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Jaarrekening 2010 van Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) 
 
 
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 
6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van open-
baar nut. 
 
Het Hermesfonds dient een jaarrekening 2010 op te stellen overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
De instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 229.580.833  euro 
uitgaven 236.321.892  euro 
 
Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2010 een tekort zijn van 6.741.059 euro dat, samen 
met het overschot op 31 december 2009 van 146.697.000 euro, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2010 zou verlagen tot 139.955.941 euro. De ontvangsten omvatten opne-
mingen uit reservefondsen voor een bedrag van 397.240 euro. De uitgaven omvatten geen 
dotaties aan reservefondsen. 
 
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 141.392.546 euro en een verlies van het boekjaar van 6.592.258 euro. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot volgende opmerkingen. 
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Het Rekenhof stelt bij herhaling vast dat nog steeds geen reconciliatie op gecumuleerd  
niveau kan worden voorgelegd. Zijn college wenst derhalve te benadrukken dat het verschil 
tussen het gecumuleerd bedrijfseconomisch resultaat en het gecumuleerd budgettair resul-
taat afdoende moet kunnen worden geduid. Afwijkingen waarvoor geen rechtsgeldige argu-
mentatie kan worden gegeven, moeten gepast worden gecorrigeerd. 
 
Een bijkomende blokkering inzake werkingsdotaties ten belope van 250.000 euro werd ten 
onrechte niet in de jaarrekening verwerkt, waardoor de corresponderende vorderingen, als-
ook het resultaat overgewaardeerd zijn. In het budgettaire luik van de jaarrekening is een 
overeenkomstige tekortkoming waar te nemen. 
 
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 leidend ambtenaar van het Hermesfonds bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.650.278 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 Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het Hermesfonds. 
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