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Jaarrekening 2009 van Toerisme Vlaanderen 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door de wet 
van 16 maart 1954. 
 
Toerisme Vlaanderen heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde bedrijfseconomische 
boekhouding en budgettaire rapportering. Er is nog altijd geen bedrijfsrevisor aangesteld om 
de jaarrekening 2009 van Toerisme Vlaanderen te controleren.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 60.228.495 EUR 
uitgaven 58.843.097 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2009 een overschot van 1.385.398 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2008 van 20.240.960 EUR, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2009 verhoogt tot 21.626.358 EUR. De ontvangsten omvatten opnemingen 
uit reservefondsen voor een bedrag van 2.050.482 EUR, de uitgaven omvatten dotaties aan 
reservefondsen voor een bedrag van 1.833.717 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 112.479.501 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 1.685.930 EUR. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
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Jaarrekening 2009 
In uw brief van 5 oktober 2010 (kenmerk FB/CenAcc-CR/SV/TV/2010-046 ) heeft u aan het 
Rekenhof gesignaleerd dat het IVA Centrale Accounting (IVACA) bij zijn analyse vaststelde 
dat in de initiële jaarrekening 2009 van Toerisme Vlaanderen 3.614.641 EUR aan uitgaven 
niet was gerapporteerd. Toerisme Vlaanderen heeft zijn herwerkte jaarrekening 2009 op 
16 augustus 2010 aan IVACA overgezonden. Die rekeningen werden aan het Rekenhof ver-
zonden met bovenvermelde brief van 5 oktober 2010. Daardoor werd de wettelijke termijn, 
zoals vastgelegd in artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op som-
mige instellingen van openbaar nut, met meer dan 4 maanden overschreden. 
 
nv Plinius 
Het Rekenhof stelde vast dat Toerisme Vlaanderen niet tegemoet is gekomen aan zijn vraag 
een waardevermindering te boeken op de deelneming in de nv Plinius. Toerisme Vlaanderen 
haalde aan dat de nv Plinius in 2009 een nettowinst van 739 duizend EUR heeft gemaakt, 
met een stijging van het eigen vermogen tot 3,3 miljoen EUR als gevolg. Het Rekenhof stel-
de echter vast dat het eigen vermogen van de nv Plinius ingevolge het overgedragen verlies 
(- 6,5 miljoen EUR) nog altijd maar 35% van het geplaatst kapitaal bedraagt (9,6 miljoen 
EUR) en de financiële situatie van de onderneming dus nog altijd ongunstig is. Het Rekenhof 
wenst daarom bijkomende informatie te ontvangen over de toekomstplannen van de nv, 
waaruit haar toekomstige winstgevendheid blijkt. 
 
Reservefonds 
Toerisme Vlaanderen heeft zijn reserves (7,5 miljoen EUR) alleen aangelegd in de uitvoe-
ringsrekening van de begroting. Het Rekenhof sluit zich aan bij de opmerking van IVACA dat 
de reserves van Toerisme Vlaanderen ook in de bedrijfseconomische jaarrekening tot uiting 
moeten komen (zie bovenvermelde brief van 5 oktober 2010). 
 
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. 
 
De controle resulteerde ook in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof recht-
streeks aan de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen bezorgt. Een kopie van 
die brief, kenmerk N 09-3.594.472 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de viceminister-president van de Vlaamse Regering  
en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en 
Vlaamse Rand, alsook naar de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. 
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