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Verslag aan het Vlaams Parlement
Rekenhof publiceert rekeningenrapport 2018 over de Vlaamse overheid

Het Rekenhof heeft zijn controlerapport over de algemene en geconsolideerde rekeningen 2018
van de Vlaamse overheid aan het Vlaams Parlement bezorgd. De Vlaamse overheid kon een
beter resultaat dan begroot tonen. De Vlaamse rekeningen bevatten echter ook dit jaar een
aantal pijnpunten die het Rekenhof al jaren herhaalt en het Rekenhof vindt ook dat de Vlaamse
Regering nog altijd te weinig inhoudelijke informatie verstrekt bij de gerapporteerde cijfers.
Tijdig en beter
De afgelopen jaren heeft de Vlaamse administratie zich ingezet om haar rekeningen
vroeger af te leggen en de verschillende financiële verantwoordingsdocumenten beter te
integreren. Dankzij deze inspanningen kon de Vlaamse Regering de definitieve algemene
en geconsolideerde rekeningen 2018 op 17 mei 2019 goedkeuren, dus binnen de deadlines
die de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën vanaf het begrotingsjaar 2020 dicteert.
Resultaat
De Vlaamse overheid heeft haar geconsolideerde rekening 2018 afgesloten met een negatief
vorderingensaldo van 744,1 miljoen euro. Dat saldo is het verschil tussen ontvangsten en
uitgaven van de Vlaamse overheid en alle entiteiten die tot haar consolidatiekring behoren.
De afrekening van het Vlaamse aandeel op de federaal geïnde ontvangsten voor de jaren
2015‐2017 weegt op dit saldo. Door een overschatting van de autonomiefactor had
Vlaanderen immers voorheen 1 miljard euro teveel ontvangen. Vlaanderen diende de
afrekening integraal in 2018 ten laste te nemen. Mede daarom berekende de Vlaamse
overheid ook een gecorrigeerd vorderingensaldo, dat deze afrekening niet meetelde. Het
gecorrigeerde vorderingensaldo 2018 bedraagt 367,4 miljoen euro, wat 362,7 miljoen euro
beter is dan begroot. De totale geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid bedroeg
eind 2018 iets meer dan 23 miljard euro, zijnde 4,2 % van het Belgische BBP.
Verbeteringstrajecten
Het Rekenhof herhaalde in het rekeningenrapport over 2018 een aantal opmerkingen uit de
rapporten over de vorige jaren. Het heeft wel kunnen vaststellen dat de administratie
enkele belangrijke verbeteringstrajecten heeft opgestart, maar dat hun uitwerking en
invoering tijd vergt.
Consolidatieproblemen
Bij de geconsolideerde rekeningen 2018 blijft dat de precieze afgrenzing van wat op het
boekjaar diende te worden aangerekend een pijnpunt. Net als in vorige jaren heeft de
Vlaamse overheid niet alle ontvangsten en uitgaven (aankopen, investeringen en subsidies)
aangerekend op het jaar waarop zij betrekking hebben. In vergelijking met 2017 heeft zij zo
110,7 miljoen euro bijkomend doorgeschoven. Vooral de aanrekening van de saldi van
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subsidies blijft een probleem. De administratie is van plan het afgrenzingsprobleem bij de
subsidies weg te werken bij de opmaak van de initiële begroting 2020. Ook de eliminatie
van onderlinge transacties tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse rechtspersonen
blijft moeilijk.
Bedrijfseconomische problemen
Een aantal opmerkingen heeft alleen betrekking op de bedrijfseconomische balans en
resultatenrekening van de Vlaamse overheid. Zo bleven ook in 2018 de waarderingsregels
van werken van burgerlijke bouwkunde en terreinen en gebouwen gebaseerd op
verouderde regelgeving, wat hun boekwaarde vertekent. De Vlaamse overheid blijft ook
haar participaties waarderen tegen de aanschaffingswaarde, ook als hun intrinsieke waarde
blijvend afwijkt van hun boekwaarde. Voorts voert zij niet altijd waardeverminderingen uit
voor oninbare belastingsvorderingen. Het Rekenhof raamt dat daarvoor nog een
bijkomende waardevermindering van 165,3 miljoen euro nodig is. Ten slotte heeft de
Vlaamse overheid tot op heden geen boekhoudkundige voorziening voor risico’s en kosten
aangelegd, ook al zou de opname ervan in de balans een correcter beeld geven van de
potentiële verplichtingen ingevolge hangende geschillen.
Te weinig toelichting
Belangrijke engagementen die zij heeft aangegaan met lange‐termijngevolgen voor de
begroting, heeft de Vlaamse overheid niet toegelicht. Zij rapporteerde evenmin over
toegekende waarborgen en de risico’s die dat voor de begroting inhoudt. Het jaarverslag en
de jaarrekening 2018 van de Vlaamse Gemeenschap geven in het algemeen maar beperkt
duiding en commentaar bij de uitvoeringsrekening van de begroting. Het jaarverslag bevat
wel toelichtingen bij de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening, maar geen
inhoudelijke besprekingen of analyses bij de begrotingsuitvoering. Het geactualiseerd
monitoringverslag geeft summiere uitleg over de ESR‐consolidatie en de berekening van
het vorderingensaldo. Hoe de beleids‐ en betaalkredieten inhoudelijk zijn aangewend en
wat ermee is bereikt, komt nauwelijks aan bod. In het kader van zijn informatieopdracht
geeft het Rekenhof daarom zelf enige commentaar bij de kredietaanwending en de
realisatie van de ontvangsten.
Reactie van de minister
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 21 juni geantwoord op de
opmerkingen van het Rekenhof. Zij beklemtoonde de structurele verbeteringen waarop de
administratie inzet, met het oog op de certificering van de algemene en geconsolideerde
rekeningen vanaf het begrotingsjaar 2020, en ging dieper in op enkele specifieke punten,
zoals het grote bedrag aan openstaande vastleggingen voor de Participatiemaatschappij
Vlaanderen en het niet boeken van voorzieningen. De minister ging niet in op de vraag naar
meer inhoudelijke toelichting over het uitgevoerde beleid.

Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen,
de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
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Het rekeningenrapport 2018 over de Vlaamse overheid is bezorgd aan het Vlaams Parlement.
Het verslag en dit persbericht staan op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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