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De heer D. Van Mechelen 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 
1210 BRUSSEL 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 

-- -- N 09-3.491.258 B1 9 juni 2009 

 
Rekeningen 2007 van het Loodswezen, dienst met afzonderlijk beheer 
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 13 juni 2008, kenmerk 
FB/CenAcc/2226025 
 
Mijnheer de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft be-
ëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 22 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende het financiële 
en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen. 
 
De DAB Loodswezen dient zijn rekeningen 2007 op te stellen overeenkomstig artikel 11 van 
het bovenvermelde besluit. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Het Rekenhof stelt vast dat de uitvoeringsrekening 2007 een overschrijding met 39.993,77 
EUR vertoont van het vastleggingskrediet voor rubriek 12.12 “Huur gebouwen”. 
 
Het herinnert aan wat het in verband met de transparantie van de kosten van het loodsen en 
beloodsen heeft gesteld in zijn brief met betrekking tot de controle van de rekeningen 2004 
d.d. 13 maart 2007, kenmerk N 09-3.186.512 B1. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ener-
gie, Leef-milieu en Natuur, en naar de waarnemend algemeen directeur van de DAB Loods-
wezen. 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier  Eerste voorzitter 


