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Jaarrekening 2010 van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie (IWT)

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 artikel
5 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
Het IWT heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.
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.
FIOV dossiers
In 2000 werden de rechten en plichten van het vroegere FIOV overgedragen aan het IWT.
In dit kader registreert het IWT nog steeds vorderingen op lange en korte termijn in zijn
jaarrekening ten belope van 2 miljoen euro. Sedert jaren blijven deze dossiers ongewijzigd
in de jaarrekening staan, bij gebrek aan enige opvolging. Het Rekenhof dringt aan op de
afwerking van deze oude dossiers.
Bij de overdracht bekwam het IWT tevens een gebouw. Het agentschap maakt in zijn jaarrekening echter geen melding van deze eigendom.
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Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie voor studie- en expertiseopdrachten t.b.v. het Vlaams Innovatie Netwerk (VIN)
De subsidie aan het IWT voor studie- en expertiseopdrachten ten behoeve van het Vlaams
Innovatie Netwerk (VIN) werd voor het jaar 2010 bij decreet vastgelegd op 198.000 euro.
Het ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie vermeldt een bedrag van 339.200
euro. Het uitvoeringsbesluit stemt aldus niet overeen met de decretaal toegekende subsidie.
Overschrijdingen van decretale vastleggings- en betaalkredieten
Volume 15 van de jaarrekening geeft een overzicht van de vaststaande en toekomstige verplichtingen en verbintenissen. Het IWT rapporteert hier bij meerdere kredietlijnen nieuwe
verbintenissen 2010 die hoger liggen dan de vastleggingen geregistreerd in Orafin. Voor een
aantal kredietlijnen vermeldt de jaarrekening zelfs verbintenissen die de decretaal toegekende vastleggingsmachting overschrijden. De verschillen tussen de bedragen in de jaarrekening en de effectieve vastleggingen zijn toe te schrijven aan projecten met een looptijd
van meerdere jaren die na een paar jaar een tussentijdse evaluatie bekomen. In de boekhouding registreert het IWT het toegekende bedrag voor de volledige looptijd. In Orafin
wordt een bedrag vastgelegd dat overeenkomt met de periode tot de evaluatie. De latere
jaren worden dan geïmputeerd op toekomstige vastleggingsmachtigingen. Op deze wijze
bezwaart het IWT mogelijks nu reeds latere vastleggingsmachtigingen die momenteel nog
niet zijn toegekend.
Het Rekenhof raadt bovendien aan de vastleggingen in de boekhouding van het IWT en
deze in Orafin op een gelijkaardige wijze te registreren.
Inzake betaalkredieten constateert het Rekenhof dat het IWT na een laatste interne kredietherschikking in december 2010 tot een betaalkrediet van 113.599.867 euro komt voor
onderzoek en ontwikkeling, waar de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor deze kredietlijn in een maximaal betaalkrediet van 112.051.000 euro voorziet.

Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald 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 aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het IWT bezorgt. Een kopie van
die brief, kenmerk N 09-3.674.836 B2, is als bijlage gevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Accounting bezorgd.
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, alsook naar de administrateur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van het IWT.
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