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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 09-3.457.557 B1 3 maart 2009 
 
Rekeningen 2007 van het Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de 
Sociale Huisvesting (FFUSH), dienst met afzonderlijk beheer 
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 17 maart 2008, kenmerk 
FB/CenAcc/2226019 
 
 
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 12 
van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financieel en materieel beheer van 
het Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting van 9 juni 
1993. 
 
Het FFUSH heeft zijn rekeningen 2007 opgesteld overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van het 
bovenvermeld besluit. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een grondige 
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Volgens artikel 29 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1993 moet de Vlaamse Regering jaarlijks vóór 30 juni bij het Vlaams Parlement omstandig 
verslag uitbrengen over de werking van het Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan 
voor de Sociale Huisvesting tijdens het afgelopen begrotingsjaar. Het verslag over de wer-
king tijdens het begrotingsjaar 2007 bevat enkele onvolkomenheden: 
 
1. De nacalculatie van de huursubsidie in het verslag (punt 4.2) komt niet overeen met de 
berekening van de nacalculatie in bijlage 1 bij het verslag (7.621,01 EUR verschil). 
 
2. Het totaal van de betaalstaten 2007 (punt 4.1) komt niet overeen met het totaal van de 
tussenkomsten in bijlage 2 van het verslag en het encours op de machtiging in het verslag 
(punt 4.4) komt niet overeen met het encours op de machtiging in bijlage 3, rekening hou-
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dend met de nacalculaties 2002-2006 die ook niet in dit laatste totaal zijn vervat. (telkens 
23,25 EUR verschil). 
 
De toepassing die de tussenkomsten van het FFUSH verwerkt, is blijkbaar niet meer in staat 
volledig juiste rapporten te genereren, vermits manuele correcties niet worden opgenomen 
en ook de nacalculaties vanaf 2002 niet kunnen worden geïncorporeerd in de encourslijst 
(bijlage 3). Dit geeft eind 2007 al een verschil van 13.478.801 EUR. 
 
3. De inleiding van het verslag refereert aan het besluit van de Vlaamse Regering van 
8 januari 1993 betreffende het financieel en materieel beheer van het Fonds voor de Finan-
ciering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting. Het financieel en materieel beheer 
van dit fonds wordt echter geregeld bij besluit van 9 juni 1993. 
 
4. Bij de rekeningcontrole 2006 werd vastgesteld dat de betaalstaat van februari niet correct 
was opgenomen onder punt 4.1 van het verslag. Het vermeldt 2.718.090,39 EUR terwijl de 
eigenlijke betaalstaat van februari een bedrag van 2.722.974,90 EUR betreft, een verschil 
van 4.884,51 EUR. De informele belofte dat dit als erratum zou worden opgenomen in het 
jaarverslag over 2007, is niet nagekomen. 
 
Bij de controle werd ook vastgesteld dat de eerste rekenplichtige (Carla SLOOTMAEKERS) 
een eindebeheersrekening heeft voorgelegd voor de periode 1 januari 2007 tot 30 juni 2007. 
De tweede rekenplichtige (Nico NECKEBROECK) heeft een eindebeheersrekening voorge-
legd voor de periode 1 januari 2007 tot 31 december 2007. Deze periodes overlappen el-
kaar. De laatste eindebeheersrekening had moeten worden opgemaakt met als begindatum 
1 juli 2007.  
 
Derhalve dient een gecorrigeerde versie van die rekening over de periode 1 juli 2007 tot 
31 december 2007 officieel aan het Rekenhof ter afsluiting  te worden voorgelegd, samen 
met een proces-verbaal van overgave/overname van een DAB-rekening. Ook bij een nivelle-
ring van een DAB-rekening en overname door de centrale uitgavenrekenplichtige dient im-
mers een proces-verbaal van overgave/overname te worden opgemaakt. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien 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 Binnenlands Bestuur, Ste-
denbeleid, Wonen en Inburgering, en naar de administrateur-generaal van het IVA Wonen-
Vlaanderen. 
 
 
Op last:       Het Rekenhof: 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem      Franki Vanstapel 

Hoofdgriffier       Eerste voorzitter 


