 32.666,1

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-vl 181,6 0,0 0,0 0,8 182,460 Maatschappelijk
opbouwwerk

ngk-or 181,6 0,0 0,8 182,4

70 Maatschappelijk welzijn ngk-vl 2.428,8 -3,1 0,0 235,5 -10,0 2.651,2

ngk-or 2.428,8 -3,1 235,5 -10,0 2.651,2

gvk 45,5 -0,1 0,0 -0,2 45,2

gok 45,2 0,0 0,0 -0,2 45,0
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

80 Integratie kansarmen ngk-vl 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8

ngk-or 0,0 2,8 0,0 2,8

gvk 0,0 40,0 0,0 -1,0 39,0

gok 0,0 21,8 0,0 -1,0 20,8

Totaal OAFD 41 ngk-vl 62.160,6 -245,5 0,0 200,6 -40,6 62.075,1

ngk-or 62.160,6 -245,5 139,2 200,6 -40,6 62.214,3

gvk 164,8 37,2 0,0 -57,7 144,3

gok 89,1 22,1 0,0 -4,7 106,5

bvj 1,3 0,0 1,3

10 Volksgezondheid ngk-vl 1.255,3 144,8 0,0 6,2 -24,8 1.381,542 Administratie Gezond-
heidszorg

ngk-or 1.255,3 144,8 6,2 -24,8 1.381,5

gvk 152,5 0,0 0,0 -152,5 0,0

gok 152,5 0,0 0,0 -2,2 150,3

bvj 0,2 0,0 0,2

20 Medisch-sociaal beleid ngk-vl 1.198,1 -1,8 0,0 2,6 -45,7 1.153,2

ngk-or 1.198,1 -1,8 2,6 -45,7 1.153,2

gvk 595,0 19,9 0,0 -43,9 571,0

gok 595,2 20,1 0,0 -49,6 565,7

bvj 2,0 0,0 2,0

Totaal OAFD 42 ngk-vl 2.453,4 143,0 0,0 8,8 -70,5 2.534,7

ngk-or 2.453,4 143,0 8,8 -70,5 2.534,7

gvk 747,5 19,9 0,0 -196,4 571,0

gok 747,7 20,1 0,0 -51,8 716,0

bvj 2,2 0,0 2,2

45 Administratie Cultuur 10 Jeugd en Sport ngk-vl 1.740,2 -18,0 0,0 2,6 -5,2 1.719,6

ngk-or 1.740,2 -18,0 2,6 -5,2 1.719,6

gvk 169,0 0,0 0,0 -5,4 163,6

gok 129,0 0,0 0,0 -90,1 38,9

bvj 12,9 0,0 12,9

ngk-vl 4.240,8 71,5 0,0 17,6 -7,2 4.322,720 Volksontwikkeling en
bibliotheken

ngk-or 4.240,8 71,5 17,6 -7,2 4.322,7

gvk 0,0 0,0 0,0

gok 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9

bvj 4,8 0,0 4,8

ngk-vl 647,7 -1,2 21,3 0,3 -3,0 665,030 Beeldende kunst en
musea

ngk-or 647,7 -1,2 31,9 0,3 -3,0 675,7

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 6,3 0,0 6,3

ngk-vl 3.334,5 59,0 0,0 4,0 -11,9 3.385,640 Muziek, letteren en
podiumkunsten

ngk-or 3.334,5 59,0 4,0 -11,9 3.385,6

bvj 5,2 0,0 5,2
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

50 Algemeen cultuurbeleid ngk-vl 1.363,6 -4,4 0,0 0,1 -14,2 1.345,1

ngk-or 1.363,3 -4,4 11,3 0,1 -14,2 1.356,3

gvk 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

gok 21,3 -1,9 0,0 0,0 19,4

bvj 0,5 0,0 0,5

Totaal OAFD 45 ngk-vl 11.326,8 106,9 21,3 24,6 -41,6 11.438,0

ngk-or 11.326,8 106,9 43,2 24,6 -41,6 11.459,9

gvk 189,0 0,0 0,0 -5,5 183,5

gok 150,3 0,0 0,0 -90,1 60,2

bvj 29,7 0,0 29,7

10 Dotatie BLOSO ngk-vl 1.702,3 -98,7 0,0 5,9 1.609,549 Diensten van de Secreta-
ris-generaal

ngk-or 1.702,3 -98,7 53,0 5,9 1.662,5

20 Toerisme ngk-vl 1.239,6 -300,9 0,0 1,2 939,9

ngk-or 1.239,6 -300,9 160,4 1,2 1.100,3

gvk 130,3 -0,3 0,0 130,0

gok 113,8 60,0 0,0 0,0 173,8

40 Sport en recreatie ngk-vl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,090 Algemene uitgaven WVC

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 125,0 -13,2 0,0 0,0 111,8

Totaal OAFD 49 ngk-vl 2.941,9 -399,6 0,0 7,1 2.549,4

ngk-or 2.941,9 -399,6 213,4 7,1 2.762,8

gvk 130,3 -0,3 0,0 130,0

gok 238,8 46,8 0,0 0,0 285,6

ngk-vl 86.990,8 -3.172,9 21,3 241,1 -152,7 83.927,6

ngk-or 86.990,8 -3.172,9 395,8 241,1 -152,7 84.302,1

Totaal Departement
Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur

gvk 1.231,6 56,8 0,0 -259,7 1.028,7

gok 1.225,9 89,0 0,0 -146,6 1.168,3

bvj 33,2 0,0 33,2

ngk-vl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,050 Departement EWBL
(algemeen)

10 Algemene departementale
bestaansmiddelen

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 50 ngk-vl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Administratie Economie ngk-vl 1.386,8 -96,2 0,0 10,0 -32,2 1.268,410 Algemeen economisch
beleid

ngk-or 1.386,8 -96,2 100,9 10,0 -32,2 1.369,2

gvk 34,0 0,4 0,0 34,4

gok 229,0 -67,0 0,0 0,0 162,0

ngk-vl 7.123,7 2.267,3 0,0 0,0 9.391,020 Economisch ondersteu-
ningsbeleid

ngk-or 7.123,7 2.267,3 0,0 9.391,0

ngk-vl 894,0 -1,0 0,0 1,1 -23,1 871,040 Buitenlandse handel en
exportbevordering

ngk-or 894,0 -1,0 1,1 -23,1 871,0

gvk 220,5 49,8 0,0 -1,4 268,9
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fin. fonds totaal

gok 273,8 12,0 0,0 -1,4 284,4

ngk-vl 41,5 26,1 0,0 0,0 -1,3 66,350 Natuurlijke rijkdommen
en energie

ngk-or 41,5 26,1 0,0 -1,3 66,3

gvk 143,2 -3,2 0,0 -8,9 131,1

gok 157,8 -3,2 0,0 -8,1 146,5

70 Toerisme ngk-vl 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

ngk-or 2,0 0,0 0,0 2,0

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-vl 323,2 -5,7 0,0 0,0 -3,2 314,390 Extern economisch beleid

ngk-or 323,2 -5,7 0,0 -3,2 314,3

gvk 252,6 0,0 0,0 -23,8 228,8

gok 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Totaal OAFD 51 ngk-vl 9.771,2 2.190,5 0,0 11,1 -59,9 11.912,9

ngk-or 9.771,2 2.190,5 100,9 11,1 -59,9 12.013,8

gvk 650,3 47,0 0,0 -34,1 663,2

gok 960,6 -58,2 0,0 -9,5 892,9

10 Beroepsopleiding ngk-vl 3.458,6 12,2 0,0 205,8 3.676,652 Administratie Werkgele-
genheid

ngk-or 3.458,6 12,2 205,8 3.676,6

20 Middenstandsvorming ngk-vl 2.061,4 -3,8 0,0 0,0 -0,1 2.057,5

ngk-or 2.061,4 -3,8 0,0 -0,1 2.057,5

40 Werkgelegenheid ngk-vl 28.292,6 -1.700,8 188,0 -191,9 -786,1 25.801,7

ngk-or 28.292,6 -1.700,8 356,9 -191,9 -786,1 25.970,6

bvj 31,8 0,0 31,8

Totaal OAFD 52 ngk-vl 33.812,6 -1.692,4 188,0 13,9 -786,3 31.535,8

ngk-or 33.812,6 -1.692,4 356,9 13,9 -786,3 31.704,7

31,8 0,0 31,8

ngk-vl 54.045,1 32,0 0,0 0,0 -227,0 53.850,110 Lokale en regionale
besturen

ngk-or 54.045,1 32,0 0,0 -227,0 53.850,1

53 Administratie Binnen-
landse Aangelegenheden

gvk 236,5 -2,2 0,0 -82,1 152,2

gok 209,5 -1,8 0,0 -29,3 178,4

ngk-vl 42,8 -10,7 0,0 0,0 32,120 Sociaal Impulsfonds
“SIF”

ngk-or 42,8 -10,7 0,0 32,1

gvk 7.615,1 -37,2 609,9 0,0 8.187,8

gok 7.857,0 -11,8 0,0 0,0 7.845,2

Totaal OAFD 53 ngk-vl 54.087,9 21,3 0,0 0,0 -227,0 53.882,2

ngk-or 54.087,9 21,3 0,0 -227,0 53.882,2

gvk 7.851,6 -39,4 609,9 0,0 -82,1 8.340,0

gok 8.066,5 -13,6 0,0 -29,3 8.023,6
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fin. fonds totaal

ngk-vl 1.996,1 -94,7 0,0 0,0 -37,4 1.864,054 Administratie Landbouw 10 Landbouw, tuinbouw en
plattelandsbeleid

ngk-or 1.996,1 -94,7 0,0 -37,4 1.864,0

gvk 280,0 0,0 0,0 -206,4 73,6

gok 122,5 0,0 0,0 -120,3 2,2

bvj 5,6 0,0 5,6

Totaal OAFD 54 ngk-vl 1.996,1 -94,7 0,0 0,0 -37,4 1.864,0

ngk-or 1.996,1 -94,7 0,0 -37,4 1.864,0

gvk 280,0 0,0 0,0 -206,4 73,6

gok 122,5 0,0 0,0 -120,3 2,2

bvj 5,6 0,0 5,6

ngk-vl 99.667,8 424,7 188,0 25,0 -1.110,5 99.195,0

ngk-or 99.667,8 424,7 457,7 25,0 -1.110,5 99.464,7

gvk 8.781,9 7,6 609,9 0,0 -322,6 9.076,8

Totaal Departement
Economie, Werkgelegen-
heid, Binnenlandse
Aangelegenheden en Land-
bouw

gok 9.149,6 -71,8 0,0 -159,0 8.918,8

bvj 37,4 0,0 37,4

60 Departement LIN
(algemeen)

10 Algemene departementale
bestaansmiddelen

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 60 ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Leefmilieu ngk-vl 11.168,4 -817,2 0,0 0,0 -8,3 10.342,9

ngk-or 11.168,4 -817,2 0,0 -8,3 10.342,9

61 Administratie
Leefmilieu, Natuur,
Land- en Waterbeheer

gvk 120,9 60,3 0,0 -18,4 162,8

gok 181,9 60,4 12,0 -11,2 243,1

bvj 1,6 0,0 1,6

20 Natuur ngk-vl 124,1 15,0 0,0 0,5 -7,0 132,6

ngk-or 124,1 15,0 0,5 -7,0 132,6

gvk 5,8 0,0 0,0 -0,1 5,7

gok 40,9 0,0 0,0 0,0 40,9

30 Bos en groen ngk-vl 82,4 24,3 0,0 0,0 -11,2 95,5

ngk-or 82,4 24,3 0,0 -11,2 95,5

gvk 103,6 0,7 0,0 -29,7 74,6

gok 104,4 0,7 0,0 -18,4 86,7

40 Landbeheer ngk-vl 951,0 -83,1 0,0 3,0 -3,0 867,9

ngk-or 951,0 -83,1 56,9 3,0 -3,0 924,8

gvk 584,8 -0,8 0,0 -14,0 570,0

gok 544,0 0,0 0,0 -11,0 533,0

50 Waterbeheer ngk-vl 394,1 -44,5 0,0 0,0 -5,2 344,4

ngk-or 394,1 -44,5 0,0 -5,2 344,4

gvk 568,3 -1,1 0,0 -6,2 561,0

gok 561,1 0,0 100,0 -5,4 655,7

bvj 13,6 0,0 13,6

Totaal OAFD 61 ngk-vl 12.720,0 -905,5 0,0 3,5 -34,7 11.783,3

ngk-or 12.720,0 -905,5 56,9 3,5 -34,7 11.840,1

gvk 1.383,4 59,1 0,0 -68,3 1.374,2

gok 1.432,3 61,1 112,0 -46,0 1.559,4

bvj 15,2 0,0 15,2
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ngk-vl 39,8 3,7 0,0 0,0 -10,0 33,5

ngk-or 39,8 3,7 0,0 -10,0 33,5

62 Administratie Ruimtelij-
ke Ordening, Huisves-
ting, Monumenten en
Landschappen

10 Ruimtelijke ordening,
stedenbouw en grondbe-
leid

gvk 615,3 -57,6 0,0 -143,0 414,7

gok 655,9 -57,4 0,0 -92,5 506,0

ngk-vl 160,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 159,820 Monumenten en land-
schappen

ngk-or 160,9 -1,1 0,0 0,0 159,8

gvk 2.009,9 -13,3 0,0 -1,6 1.995,0

gok 1.373,0 -8,9 0,0 -1,5 1.362,6

40 Huisvesting ngk-vl 5.162,3 23,5 0,0 0,0 -208,0 4.977,8

ngk-or 5.162,3 23,5 0,0 -208,0 4.977,8

gvk 7.591,0 958,2 3.053,6 0,0 -6,2 11.596,7

gok 6.091,5 -21,3 417,0 0,0 -266,8 6.220,4

ngk-vl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,060 Sociaal grond- en
woningbeleid

ngk-or 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0

Totaal OAFD 62 ngk-vl 5.363,0 26,1 0,0 0,0 -218,0 5.171,1

ngk-or 5.363,0 26,1 75,0 0,0 -218,0 5.246,1

gvk 10.216,2 887,3 3.053,6 0,0 -150,7 14.006,4

gok 8.153,4 -87,6 417,0 0,0 -360,8 8.122,0

10 Wegen ngk-vl 490,6 -27,0 0,0 1,3 0,0 464,963 Administratie Wegen en
Verkeer

ngk-or 490,6 -27,0 1,3 0,0 464,9

gvk 4.867,0 -9,7 0,0 -7,4 4.849,9

gok 4.597,3 -2,7 0,0 -173,8 4.420,8

bvj 2,5 0,0 2,5

ngk-vl 11.604,1 208,4 0,0 0,0 -2,1 11.810,420 Gemeenschappelijk
vervoer

ngk-or 11.604,1 208,4 0,0 -2,1 11.810,4

gvk 3.142,2 67,1 269,9 0,0 -18,1 3.461,1

gok 2.797,4 71,4 56,7 415,0 -11,4 3.329,1

ngk-vl 98,5 63,8 0,0 0,0 -57,0 105,330 Regionale luchthavens en
vliegvelden

ngk-or 98,5 63,8 0,0 -57,0 105,3

gvk 235,9 51,5 0,0 -1,1 286,3

gok 301,6 83,0 0,0 -1,1 383,5

ngk-vl 64,3 7,9 0,0 0,0 -2,8 69,440 Algemene infrastructuur
en verkeersbeleid

ngk-or 64,3 7,9 0,0 -2,8 69,4

bvj 4,0 0,0 4,0

Totaal OAFD 63 ngk-vl 12.257,5 253,1 0,0 1,3 -61,9 12.450,0

ngk-or 12.257,5 253,1 1,3 -61,9 12.450,0

gvk 8.245,1 108,9 269,9 0,0 -26,6 8.597,4

gok 7.696,3 151,7 56,7 415,0 -186,3 8.133,4

bvj 6,5 0,0 6,5
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ngk-vl 911,9 13,6 0,0 0,0 -0,2 925,364 Administratie Waterwe-
gen en Zeewezen

10 Waterwegen en binnen-
vaart

ngk-or 911,9 13,6 33,4 0,0 -0,2 958,7

gvk 908,2 498,6 0,0 -0,5 1.406,3

gok 908,5 65,0 0,0 -0,2 973,3

20 Havens ngk-vl 55,1 -4,1 0,0 0,0 -7,4 43,6

ngk-or 55,1 -4,1 0,0 -7,4 43,6

gvk 5.769,3 940,6 460,6 0,0 7.170,5

gok 5.386,7 1.421,0 0,0 140,0 0,0 6.947,7

bvj 0,9 0,0 0,9

ngk-vl 3,0 -1,0 0,0 0,0 -0,8 1,330 Zee- en rivierwaterkering
en -beheersing

ngk-or 3,0 -1,0 0,0 -0,8 1,3

gvk 355,3 -0,5 0,0 -1,5 353,3

gok 360,1 0,0 50,0 -1,5 408,6

ngk-vl 75,3 -0,1 0,0 0,0 -0,3 74,940 Algemeen infrastructuur-
en scheepvaartbeleid

ngk-or 75,3 -0,1 0,0 -0,3 74,9

50 Zeewezen ngk-vl 951,8 -36,6 0,0 0,0 -36,9 878,3

ngk-or 951,8 -36,6 0,0 -36,9 878,3

gvk 409,0 29,3 0,0 -9,0 429,3

gok 384,6 30,0 14,0 -9,0 419,6

bvj 5,4 0,0 5,4

60 Integraal waterbeheer ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

gvk 300,0 309,4 0,0 -0,1 609,3

gok 300,0 310,0 0,0 -0,1 609,9

Totaal OAFD 64 ngk-vl 1.997,1 -28,2 0,0 0,0 -45,5 1.923,4

ngk-or 1.997,1 -28,2 33,4 0,0 -45,5 1.956,8

gvk 7.741,8 1.777,4 460,6 0,0 -11,1 9.968,7

gok 7.339,9 1.826,0 0,0 204,0 -10,8 9.359,1

bvj 6,3 0,0 6,3

ngk-vl 39,3 -0,1 0,0 0,0 39,210 Ondersteunende
opdrachten en studies

ngk-or 39,3 -0,1 0,0 39,2

66 Administratie Ondersteu-
nende studies en
opdrachten

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Totaal OAFD 66 ngk-vl 39,3 -0,1 0,0 0,0 39,2

ngk-or 39,3 -0,1 0,0 39,2

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0

90 Algemene uitgaven ngk-vl 21.059,5 383,2 0,0 0,0 -70,3 21.372,469 Diensten van de
Secretaris-generaal

ngk-or 21.059,5 383,2 0,0 -70,3 21.372,4

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 1.434,4 -83,0 -731,0 0,0 620,4

Totaal OAFD 69 ngk-vl 21.059,5 383,2 0,0 0,0 -70,3 21.372,4

ngk-or 21.059,5 383,2 0,0 -70,3 21.372,4

gvk 0,0 0,0 0,0 0,0

gok 1.434,4 -83,0 -731,0 0,0 620,4
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

ngk-vl 53.436,4 -271,4 0,0 4,8 -430,6 52.739,2

ngk-or 53.436,4 -271,4 165,3 4,8 -430,6 52.904,5

Totaal Departement Leef-
milieu en Infrastructuur

gvk 27.586,5 2.832,7 3.784,1 0,0 -256,7 33.946,7

gok 26.058,3 1.868,2 473,7 0,0 -603,9 27.796,3

bvj 28,0 0,0 28,0

70 Departement WIM
(algemeen)

10 Algemene departementale
bestaansmiddelen

ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 70 ngk-or 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk-vl 804,4 -0,2 0,0 0,0 -3,7 800,571 Administratie Weten-
schap en Innovatie

10 Algemeen wetenschaps-
beleid

ngk-or 804,4 -0,2 0,0 -3,7 800,5

gvk 910,1 -142,7 0,0 -59,0 708,4

gok 957,8 170,0 0,0 -59,0 1.068,8

bvj 7,6 0,0 7,6

ngk-vl 6.900,1 100,8 0,0 0,0 7.000,920 Wetenschapsbeleid
academisch onderzoek

ngk-or 6.900,1 100,8 0,0 7.000,9

ngk-vl 7.507,9 -1.774,7 0,0 1,1 5.734,330 Wetenschapsbeleid
economische finaliteit

ngk-or 7.507,9 -1.774,7 148,2 1,1 5.882,5

gvk 579,6 68,8 0,0 -0,1 648,3

gok 471,1 109,2 0,0 0,0 580,3

Totaal OAFD 71 ngk-vl 15.212,4 -1.674,1 0,0 1,1 -3,7 13.535,7

ngk-or 15.212,4 -1.674,1 148,2 1,1 -3,7 13.683,9

gvk 1.489,7 -73,9 0,0 -59,1 1.356,7

gok 1.428,9 279,2 0,0 -59,0 1.649,1

bvj 7,6 0,0 7,6

72 Administratie Media 10 Media en film ngk-vl 381,3 0,0 0,0 0,0 -16,9 364,4

ngk-or 381,3 0,0 0,0 -16,9 364,4

gvk 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3

gok 27,3 -17,3 0,0 0,0 10,0

bvj 0,7 0,0 0,7

20 Dotatie aan de VRT ngk-vl 8.638,0 0,0 0,0 0,0 8.638,0

ngk-or 8.638,0 0,0 0,0 8.638,0

Totaal OAFD 72 ngk-vl 9.019,3 0,0 0,0 0,0 -16,9 9.002,4

ngk-or 9.019,3 0,0 0,0 -16,9 9.002,4

gvk 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3

gok 27,3 -17,3 0,0 0,0 10,0

bvj 0,7 0,0 0,7

ngk-vl 24.231,7 -1.674,1 0,0 1,1 -20,6 22.538,1

ngk-or 24.231,7 -1.674,1 148,2 1,1 -20,6 22.686,3

Totaal Departement
Wetenschap, Innovatie en
Media

gvk 1.526,0 -73,9 0,0 -59,1 1.393,0

gok 1.456,2 261,9 0,0 -59,0 1.659,1

bvj 8,3 0,0 8,3
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organisatieafdeling programma begroting aanpassing overdracht herverde-
ling

fin. fonds totaal

ngk-vl 22.229,6 1.043,8 286,1 317,6 -466,2 23.411,099 College van Secretaris-
sen-generaal

10 Interdepartementale
bestaansmiddelen

ngk-or 22.229,6 1.043,8 330,2 317,6 -466,2 23.455,0

bvj 69,7 0,0 69,7

Totaal OAFD 99 ngk-vl 22.229,6 1.043,8 286,1 317,6 -466,2 23.411,0

ngk-or 22.229,6 1.043,8 330,2 317,6 -466,2 23.455,0

bvj 69,7 0,0 69,7

ngk-vl 22.229,6 1.043,8 286,1 317,6 -466,2 23.411,0

ngk-or 22.229,6 1.043,8 330,2 317,6 -466,2 23.455,0

Totaal Interdepartementale
bestaansmiddelen

bvj 69,7 0,0 69,7

Algemeen totaal ngk-vl 578.702,0 -3.595,4 6.659,3 0,0 1.200,5 582.966,4

ngk-or 578.702,0 -3.595,4 7.815,4 0,0 1.200,5 584.122,5

gvk 40.646,9 2.843,2 4.407,9 0,0 -1.200,5 46.697,5

gok 39.227,3 2.193,5 494,7 0,0 -1.200,5 40.715,1

bvj 1.062,9 0,0 1.062,9

TITEL III - Aflossing schuld

organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht

herver-
deling

fin. fonds totaal

ngk-vl 39.993,6 653,7 22.010,2 62.657,590 Aflossing schuld

ngk-or 39.993,6 653,7 22.010,2 62.657,5

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management

Totaal OAFD 24 ngk-vl 39.993,6 653,7 22.010,2 62.657,5

ngk-or 39.993,6 653,7 22.010,2 62.657,5
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LIJST 2: AANWENDING KREDIETEN
2000 LOPEND JAAR

Legende bij de onderstaande tabel:
ngk: niet-gesplitste kredieten;
gk: gesplitste kredieten;
vrk: variabele kredieten (begrotingsfondsen);
bvj: bijkredieten vorige jaren.

In onderhavige lijst zijn de kredieten opgenomen zonder de herverdelingen die
gedaan zijn ter uitvoering van het Financieringsfonds.(379)

TITEL I

(in miljoen BEF)
organisatieafdeling programma vl-krediet vastgelegd aanwending

in %
or-krediet geordon-

nanceerd
aanwending

in %

00 Vlaams Parlement 10 Dotatie aan het Vlaams
Parlement

ngk 2.455,4 2.455,4 100,0 2.455,4 2.455,4 100,0

Totaal OAFD 00 ngk 2.455,4 2.455,4 100,0 2.455,4 2.455,4 100,0

01 Vlaamse Regering ngk 71,4 70,2 98,3 71,4 42,4 59,410 Algemene werkingskos-
ten

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0

Totaal OAFD 01 ngk 71,4 70,2 98,3 71,4 42,4 59,4

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0

10 Algemene werkingskos-
ten kabinet
Minister-President

ngk 172,8 171,8 99,4 172,8 129,2 74,802 Minister-President en
Vlaams Minister van
Economie, Ruimtelijke
Ordening en Media

20 Algemene werkingskos-
ten kabinet Vlaams Mi-
nister van Economie,
Ruimtelijke Ordening en
Media

ngk 134,0 134,0 100,0 134,0 110,6 82,5

Totaal OAFD 02 ngk 306,8 305,8 99,7 306,8 239,8 78,2

10 Algemene werkingskos-
ten

ngk 146,5 146,5 100,0 146,5 114,8 78,403 Minister Vice-President
en Vlaams Minister van
Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie Totaal OAFD 03 ngk 146,5 146,5 100,0 146,5 114,8 78,4

10 Algemene werkingskos-
ten

ngk 98,0 98,0 100,0 98,0 97,2 99,204 Vlaams Minister van
Leefmilieu en Landbouw

Totaal OAFD 04 ngk 98,0 98,0 100,0 98,0 97,2 99,2

10 Algemene werkingskos-
ten

ngk 123,9 123,9 100,0 123,9 113,2 91,405 Vlaams Minister van
Cultuur, Jeugd, Brusselse
Aangelegenheden en
Ontwikkelingssamen-
werking

Totaal OAFD 05 ngk 123,9 123,9 100,0 123,9 113,2 91,4

                                                       

379 Zie Aanwending van de departementale kredieten - Inleiding op p. 180.
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organisatieafdeling programma vl-krediet vastgelegd aanwending
in %

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwending
in %

06 Vlaams Minister van
Onderwijs en Vorming

10 Algemene werkingskos-
ten

ngk 99,7 99,7 100,0 99,7 82,4 82,7

Totaal OAFD 06 ngk 99,7 99,7 100,0 99,7 82,4 82,7

10 Algemene werkingskos-
ten

ngk 119,9 119,9 100,0 119,9 108,6 90,607 Vlaams Minister van
Welzijn, Gezondheid en
Gelijke Kansen

Totaal OAFD 07 ngk 119,9 119,9 100,0 119,9 108,6 90,6

10 Algemene werkingskos-
ten

ngk 111,7 111,6 99,9 111,7 95,9 85,808 Vlaams Minister van
Binnenlandse Aangele-
genheden, Ambtenaren-
zaken en Sport Totaal OAFD 08 ngk 111,7 111,6 99,9 111,7 95,9 85,8

10 Algemene werkingskos-
ten

ngk 99,5 99,5 100,0 99,5 86,1 86,509 Vlaams Minister van
Werkgelegenheid en Toe-
risme

Totaal OAFD 09 ngk 99,5 99,5 100,0 99,5 86,1 86,5

Totaal Hogere entiteiten ngk 3.632,8 3.630,5 99,9 3.632,8 3.435,7 94,6

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0

Totaal alle kredieten Hogere
entiteiten

3.634,2 3.630,5 99,9 3.634,8 3.435,8 94,5
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastgelegd aanwending
in %

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwending
in %

10 Departement COO
(algemeen)

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen)

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 10 vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk 1.094,0 1.085,9 99,3 1.094,0 857,4 78,411 Administratie Kanselarij
en Voorlichting

10 Brusselse aangelegenhe-
den

gk 91,5 91,5 100,0 77,6 56,9 73,4

ngk 445,5 431,7 96,9 445,5 156,3 35,120 Kanselarij en voorlich-
ting

bvj 0,8 0,7 88,2 0,8 0,7 88,2

30 Uitgaven m.b.t. de
staatshervorming

ngk 7,8 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0

40 Gelijke kansenbeleid ngk 94,7 91,0 96,1 94,7 45,4 47,9

gk 20,0 19,9 99,4 20,0 0,0 0,0

ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,050 Permanente vorming en
innovatie

gk 13,9 0,0 0,0 21,0 7,1 33,9

Totaal OAFD 11 ngk 1.642,0 1.608,6 98,0 1.642,0 1.059,0 64,5

gk 125,4 111,4 88,8 118,6 64,1 54,0

bvj 0,8 0,7 88,2 0,8 0,7 88,2

ngk 467,7 403,9 86,4 467,7 242,1 51,812 Administratie Buiten-
lands Beleid

10 Algemene externe be-
trekkingen

gk 535,2 411,3 76,9 419,7 263,4 62,8

Totaal OAFD 12 ngk 467,7 403,9 86,4 467,7 242,1 51,8

gk 535,2 411,3 76,9 419,7 263,4 62,8

ngk 2.109,7 2.012,6 95,4 2.109,7 1.301,1 61,7Totaal Departement
Coördinatie

gk 660,6 522,7 79,1 538,3 327,5 60,8

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 0,8 0,7 88,2 0,8 0,7 88,2

Totaal alle kredieten
Departement Coördinatie

2.771,1 2.535,9 91,5 2.648,8 1.629,3 61,5
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastgelegd aanwending
in %

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwending
in %

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen

vrk 2,6 0,0 1,4 4,2 1,7 39,920 Departement AZF (alge-
meen)

Totaal OAFD 20 vrk 2,6 0,0 1,4 4,2 1,7 39,9

10 Planning en Statistiek gk 16,0 15,2 95,2 10,9 10,6 97,721 Administratie Planning
en Statistiek

Totaal OAFD 21 gk 16,0 15,2 95,2 10,9 10,6 97,7

ngk 4.202,3 969,6 23,1 4.227,7 832,4 19,710 Algemene financiële
logistiek

vrk 779,4 43,8 5,6 3.933,9 1.385,0 35,2

bvj 38,2 36,5 95,4 38,2 36,5 95,4

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management

20 Reservevorming voor
toekomstige lasten

ngk 460,0 5.149,6 1.119,5 460,0 2.641,7 574,3

30 Waarborg gk 160,0 3,9 2,4 160,0 3,9 2,4

vrk 91,8 9,3 10,1 91,8 9,3 10,1

40 Rechtstreekse schuld ngk 12.749,1 12.613,5 98,9 12.767,5 12.623,2 98,9

50 Intendancediensten vrk 17,1 9,1 53,4 17,1 9,1 53,4

60 Provisionele kredieten ngk 3.412,2 0,0 0,0 3.412,2 0,0 0,0

70 Achterstallen ngk 1.375,6 1.349,0 98,1 1.375,6 1.349,0 98,1

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Indirecte schuld ngk 8.016,7 8.015,9 100,0 8.016,7 8.015,9 100,0

Totaal OAFD 24 ngk 30.215,9 28.097,5 93,0 30.259,7 25.462,2 84,1

gk 160,0 3,9 2,4 160,0 3,9 2,4

vrk 888,2 62,2 7,0 4.042,8 1.403,4 34,7

bvj 38,2 36,5 95,4 38,2 36,5 95,4

ngk 2.547,8 1.677,8 65,9 2.593,2 428,8 16,510 Gebouwen

gk 566,5 561,9 99,2 519,8 459,1 88,3

bvj 40,0 40,0 99,9 40,0 9,3 23,2

26 Administratie Overheids-
opdrachten,
Gebouwen en Gesubsidi-
eerde Infrastructuur

Totaal OAFD 26 ngk 2.547,8 1.677,8 65,9 2.593,2 428,8 16,5

gk 566,5 561,9 99,2 519,8 459,1 88,3

bvj 40,0 40,0 99,9 40,0 9,3 23,2

ngk 32.763,7 29.775,3 90,9 32.852,9 25.891,0 78,8

gk 742,5 581,0 78,3 690,7 473,7 68,6

Totaal Departement
Algemene Zaken en
Financiën

vrk 890,8 62,2 7,0 4.047,0 1.405,1 34,7

bvj 78,2 76,4 97,7 78,2 45,7 58,5

Totaal alle kredieten
Departement Algemene Zaken
en Financiën

34.475,3 30.495,1 88,5 37.668,8 27.815,5 73,8

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen

vrk 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,930 Departement OND
(algemeen)

Totaal OAFD 30 vrk 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9

10 Gewoon basisonderwijs ngk 67.303,9 67.254,0 99,9 67.303,9 67.191,1 99,831 Administratie Basison-
derwijs

bvj 79,5 79,3 99,8 79,5 78,0 98,1

ngk 9.161,4 9.143,4 99,8 9.161,4 9.097,8 99,320 Buitengewoon basison-
derwijs

bvj 11,2 11,1 99,3 11,2 9,4 83,6

Totaal OAFD 31 ngk 76.465,3 76.397,4 99,9 76.465,3 76.288,9 99,8

bvj 90,7 90,4 99,7 90,7 87,4 96,3
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastgelegd aanwending
in %

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwending
in %

ngk 103.010,2 102.844,6 99,8 103.010,2 102.502,5 99,532 Administratie Secundair
Onderwijs

10 Gewoon secundair
onderwijs

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 77,3 77,2 99,8 77,3 76,1 98,4

ngk 7.900,3 7.874,5 99,7 7.900,3 7.831,1 99,120 Buitengewoon secundair
onderwijs

bvj 22,3 22,2 99,6 22,3 21,0 94,3

Totaal OAFD 32 ngk 110.910,5 110.719,1 99,8 110.910,5 110.333,5 99,5

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 99,6 99,4 99,8 99,6 97,1 97,5

ngk 20.795,8 20.789,1 100,0 20.795,8 20.745,5 99,8

vrk 48,1 26,2 54,5 48,1 26,2 54,5

10 Hogescholenonderwijs

bvj 524,2 524,1 100,0 524,2 31,7 6,1

33 Administratie Hoger
Onderwijs en Weten-
schappelijk Onderzoek

20 Universitair onderwijs ngk 23.305,0 22.828,8 98,0 23.305,0 22.805,4 97,9

ngk 208,6 197,5 94,7 208,6 85,4 41,030 Coördinatie Hoger
Onderwijsbeleid

bvj 3,0 2,9 97,5 3,0 2,9 96,2

Totaal OAFD 33 ngk 44.309,4 43.815,4 98,9 44.309,4 43.636,3 98,5

vrk 48,1 26,2 54,5 48,1 26,2 54,5

bvj 527,2 527,0 100,0 527,2 34,6 6,6

ngk 4.884,1 4.829,6 98,9 4.884,1 4.804,3 98,434 Administratie Perma-
nente Vorming

10 Deeltijds kunstonderwijs

vrk 44,5 43,3 97,2 44,5 43,3 97,2

bvj 10,0 9,5 95,1 10,0 9,1 90,9

ngk 5.043,9 5.029,4 99,7 5.043,9 4.959,7 98,320 Onderwijs sociale pro-
motie

bvj 13,0 12,9 99,0 13,0 11,4 88,1

ngk 113,6 113,4 99,8 113,6 54,6 48,130 Begeleid individueel
studeren

vrk 9,1 0,9 10,1 9,1 0,0 0,0

40 Basiseducatie ngk 604,9 604,9 100,0 604,9 542,4 89,7

Totaal OAFD 34 ngk 10.646,5 10.577,3 99,4 10.646,5 10.361,0 97,3

vrk 53,6 44,2 82,5 53,6 43,3 80,8

bvj 23,0 22,4 97,3 23,0 20,5 89,3

10 Studietoelagen en finan-
ciering

ngk 2.430,5 2.427,9 99,9 2.430,5 1.722,6 70,935 Administratie Ondersteu-
ning

20 PMS-centra ngk 3.756,4 3.658,2 97,4 3.756,4 3.553,7 94,6

bvj 7,1 4,4 62,0 7,1 3,7 51,9

30 Leerlingenvervoer ngk 1.996,0 1.996,0 100,0 1.996,0 1.996,0 100,0

vrk 28,7 4,4 15,4 28,7 4,4 15,4

bvj 56,4 56,4 100,0 56,4 56,4 100,0

ngk 6.079,7 6.028,5 99,2 6.144,8 5.809,1 94,540 Algemeen onderwijs en
vorming

vrk 9,8 0,0 0,0 11,7 1,2 10,1

bvj 1,2 1,2 100,0 1,2 1,2 100,0

50 Aanwending van terug-
gevorderde wedden en
weddetoelagen

vrk 2.100,6 1.907,3 90,8 2.100,6 1.907,3 90,8

Totaal OAFD 35 ngk 14.262,6 14.110,6 98,9 14.327,7 13.081,4 91,3

vrk 2.139,1 1.911,7 89,4 2.141,0 1.912,8 89,3

bvj 64,7 62,0 95,8 64,7 61,3 94,7
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastgelegd aanwending
in %

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwending
in %

10 Provisionele kredieten ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039 Diensten van de Secreta-
ris-generaal

ngk 2.674,0 2.645,1 98,9 2.674,0 2.298,9 86,020 Coördinatie beleid- en
gegevensbeheer

gk 151,7 148,7 98,0 175,5 75,9 43,3

vrk 36,3 23,4 64,5 36,3 23,4 64,5

bvj 0,7 0,6 87,7 0,7 0,6 87,7

Totaal OAFD 39 ngk 2.674,0 2.645,1 98,9 2.674,0 2.298,9 86,0

gk 151,7 148,7 98,0 175,5 75,9 43,3

vrk 36,3 23,4 64,5 36,3 23,4 64,5

bvj 0,7 0,6 87,7 0,7 0,6 87,7

ngk 259.268,3 258.265,0 99,6 259.333,4 256.000,0 98,7Totaal Departement
Onderwijs

gk 151,7 148,7 98,0 175,5 75,9 43,3

vrk 2.277,1 2.005,5 88,1 2.279,0 2.005,8 88,0

bvj 805,9 801,8 99,5 805,9 301,5 37,4

Totaal alle kredieten
Departement Onderwijs

262.503,0 261.220,9 99,5 262.593,8 258.383,3 98,4

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen

vrk 51,9 28,2 54,3 51,9 28,2 54,340 Departement WVC
(algemeen)

20 Infrastructuur inzake
persoonsgebonden aan-
gelegenheden

ngk 5.330,4 5.330,4 100,0 5.330,4 5.330,4 100,0

Totaal OAFD 40 ngk 5.330,4 5.330,4 100,0 5.330,4 5.330,4 100,0

vrk 51,9 28,2 54,3 51,9 28,2 54,3

ngk 4.337,1 4.076,8 94,0 4.337,1 4.041,5 93,2

gk 36,9 30,7 83,2 36,9 32,6 88,5

10 Algemeen welzijnsbeleid

vrk 7,6 6,0 79,4 7,6 6,0 79,4

bvj 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

41 Administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn

20 Bijzondere jeugdbijstand ngk 6.684,1 6.684,1 100,0 6.684,1 6.684,1 100,0

30 Bejaardenzorg ngk 25,6 25,0 97,6 25,6 2,2 8,6

gk 79,7 29,3 36,8 7,3 7,2 98,9

ngk 15.556,4 15.536,8 99,9 15.695,6 13.901,2 88,640 Gezinsaan-gelegenheden

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 0,8 0,7 91,0 0,8 0,7 91,0

50 Gehandicaptenzorg ngk 32.666,1 32.666,1 100,0 32.666,1 32.666,1 100,0

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Maatschappelijk op-
bouwwerk

ngk 182,4 182,4 100,0 182,4 163,4 89,6

ngk 2.661,2 2.651,2 99,6 2.661,2 2.252,6 84,670 Maatschappelijk welzijn

gk 45,4 45,2 99,6 45,2 40,0 88,5

80 Integratie kansarmen ngk 2,8 2,8 100,0 2,8 0,0 0,0

gk 40,0 39,0 97,5 21,8 0,0 0,0

Totaal OAFD 41 ngk 62.115,7 61.825,1 99,5 62.254,9 59.711,0 95,9

gk 202,0 144,3 71,4 111,2 79,9 71,8

vrk 7,6 6,0 79,4 7,6 6,0 79,4

bvj 1,3 0,7 56,0 1,3 0,7 56,0
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10 Volksgezondheid ngk 1.406,3 1.381,5 98,2 1.406,3 1.213,9 86,342 Administratie Gezond-
heidszorg

gk 152,5 0,0 0,0 152,5 150,3 98,5

bvj 0,2 0,2 76,8 0,2 0,2 76,8

20 Medisch-sociaal beleid ngk 1.198,9 1.153,2 96,2 1.198,9 925,1 77,2

gk 614,9 571,0 92,9 615,3 455,5 74,0

vrk 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0

bvj 2,0 1,9 93,3 2,0 1,3 63,7

Totaal OAFD 42 ngk 2.605,2 2.534,7 97,3 2.605,2 2.139,0 82,1

gk 767,4 571,0 74,4 767,8 605,7 78,9

vrk 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0

bvj 2,2 2,0 91,8 2,2 1,4 64,9

45 Administratie Cultuur 10 Jeugd en Sport ngk 1.724,8 1.708,0 99,0 1.724,8 1.402,9 81,3

gk 169,0 163,6 96,8 129,0 38,9 30,2

bvj 12,9 12,9 100,0 12,9 12,9 100,0

ngk 4.329,9 4.322,7 99,8 4.329,9 3.457,2 79,820 Volksontwikkeling en
bibliotheken

gk 0,0 0,0 0,0 1,9 1,8 95,5

bvj 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

ngk 668,1 622,6 93,2 678,7 396,3 58,4

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Beeldende kunst en
musea

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bvj 6,3 6,2 98,8 6,3 2,0 32,0

ngk 3.397,5 3.385,6 99,6 3.397,5 3.127,1 92,040 Muziek, letteren en
podiumkunsten

bvj 5,2 5,1 98,2 5,2 5,1 98,2

ngk 1.359,3 1.345,1 99,0 1.370,6 1.168,1 85,250 Algemeen cultuurbeleid

gk 20,0 20,0 99,8 19,4 3,9 20,3

vrk 6,6 0,7 10,0 14,2 2,2 15,6

bvj 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Totaal OAFD 45 ngk 11.479,6 11.383,9 99,2 11.501,5 9.551,6 83,0

gk 189,0 183,5 97,1 150,3 44,7 29,7

vrk 6,6 0,7 10,0 14,2 2,2 15,6

bvj 29,7 24,2 81,6 29,7 20,0 67,4

10 Dotatie BLOSO ngk 1.609,5 1.609,5 100,0 1.662,5 1.575,6 94,849 Diensten van de Secreta-
ris-generaal

ngk 939,9 939,9 100,0 1.100,3 934,4 84,920 Toerisme

gk 130,0 130,0 100,0 173,8 54,4 31,3

40 Sport en recreatie ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Algemene uitgaven WVC gk 0,0 0,0 0,0 111,8 0,0 0,0

Totaal OAFD 49 ngk 2.549,4 2.549,4 100,0 2.762,8 2.510,0 90,9

gk 130,0 130,0 100,0 285,6 54,4 19,0

ngk 84.080,3 83.623,5 99,5 84.454,8 79.242,0 93,8

gk 1.288,4 1.028,7 79,8 1.314,9 784,7 59,7

Totaal Departement
Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur

vrk 69,3 34,8 50,3 76,8 36,4 47,4

bvj 33,2 27,0 81,3 33,2 22,2 66,8

Totaal alle kredieten
Departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur

85.471,2 84.714,4 99,1 85.879,8 80.085,3 93,3
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ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,050 Departement EWBL
(algemeen)

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen

vrk 45,7 0,6 1,2 46,4 0,7 1,6

Totaal OAFD 50 ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

vrk 45,7 0,6 1,2 46,4 0,7 1,6

ngk 1.300,6 1.268,4 97,5 1.401,5 1.312,0 93,6

gk 34,4 34,4 100,0 162,0 136,3 84,1

51 Administratie Economie 10 Algemeen economisch
beleid

vrk 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0

20 Economisch ondersteu-
ningsbeleid

ngk 9.391,0 9.391,0 100,0 9.391,0 9.391,0 100,0

ngk 894,1 871,0 97,4 894,1 866,5 96,940 Buitenlandse handel en
exportbevordering

gk 270,3 268,9 99,5 285,8 111,1 38,9

ngk 67,6 66,3 98,1 67,6 8,7 12,950 Natuurlijke rijkdommen
en energie

gk 140,0 131,1 93,6 154,6 118,3 76,5

bvj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Toerisme ngk 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 100,0

gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk 317,5 314,3 99,0 317,5 304,3 95,890 Extern economisch beleid

gk 252,6 228,8 90,6 300,0 179,8 59,9

Totaal OAFD 51 ngk 11.972,8 11.912,9 99,5 12.073,7 11.884,5 98,4

gk 697,3 663,2 95,1 902,4 545,5 60,4

vrk 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0

10 Beroepsopleiding ngk 3.676,6 3.676,6 100,0 3.676,6 3.482,8 94,7

20 Middenstandsvorming ngk 2.057,6 2.057,5 100,0 2.057,6 2.057,4 100,0

52 Administratie Werkgele-
genheid

40 Werkgelegenheid ngk 26.587,9 25.801,7 97,0 26.756,8 24.075,0 90,0

bvj 31,8 31,3 98,3 31,8 30,1 94,5

Totaal OAFD 52 ngk 32.322,1 31.535,8 97,6 32.491,0 29.615,2 91,1

bvj 31,8 31,3 98,3 31,8 30,1 94,5

ngk 54.077,1 53.850,1 99,6 54.077,1 52.372,0 96,810 Lokale en regionale
besturen

gk 234,3 152,1 64,9 207,7 174,9 84,2

53 Administratie Binnen-
landse aangelegenheden

ngk 32,1 32,1 100,0 32,1 0,5 1,620 Sociaal Impulsfonds
“SIF”

gk 8.187,8 7.934,2 96,9 7.845,2 6.965,5 88,8

vrk 93,8 2,8 3,0 107,7 14,5 13,5

Totaal OAFD 53 ngk 54.109,2 53.882,2 99,6 54.109,2 52.372,5 96,8

gk 8.422,1 8.086,3 96,0 8.052,9 7.140,4 88,7

vrk 93,8 2,8 3,0 107,7 14,5 13,5
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ngk 1.901,4 1.864,0 98,0 1.901,4 1.686,4 88,7

gk 280,0 73,6 26,3 122,5 2,2 1,8

vrk 62,4 7,3 11,7 103,3 26,4 25,5

10 Landbouw, tuinbouw en
plattelandsbeleid

bvj 5,6 5,6 100,0 5,6 5,6 100,0

54 Administratie Landbouw

Totaal OAFD 54 ngk 1.901,4 1.864,0 98,0 1.901,4 1.686,4 88,7

gk 280,0 73,6 26,3 122,5 2,2 1,8

vrk 62,4 7,3 11,7 103,3 26,4 25,5

bvj 5,6 5,6 100,0 5,6 5,6 100,0

ngk 100.305,5 99.195,0 98,9 100.575,2 95.558,6 95,0

gk 9.399,4 8.823,2 93,9 9.077,8 7.688,1 84,7

Totaal Departement Eco-
nomie, Werkgelegenheid,
Binnenlandse Aangelegen-
heden en Landbouw vrk 253,8 10,7 4,2 309,3 41,6 13,5

bvj 37,4 36,9 98,6 37,4 35,7 95,3

Totaal alle kredieten
Departement EWBL

109.996,0 108.065,7 98,3 109.999,7 103.324,0 93,9
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10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen

vrk 3,6 0,2 6,4 4,5 0,2 5,260 Departement LIN (alge-
meen)

Totaal OAFD 60 vrk 3,6 0,2 6,4 4,5 0,2 5,2

10 Leefmilieu ngk 10.351,2 10.343,0 99,9 10.351,2 9.200,4 88,9

gk 181,2 162,8 89,9 254,3 206,9 81,4

bvj 1,6 1,3 82,7 1,6 1,3 82,7

61 Administratie Leef-
milieu, Natuur, Land- en
Waterbeheer

20 Natuur ngk 139,6 132,6 95,0 139,6 126,2 90,4

gk 5,8 5,7 99,1 40,9 27,4 67,1

30 Bos en groen ngk 106,7 95,5 89,5 106,7 88,3 82,8

gk 104,3 71,0 68,1 105,1 79,6 75,8

vrk 67,0 30,9 46,1 67,0 30,9 46,1

40 Landbeheer ngk 870,9 867,9 99,7 927,8 881,5 95,0

gk 584,0 569,8 97,6 544,0 518,8 95,4

vrk 142,1 81,1 57,1 143,1 80,5 56,3

50 Waterbeheer ngk 349,6 344,4 98,5 349,6 173,0 49,5

gk 567,2 561,0 98,9 661,1 635,5 96,1

vrk 86,6 26,6 30,7 123,6 8,1 6,6

bvj 13,6 13,6 100,0 13,6 7,0 51,7

Totaal OAFD 61 ngk 11.818,0 11.783,3 99,7 11.874,9 10.469,4 88,2

gk 1.442,5 1.370,4 95,0 1.605,4 1.468,3 91,5

vrk 295,7 138,5 46,9 333,7 119,5 35,8

bvj 15,2 14,9 98,2 15,2 8,3 54,9

ngk 43,5 33,5 76,9 43,5 10,4 24,0

gk 557,7 414,7 74,4 598,5 338,4 56,5

10 Ruimtelijke ordening,
stedenbouw en grondbe-
leid

vrk 543,0 484,3 89,2 568,0 451,6 79,5

ngk 159,8 159,9 100,1 159,8 137,7 86,2

62 Administratie Ruimtelij-
ke ordening, Huisvesting,
Monumenten en Land-
schappen

gk 1.996,6 1.995,0 99,9 1.364,1 1.314,2 96,3

20 Monumenten en land-
schappen

vrk 20,9 7,9 37,7 23,6 9,0 38,1

40 Huisvesting ngk 5.185,8 4.977,8 96,0 5.185,8 4.713,3 90,9

gk 11.602,8 11.596,7 99,9 6.487,2 5.856,4 90,3

vrk 226,9 98,4 43,4 495,7 153,8 31,0

ngk 0,0 0,0 0,0 75,0 36,0 48,060 Sociaal grond- en wo-
ningbeleid

gk 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 62 ngk 5.389,1 5.171,2 96,0 5.464,1 4.897,4 89,6

gk 14.157,1 14.006,4 98,9 8.482,8 7.509,0 88,5

vrk 790,8 590,6 74,7 1.087,4 614,5 56,5

10 Wegen ngk 464,9 464,9 100,0 464,9 400,6 86,2

gk 4.857,3 4.849,9 99,8 4.594,6 4.303,9 93,7

63 Administratie Wegen en
Verkeer

bvj 2,5 2,3 93,1 2,5 2,3 93,1

ngk 11.812,5 11.810,4 100,0 11.812,5 11.214,0 94,920 Gemeenschappelijk
vervoer

gk 3.479,2 3.461,1 99,5 3.340,5 3.077,0 92,1

ngk 162,3 105,3 64,9 162,3 93,8 57,830 Regionale luchthavens en
vliegvelden

gk 287,4 286,3 99,6 384,6 258,4 67,2
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ngk 72,2 69,4 96,1 72,2 29,1 40,240 Algemene infrastructuur
en verkeersbeleid

bvj 4,0 3,9 97,5 4,0 3,9 96,4

Totaal OAFD 63 ngk 12.511,9 12.450,0 99,5 12.511,9 11.737,4 93,8

gk 8.623,9 8.597,4 99,7 8.319,7 7.639,3 91,8

bvj 6,5 6,2 95,8 6,5 6,2 95,1

ngk 925,5 925,3 100,0 958,9 861,8 89,910 Waterwegen en binnen-
vaart

gk 1.406,8 1.406,3 100,0 973,5 787,5 80,9

64 Administratie Waterwe-
gen en Zeewezen

20 Havens ngk 51,0 43,6 85,5 51,0 19,0 37,2

gk 7.170,5 7.164,8 99,9 6.947,7 6.931,1 99,8

bvj 0,9 0,9 100,0 0,9 0,8 90,7

ngk 2,0 1,3 62,5 2,0 1,3 62,530 Zee- en rivierwaterkering
en -beheersing

gk 354,8 353,3 99,6 410,1 331,9 80,9

ngk 75,2 74,9 99,6 75,2 24,6 32,740 Algemeen infrastructuur-
en scheepvaartbeleid

vrk 14,6 5,1 34,7 14,6 5,1 34,7

50 Zeewezen ngk 915,2 878,3 96,0 915,2 544,7 59,5

gk 438,3 363,7 83,0 428,6 331,8 77,4

bvj 5,4 5,4 100,0 5,4 5,0 92,6

60 Integraal Waterbeheer gk 609,4 609,3 100,0 610,0 82,8 13,6

Totaal OAFD 64 ngk 1.968,9 1.923,4 97,7 2.002,3 1.451,3 72,5

gk 9.979,8 9.897,5 99,2 9.369,9 8.465,1 90,3

vrk 14,6 5,1 34,7 14,6 5,1 34,7

bvj 6,3 6,3 100,0 6,3 5,8 92,3

ngk 39,2 39,2 100,0 39,2 24,6 62,610 Ondersteunende op-
drachten en studies

gk 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 44,6

66 Administratie Ondersteu-
nende studies en op-
drachten

Totaal OAFD 66 ngk 39,2 39,2 100,0 39,2 24,6 62,6

gk 0,0 0,0 0,0 2,0 0,9 44,6

90 Algemene uitgaven ngk 21.442,7 21.372,4 99,7 21.442,7 21.346,9 99,6

gk 0,0 0,0 0,0 620,4 0,0 0,0

69 Diensten van de Secreta-
ris-generaal

Totaal OAFD 69 ngk 21.442,7 21.372,4 99,7 21.442,7 21.346,9 99,6

gk 0,0 0,0 0,0 620,4 0,0 0,0

ngk 53.169,8 52.739,4 99,2 53.335,1 49.927,0 93,6

gk 34.203,3 33.871,6 99,0 28.400,2 25.082,7 88,3

Totaal Departement Leef-
milieu en Infrastructuur

vrk 1.104,7 734,4 66,5 1.440,1 739,3 51,3

bvj 28,0 27,4 98,0 28,0 20,3 72,7

Totaal alle kredieten
Departement Leefmilieu en
Infrastructuur

88.505,8 87.372,9 98,72 83.203,4 75.769,2 91,1
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70 Departement WIM
(algemeen)

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 70 vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk 804,2 800,5 99,5 804,2 696,9 86,7

gk 767,4 708,4 92,3 1.127,8 608,6 54,0

71 Administratie Weten-
schap en Innovatie

10 Algemeen wetenschaps-
beleid

vrk 18,2 1,9 10,3 19,0 1,9 9,9

bvj 7,6 7,6 100,0 7,6 2,6 33,6

20 Wetenschapsbeleid
academisch onderzoek

ngk 7.000,9 7.000,9 100,0 7.000,9 6.267,0 89,5

ngk 5.734,3 5.734,2 100,0 5.882,5 5.323,6 90,530 Wetenschapsbeleid
economische finaliteit

gk 648,4 648,3 100,0 580,3 457,7 78,9

Totaal OAFD 71 ngk 13.539,4 13.535,6 100,0 13.687,6 12.287,6 89,8

gk 1.415,8 1.356,7 95,8 1.708,1 1.066,3 62,4

vrk 18,2 1,9 10,3 19,0 1,9 9,9

bvj 7,6 7,6 100,0 7,6 2,6 33,6

72 Administratie Media 10 Media en film ngk 381,3 364,4 95,6 381,3 334,1 87,6

gk 36,3 36,3 100,0 10,0 0,5 5,4

bvj 0,7 0,7 99,4 0,7 0,7 99,4

20 Dotatie aan de VRT ngk 8.638,0 8.638,0 100,0 8.638,0 8.638,0 100,0

Totaal OAFD 72 ngk 9.019,3 9.002,4 99,8 9.019,3 8.972,1 99,5

gk 36,3 36,3 100,0 10,0 0,5 5,4

bvj 0,7 0,7 99,4 0,7 0,7 99,4

ngk 22.558,7 22.538,0 99,9 22.706,9 21.259,7 93,6

gk 1.452,1 1.393,0 95,9 1.718,1 1.066,9 62,1

vrk 18,2 1,9 10,3 19,0 1,9 9,9

Totaal Departement
Wetenschap, Innovatie en
Media

bvj 8,3 8,3 99,9 8,3 3,2 39,1

Totaal alle kredieten
Departement Wetenschap,
Innovatie en Media

24.037,3 23.941,2 99,6 24.452,3 22.331,6 91,3
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ngk 23.929,7 23.088,7 96,5 23.921,2 19.656,8 82,299 College van Secretaris-
sen-generaal

10 Interdepartementale
bestaansmiddelen

vrk 327,4 8,0 2,4 333,9 5,2 1,5

bvj 69,7 16,2 23,2 69,7 11,1 16,0

Totaal OAFD 99 ngk 23.929,7 23.088,7 96,5 23.921,2 19.656,8 82,2

vrk 327,4 8,0 2,4 333,9 5,2 1,5

bvj 69,7 16,2 23,2 69,7 11,1 16,0

ngk 23.929,7 23.088,7 96,5 23.921,2 19.656,8 82,2Totaal Interdepartementale
Bestaansmiddelen

vrk 327,4 8,0 2,4 333,9 5,2 1,5

bvj 69,7 16,2 23,2 69,7 11,1 16,0

Totaal alle kredieten
Interdepartementaal

24.326,8 23.112,9 95,0 24.324,8 19.673,1 80,9

Algemeen Totaal ngk 581.818,5 574.867,9 98,8 582.922,0 552.272,0 94,7

gk 47.898,0 46.368,8 96,8 41.915,5 35.499,4 84,7

vrk 4.941,4 2.857,6 57,8 8.505,2 4.235,2 49,8

bvj 1.062,9 994,7 93,6 1.062,9 440,5 41,4

Algemeen totaal alle
kredieten

635.720,8 625.089,0 98,3 634.405,6 592.447,1 93,4

TITEL III - Aflossing schuld

(in miljoen BEF)
Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastgelegd aanwending

in %
or-krediet geordon-

nanceerd
aanwending

in %

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en
Financieel Management

90 Aflossing schuld ngk 40.647,3 17.432,6 42,9 40.647,3 17.432,6 42,9

Totaal OAFD 24 ngk 40.647,3 17.432,6 42,9 40.647,3 17.432,6 42,9
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LIJST 3: AANWENDING OVERGEDRA-
GEN KREDIETEN 1999

Legende bij de onderstaande tabel:
ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten;
bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren.

(in miljoen BEF)
organisatieafdeling programma overgedragen

krediet
geordonnan-

ceerd
aanwending

(in %)

01 Vlaamse regering 10 Algemene werkingskosten ngk 59,2 5,1 8,7

bvj 0,6 0,0 0,0

Totaal OAFD 01 ngk 59,2 5,1 8,7

bvj 0,6 0,0 0,0

10 Algemene werkingskosten
kabinet Minister-President
en Vlaams minister van Fi-
nanciën, Begroting, Buiten-
lands Beleid en Europese
Aangelegenheden

ngk 35,6 6,0 16,902 Minister-President en Vlaams
minister van Financiën, Be-
groting, Buitenlands Beleid en
Europese Aangelegenheden

20 Algemene werkingskosten
kabinet Vlaams minister van
Economie, Ruimtelijke Or-
dening en Media

ngk 18,1 16,3 89,7

Totaal OAFD 02 ngk 53,7 22,3 41,5

10 Algemene werkingskosten ngk 46,9 7,8 16,703 Minister Vice-President en
Vlaams Minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en
Energie

Totaal OAFD 03 ngk 46,9 7,8 16,7

10 Algemene werkingskosten ngk 43,2 18,7 43,304 Vlaams Minister van Leefmi-
lieu en Landbouw

Totaal OAFD 04 ngk 43,2 18,7 43,3

10 Algemene werkingskosten ngk 14,5 6,6 45,505 Vlaams Minister van Cultuur,
Jeugd, Stedelijk Beleid, Huis-
vesting en Brusselse Aangele-
genheden

Totaal OAFD 05 ngk 14,5 6,6 45,5

10 Algemene werkingskosten ngk 10,3 9,1 88,206 Vlaams Minister van Onder-
wijs en Vorming

Totaal OAFD 06 ngk 10,3 9,1 88,2

10 Algemene werkingskosten ngk 12,5 3,3 26,307 Vlaams minister van Welzijn,
Gezondheid, en Gelijke Kan-
sen Totaal OAFD 07 ngk 12,5 3,3 26,3

10 Algemene werkingskosten ngk 15,8 9,0 57,008 Vlaams Minister van Binnen-
landse Aangelegenheden,
Ambtenarenzaken en Sport Totaal OAFD 08 ngk 15,8 9,0 57,0

10 Algemene werkingskosten ngk 15,2 5,8 37,909 Vlaams Minister van Werk-
gelegenheid en Toerisme

Totaal OAFD 09 ngk 15,2 5,8 37,9

Totaal Hogere entiteiten ngk 271,3 87,7 32,3

bvj 0,6 0,0 0,0

Totaal alle kredieten hogere
entiteiten

271,9 87,7 32,3
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organisatieafdeling programma overgedragen
krediet

geordonnan-
ceerd

aanwending
(in %)

10 Brusselse aangelegenheden ngk 139,1 112,1 80,611 Administratie Kanselarij en
Voorlichting

20 Kanselarij en voorlichting ngk 212,7 118,8 55,9

ngk 6,8 3,2 47,630 Uitgaven m.b.t. de staats-
hervorming

bvj 0,0 0,0 0,0

40 Gelijke kansenbeleid ngk 53,9 51,4 95,5

50 Permanente vorming en
innovatie

ngk 1.168,8 224,0 19,2

Totaal OAFD 11 ngk 1.581,3 509,7 32,2

bvj 0,0 0,0 0,0

ngk 364,7 254,3 69,712 Administratie Buitenlands
Beleid

10 Algemene externe betrek-
kingen

bvj 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 12 ngk 364,7 254,3 69,7

bvj 0,0 0,0 0,0

ngk 1.945,9 763,9 39,3

bvj 0,0 0,0 0,0

Totaal Departement
Coördinatie

Totaal alle kredieten Departe-
ment Coördinatie

1.945,9 763,9 39,3

ngk 206,1 141,4 68,610 Algemene financiële logis-
tiek

bvj 0,3 0,0 0,0

24 Administratie Budgettering,
Accounting en Financieel Ma-
nagement

40 Rechtstreekse schuld ngk 180,3 0,0 0,0

60 Provisionele kredieten ngk 509,5 0,0 0,0

70 Achterstallen ngk 19,3 0,0 0,0

80 Indirecte schuld ngk 1,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 24 ngk 916,3 141,4 15,4

bvj 0,3 0,0 0,0

10 Gebouwen ngk 84,0 25,3 30,126 Administratie Overheidsop-
drachten, Gebouwen en Ge-
subsidieerde Infrastructuur Totaal OAFD 26 ngk 84,0 25,3 30,1

ngk 1.000,3 166,7 16,7Totaal Departement Algemene
Zaken en Financiën

bvj 0,3 0,0 0,0

Totaal alle kredieten Departe-
ment Algemene Zaken en Finan-
ciën

1.000,6 166,7 16,7

ngk 66,3 51,7 78,031 Administratie Basisonderwijs 10 Gewoon basisonderwijs

bvj 7,3 6,7 90,7

ngk 5,9 4,2 71,720 Buitengewoon basisonder-
wijs

bvj 2,4 1,8 74,4

Totaal OAFD 31 ngk 72,2 56,0 77,5

bvj 9,8 8,5 86,6

ngk 25,2 22,1 87,632 Administratie Secundair
Onderwijs

10 Gewoon secundair onder-
wijs

bvj 57,9 54,8 94,7

ngk 38,3 35,2 91,820 Buitengewoon secundair
onderwijs

bvj 0,2 0,0 0,0

Totaal OAFD 32 ngk 63,5 57,2 90,2

bvj 58,1 54,8 94,3
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organisatieafdeling programma overgedragen
krediet

geordonnan-
ceerd

aanwending
(in %)

ngk 73,8 33,8 45,810 Hogescholenonderwijs

bvj 0,1 0,1 70,5

33 Administratie Hoger Onder-
wijs en Wetenschappelijk On-
derzoek

20 Universitair onderwijs ngk 533,2 58,6 11,0

bvj 0,1 0,0 0,0

30 Coördinatie hoger onder-
wijsbeleid

ngk 53,7 41,6 77,5

Totaal OAFD 33 ngk 660,7 134,1 20,3

bvj 0,2 0,1 24,2

10 Deeltijds kunstonderwijs ngk 21,5 17,1 79,6

bvj 0,5 0,4 88,9

34 Administratie Permanente
Vorming

ngk 65,7 51,4 78,220 Onderwijs sociale promotie

bvj 6,7 4,6 68,7

30 Afstandsonderwijs ngk 22,1 19,3 87,1

40 Basiseducatie ngk 64,2 63,7 99,2

Totaal OAFD 34 ngk 173,6 151,5 87,3

bvj 7,2 5,0 70,0

10 Studietoelagen en financie-
ring

ngk 438,9 437,7 99,735 Administratie Ondersteuning

20 PMS-centra ngk 25,4 1,6 6,3

bvj 0,2 0,0 0,0

40 Algemeen onderwijs en
vorming

ngk 197,8 159,6 80,7

Totaal OAFD 35 ngk 662,1 598,9 90,5

bvj 0,2 0,0 0,0

10 Provisionele kredieten ngk 40,6 0,0 0,039 Diensten van de Secretaris-
generaal

20 Coördinatie beleid- en
gegevensbeheer

ngk 435,9 264,6 60,7

bvj 0,1 0,0 0,0

Totaal OAFD 39 ngk 476,5 264,6 55,5

bvj 0,1 0,0 0,0

ngk 2.108,5 1.262,3 59,9Totaal Departement
Onderwijs

bvj 75,5 68,3 90,4

Totaal alle kredieten Departe-
ment Onderwijs

2.184,0 1.330,6 60,9

10 Algemeen welzijnsbeleid ngk 39,9 32,7 81,841 Administratie Gezin en Maat-
schappelijk Welzijn

30 Bejaardenzorg ngk 75,6 71,7 94,8

40 Gezinsaangelegenheden ngk 1.768,9 1.408,5 79,6

60 Maatschappelijk opbouw-
werk

ngk 20,7 14,9 72,2

70 Maatschappelijk welzijn ngk 315,0 264,2 83,9

Totaal OAFD 41 ngk 2.220,1 1.792,0 80,7
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krediet

geordonnan-
ceerd

aanwending
(in %)

10 Volksgezondheid ngk 199,8 83,4 41,742 Administratie Gezondheids-
zorg

bvj 0,1 0,0 0,0

20 Medisch-sociaal beleid ngk 184,5 134,8 73,1

Totaal OAFD 42 ngk 384,4 218,2 56,8

bvj 0,1 0,0 0,0

45 Administratie Cultuur 10 Jeugdwerk ngk 210,2 208,9 99,4

20 Volksontwikkeling en
bibliotheken

ngk 783,3 768,6 98,1

30 Beeldende kunst en musea ngk 96,2 87,7 91,1

ngk 401,8 388,8 96,840 Muziek, letteren en podi-
umkunsten

bvj 0,1 0,0 0,0

50 Algemeen cultuurbeleid ngk 328,8 104,3 31,7

Totaal OAFD 45 ngk 1.820,3 1.558,2 85,6

bvj 0,1 0,0 0,0

20 Toerisme ngk 0,5 0,5 100,049 Diensten van de Secretaris-
generaal

Totaal OAFD 49 ngk 0,5 0,5 100,0

ngk 4.425,3 3.569,0 80,6Totaal Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur

bvj 0,1 0,0 0,0

Totaal alle kredieten Departe-
ment Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur

4.425,4 3.569,0 80,6

51 Administratie Economie 10 Algemeen economisch
beleid

ngk 52,2 8,3 16,0

ngk 19,9 1,0 5,040 Buitenlandse handel en
exportbevordering

bvj 1,3 1,3 99,7

ngk 34,7 14,1 40,650 Natuurlijke rijkdommen en
energie

bvj 0,9 0,3 29,6

90 Extern economisch beleid ngk 7,8 5,4 69,2

Totaal OAFD 51 ngk 114,6 28,8 25,2

bvj 2,2 1,6 71,0

10 Beroepsopleiding ngk 2,9 2,1 70,852 Administratie Werkgelegen-
heid

20 Middenstandsvorming ngk 0,2 0,0 4,5

40 Werkgelegenheid ngk 1.614,7 126,5 7,8

Totaal OAFD 52 ngk 1.617,8 128,6 7,9

ngk 1.285,9 1.220,1 94,953 Administratie Binnenlandse
Aangelegenheden

10 Lokale en regionale bestu-
ren

bvj 0,0 0,0 0,0

20 Sociaal Impulsfonds ngk 50,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 53 ngk 1.335,9 1.220,1 91,3

bvj 0,0 0,0 0,0

54 Landbouw 10 Landbouw, tuinbouw en
plattelandsbeleid

ngk 430,7 289,9 67,3

Totaal OAFD 54 ngk 430,7 289,9 67,3

ngk 3.498,9 1.667,5 47,7

bvj 2,2 1,6 70,9

Totaal Departement Economie,
Werkgelegenheid, Binnenlandse
Aangelegenheden en Landbouw

Totaal alle kredieten Departe-
ment EWBL

3.501,1 1.669,1 47,7
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10 Leefmilieu ngk 801,4 779,9 97,3

bvj 0,6 0,0 0,0

20 Natuur ngk 25,1 5,2 20,8

bvj 0,3 0,0 0,0

61 Administratie Leefmilieu,
Natuur, Land- en Waterbeheer

30 Bos en groen ngk 5,8 2,7 46,2

40 Landbeheer ngk 6,8 1,3 19,7

50 Waterbeheer ngk 273,6 232,8 85,1

bvj 0,2 0,0 0,0

Totaal OAFD 61 ngk 1.112,7 1.021,9 91,8

bvj 1,1 0,0 0,0

10 Ruimtelijke ordening,
Stedenbouw en Grondbeleid

ngk 27,8 1,4 5,262 Administratie Ruimtelijke
Ordening, Huisvesting, Mo-
numenten en Landschappen

20 Monumenten en landschap-
pen

ngk 11,5 11,2 97,6

40 Huisvesting ngk 141,5 7,2 5,1

Totaal OAFD 62 ngk 180,7 19,8 11,0

10 Wegen ngk 51,4 50,2 97,763 Administratie Wegen en
Verkeer

bvj 7,5 0,0 0,0

20 Gemeenschappelijk vervoer ngk 19,9 4,0 20,2

30 Regionale luchthavens en
vliegvelden

ngk 7,8 7,8 100,0

40 Algemene infrastructuur en
verkeersbeleid

ngk 46,0 25,2 54,7

bvj 0,4 0,0 0,0

Totaal OAFD 63 ngk 125,1 87,2 69,7

bvj 7,9 0,0 0,0

10 Waterwegen en binnenvaart ngk 50,0 42,5 84,964 Administratie Waterwegen en
Zeewezen

20 Havens ngk 37,6 19,8 52,7

30 Zee- en rivierwaterkering en
-beheersing

ngk 1,5 0,5 31,9

40 Algemeen infrastructuur- en
scheepvaartbeleid

ngk 29,6 29,2 98,9

50 Zeewezen ngk 499,3 196,7 39,4

bvj 0,0 0,0 0,0

Totaal OAFD 64 ngk 618,0 288,7 46,7

bvj 0,0 0,0 0,0

10 Ondersteunende opdrachten
en studies

ngk 11,0 11,0 99,566 Administratie Ondersteunende
Studies en Opdrachten

Totaal OAFD 66 ngk 11,0 11,0 99,5

90 Algemene uitgaven ngk 221,4 220,2 99,569 Diensten van de Secretaris-
generaal

Totaal OAFD 69 ngk 221,4 220,2 99,5

ngk 2.269,0 1.648,8 72,7Totaal Departement
Leefmilieu en Infrastructuur

bvj 9,0 0,0 0,0

Totaal alle kredieten Departe-
ment Leefmilieu en Infrastruc-
tuur

2.278,0 1.648,8 72,4
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geordonnan-
ceerd
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10 Algemeen wetenschapsbe-
leid

ngk 242,1 172,1 71,1

20 Wetenschapsbeleid acade-
misch onderzoek

ngk 920,2 919,8 100,0

30 Wetenschapsbeleid econo-
mische finaliteit

ngk 158,5 157,6 99,5

71 Administratie Wetenschap en
Innovatie

Totaal OAFD 71 ngk 1.320,7 1.249,5 94,6

10 Media en film ngk 66,0 44,9 68,072 Administratie Media

Totaal OAFD 72 ngk 66,0 44,9 68,0

ngk 1.386,7 1.294,4 93,3Totaal Departement Weten-
schap, Innovatie en Media

Totaal alle kredieten Departe-
ment Wetenschap, Innovatie en
Media

1.386,7 1.294,4 93,3

ngk 2.360,1 1.768,2 74,999 College van Secretarissen-
generaal

10 Interdepartementale be-
staansmiddelen

bvj 11,4 0,0 0,0

Totaal OAFD 99 ngk 2.360,1 1.768,2 74,9

bvj 11,4 0,0 0,0

ngk 2.360,1 1.768,2 74,9Totaal Interdepartementale
Bestaansmiddelen

bvj 11,4 0,0 0,0

Totaal alle kredieten Interde-
partementale Bestaansmiddelen

2.371,5 1.768,2 74,6

Algemeen totaal ngk 19.266,0 12.228,5 63,5

bvj 99,2 69,9 70,4

Algemeen totaal alle kredieten 19.365,2 12.298,4 63,6

TITEL III - Aflossing schuld

(in miljoen BEF)
organisatieafdeling programma overgedragen

krediet
geordonnan-

ceerd
aanwending

(in %)

24 Administratie Budgettering,
Accounting en Financieel Ma-
nagement

90 Aflossing schuld ngk 22.010,2 0,0 0,0

Totaal OAFD 24 ngk 22.010,2 0,0 0,0
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Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gelijke
Kansen, 11

controleur van de vastleggingen, 55
Cultuur, reservevorming, 211
Cultuur, studies, 210
DAC, 98
dading, 72
dagverzorgingscentra, 204
debiteurenbeheer, 61
debudgettering, 79
delegatiebesluit, 60
departement Algemene Zaken en
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departement Coördinatie, 179
departement Leefmilieu en
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departement Onderwijs, 193
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dienst Sport, 210
Dienst voor de Scheepvaart, 29;
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Dienst voor Infrastructuurwerken
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EFRO, 222
elektriciteitsdecreet, 214
enveloppefinanciering, 38
EOGFL, 222
Europese

Werkgelegenheidsrichtsnoeren,
215

exclusiviteitsovereenkomst, 86
Export Vlaanderen, 122; 400
exportbevordering,

uitrustingsgoederen, 214
FBJ, 95
FEERR-MGO, 331
financieel systeem, 174
Financieringsfonds voor

Schuldafbouw en Eenmalige
Investeringsuitgaven, 180; 351

Financieringsinstrument voor de
Vlaamse visserij- en
aquicultuursector, 329

Fonds B2, 50; 52
Fonds Bijzondere Jeugdbijstand,

313
Fonds Culturele Infrastructuur, 347
Fonds Film in Vlaanderen, 316
Fonds onroerende goederen, 172

Fonds tot Bevordering van het
Industrieel Onderzoek in
Vlaanderen, 305

Fonds Vlaanderen-Azië, 296
Fonds voor de Financiering van het

Urgentieplan voor de Sociale
Huisvesting, 268

Fonds voor de Planschade, 170
Fonds voor de Waterhuishouding,

222
Fonds voor Economische Expansie

en Regionale Reconversie -
Kleine Ondernemingen, 334

Fonds voor Economische Expansie
en Regionale Reconversie -
Middelgrote en Grote
Ondernemingen, 331

Fonds VR, 54
functiescheiding, 106
Galgenweel, 87
gemachtigde van Financiën, 88
Gemeenschapsinstelling voor

Bijzondere Jeugdbijstand De
Kempen, 275

Gemeenschapsinstelling voor
Bijzondere Jeugdbijstand De
Zande, 274

Gemeenschapsonderwijs, 353
Gemeentelijke

Begeleidingscommissie, 230
gemeentelijke ruimtelijke

structuurplannen, 224
gemeenten, 45; 48
geschillendossiers, 235
gesco's, 98
gesubsidieerde werken, 56
gewestplanwijziging, 86
Graaf de Ferrarisgebouw, 167
Grindfonds, 326
groenarbeiders, 221
Grondfonds, 170; 282
grondwaterbeheer, schadefonds,

222
heffing leegstand woningen, 190
Hendrik Consciencegebouw, 167
Herplaatsingsfonds, 345
Hof van Cassatie, 235
Hogere Zeevaartschool, 254
hogescholen, 133
huurkoop, Aquafin, 127
huurkoopovereenkomst, 76
huurovereenkomst, 76
IMALSO, 86
IN, overheidsopdrachten, 135
IN, patrimonium, 136
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indexering, 41
Inspectie van Financiën, 53; 74; 82;

88; 92; 137; 230; 236
Instituut voor Bosbouw en

Wildbeheer, 132; 133; 135; 221
Instituut voor het Archeologisch

Patrimonium, 261
Instituut voor Natuurbehoud, 132
Instituut voor Natuurbehoud, Eigen

Vermogen, 132
intercommunales, 61; 98
internationale culturele

samenwerking, 211
interne controle, 61; 103; 106; 193;

241
interne controle, Toerisme

Vlaanderen, 119
Investeren in Vlaanderen, 269
Investeringsdienst voor de Vlaamse

Autonome Hogescholen, 366
IT-outsourcing, 190
IWT-Vlaanderen, 453
kabinetten, 29
Kallemoeievijver, 72
kas- en schuldbeheer, 167
Kasteel - Domein van Gaasbeek,

266
kernsteden, 46
Kind en Gezin, 368
kleiverwerkende nijverheid, 223
Koninklijk Museum voor Schone

Kunsten te Antwerpen, 267
kredietaanwending, 173
kredietbewegingen, 174
kredietherverdelingen, 174; 177
kwijtschelding, 61
landbouw, investerings- en

installatiesteun, 103
landbouw,

samenwerkingsakkoorden, 217
landbouw, startpremies voor

samenwerkingsverbanden, 103
landbouwvormingsbeleid, 217
Landcommanderij Alden Biesen,

272
landinrichting, 56
lasten uit het verleden, 234
lease-in-lease-out, 167
Leefmilieu, informaticaprojecten,

220
leegstand en verkrotting, 216
Leie, 79
Leiebekken, 72
Limburgfonds, 337

Limburgse Reconversie
Maatschappij, 168

Linker Scheldeoever, 86; 278
loonmatigingswetten, 126
Luchthaven Antwerpen, 255
Luchthaven Oostende, 258
Maatschappij van de Brugse

Zeevaartinrichtingen, 444
Maribel, 98
MBZ, 61; 66
mededinging, 86
medisch schooltoezicht, tijdelijke

stuurgroep, 208
Middenvijver, 87
milieubeleidsplan 1997-2001, 56
milieuvergunning, 83
Minafonds, 123; 251
Minister van Openbare Werken, 62
Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, 136
Ministerie van Financiën, Centrale

Dienst voor de Vaste Uitgaven,
119

Ministerie van Justitie, 99
Ministerie van Openbare Werken,

72
MVG, reorganisatie, 21
MVG, werkgroep Datacontrole, 20
MVG, werkgroep Rekenplichtigen,

20
natuurgebieden, aankoop, 220
niet-gesplitste kredieten, 173
nutsleidingen, 61
NV Zeekanaal en Watergebonden

Grondbeheer Vlaanderen, 436
OCMW, 47; 98
onderhandelingsprocedure, 79
Onderwijs, reiskosten, 197
Onderwijs, vervoerkosten, 195
onderzoeksovereenkomsten,

verantwoording, 241
onteigening, 72
onthaal-, oriëntatie- en

observatiecentrum, 96
ontvangstenrekenplichtigen, 65
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis

te Geel, 379
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis

te Rekem, 381
Openbare Afvalstoffenmaatschappij

voor het Vlaams Gewest, 293
opleidingsschip Themis, 233
ordonnanceringskredieten, 173
organieke fondsen, 246
OVAM, 130
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overgedragen kredieten, 174
overheidsopdrachten, 193
overheidsopdrachten, Aquafin, 123
overstromingsgebied Kruibeke-

Bazel-Rupelmonde, 234
personeel, terbeschikkingstelling,

120
personeelsplannen, 95
Plan voor Plattelandsontwikkeling,

217
PMV, 169
potentiële rechten, 70
procesimplementatieplannen, 95
projecten basismobiliteit, 227
projectmanagement, 79
projectontwikkelaar, 86
Provinciale Auditcommissie

Openbaar Vervoer, 230
publiek-private samenwerking, 86;

237
rattenverdelging, 235
recht van opstal, 76
rechtspraak, 62
regeerakkoord, 28
regeringscommissarissen, 50; 55
Reguleringsinstantie voor de

Elektriciteits- en Aardgasmarkt,
214

rekendecreet, 70
Rekenhof, briefwisseling, 9; 11
Rekenhof, budgettaire adviesrol, 15
Rekenhof, overleg met Ministerie

Vlaamse Gemeenschap, 20
Rekenhof, samenwerking met

Vlaams Parlement, 11
reservevorming, 52
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur,

123
ruilverkaveling, 56; 170; 222
ruilverkavelingscomité, 56
Ruimtelijk Structuurplan

Vlaanderen, 224
ruimtelijke ordening, 170
samenwerkingsovereenkomst, 86
schade door derden, 61; 67
schadevergoeding, 72
Schoonmaak, 270
serviceflats, 202
SIF, 216
sociaal secretariaat, 97
sociale huisvesting, 44
sociale huisvestingsmaatschappijen,

44
sociale wetgeving, 98
sociale-zekerheidswetgeving, 98

Socratesprogramma, 199
stadsvernieuwing, 225
steunpunt Sport, Beweging en

Gezondheid, 241
strategische planning, 30
studieopdrachten, 203; 204
Stuurgroep Communicatiebeleid

Leefmilieu, 130
Subcommissie voor Financiën en

Begroting, 11
subsidies herdenkingen auteurs,

211
subsidies, gezondheidspromotie,

208
subsidies, overheadkosten, 186;

204
subsidies,

preventiegezondheidszorg, 208
subsidies, verantwoording, 185;

186; 193; 200; 204
subsidievoorschotten, 169
swaps, 167
tekortrekeningen, 24
tewerkstellingsmaatregelen, 98
thuisverzorging, 207
Toerisme Vlaanderen, 117; 395
Toerisme Vlaanderen,

buitenlandkantoren, 122
Toerisme Vlaanderen, contractuele

werving, 117
uitrustingsgoederen, 207
uitstaande vastleggingen, 178
Universitair Ziekenhuis Gent, 354
universitaire instellingen, 84
universiteiten, 133
universiteitendecreet, 84
UZ Gent, gebruiksvergoeding, 168
variabele kredieten, 173
VDAB, 29; 118; 169
VDAB-Outplacement, 236
verwijlintresten, 61; 104
VFLD, 234
VIPA-regeling, 99
Visserijfonds, 221
VITO, 29
Vlaams Administratief Centrum,

191
Vlaams Centrum voor het

Openbaar Bibliotheekwerk, 273
Vlaams Commissariaat voor de

Media, 458
Vlaams Egalisatie Rente Fonds,

340
Vlaams Fonds voor de

Lastendelging, 302
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Vlaams Fonds voor de Letteren, 29;
383

Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een
Handicap, 373

Vlaams Fonds voor Lastendelging,
77

Vlaams Infrastructuurfonds, 64; 67;
73; 263

Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden
Aangelegenheden, 298

Vlaams Instituut voor Zelfstandig
Ondernemen, 408

Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds,
103; 323

Vlaams Parlement, 31
Vlaams Parlement, resolutie, 14; 29
Vlaams Woningfonds, 50; 52
Vlaams Woningfonds, Fonds B2,

52
Vlaams Woningfonds, Fonds

Vlaamse Rand, 52
Vlaams Zorgfonds, 349
Vlaamse Dienst voor

Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding, 403

Vlaamse Gemeenschap,
reorganisatie, 118

Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen, 206

Vlaamse Hoge Raad voor
Natuurbehoud, 132

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij,
15; 44; 225; 421

Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek, 449

Vlaamse Landmaatschappij, 56;
217; 411

Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening, 416

Vlaamse Milieumaatschappij, 130;
205; 319

Vlaamse Onderwijsraad, 359
Vlaamse Onderzoekseenheid voor

Land- en Tuinbouweconomie,
217

Vlaamse Radio- en
Televisieomroep, 460

Vlaamse Vervoermaatschappij, 29;
428

Vlaamse wooncode, 44; 52
Vlaamse Woonraad, 45
Vlabinvest, 310
VLIF, voorlopige afrekeningen,

104
VLIF, waarborgverlening, 103
VLM, 130
Vlopera, 29; 387
VOI, beheersovereenkomsten, 28
VOI, stambesluit, 117
volksontwikkelingswerk, 38
VOLT, 218
voorafgaand visum, 22; 38
vrederechter, 74
VRT, 29
VTS, ontvangsten, 171
VVM, 230
VVM, Gemachtigde van Financiën,

230
VVM, tramstellen, 230
waarborgverlening, 53
waterbouwkundig laboratorium,

233
waterwegen, onderhoud, 234
waterwegen, schade, 171
Week van het Bos, 221
wegen, elektrische en

elektromechanische inrichtingen,
228

wegen, onderhoud, 227
Wegenfonds, 62
wegeninfrastructuur, 61; 67
Welzijn, loonharmonisatie, 202
werkgroep Rekenplichtigen, 70
werkingssubsidies, 95
wetenschappelijk onderzoek, 239;

242
Wetenschapsbeleid,

onderzoeksovereenkomsten, 241
wisselkoersverschil, 192
woningbouwgebieden, 45
woonkernen, 226
woonuitbreidingsgebied, 87
woonvernieuwingsgebieden, 45
Zeebrugge, achterhaven, 66
zelfstandig academisch personeel,

84


