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Jaarrekening 2010 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
(VMW)

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
openbaar nut.
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) dient een jaarrekening voor te
leggen overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei
1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering
voor de Vlaamse openbare instellingen (hierna: VOI-boekhoudbesluit).
De bedrijfsrevisor van de VMW heeft, in zijn hoedanigheid van commissaris over de statutaire jaarrekening per 31 december 2010, een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd.
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.
Uitvoeringsrekening van de begroting
In de uitvoeringsrekening van de begroting worden zowel aan de ontvangsten- als aan de
uitgavenzijde, meerdere belangrijke afwijkingen vastgesteld tussen de begrote bedragen en
de realisaties, respectievelijk gerapporteerd als ‘Herzien budget’ en als ‘Uitvoering cumul’.
Deze situatie is voornamelijk veroorzaakt doordat de begroting van de VMW weinig zorgvuldig wordt opgemaakt en onvoldoende wordt toegelicht. Bij zijn begrotingsonderzoeken
heeft het Rekenhof hier reeds meermaals op gewezen. Overigens dient de VMW, indien er
desondanks afwijkingen zouden voorkomen, een gewijzigde begroting op te stellen en deze
tijdig te laten goedkeuren.
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Zoals de vorige boekjaren werd opgemerkt is ook het overgedragen begrotingssaldo 2010
niet correct, omdat vergissingen, eigen aan de manuele opstelling van de uitvoeringsrekening, niet worden gedetecteerd en meerdere foutieve aanrekeningen van de voorgaande
boekjaren niet werden gecorrigeerd. In uw antwoord van 26 juli 2011 op deze opmerking bij
de rekeningen over 2009, deelde u mee dat de VMW bereid is een theoretische herbepaling
van het begrotingssaldo per einde 2010 op te maken, met als doel de uitvoeringsrekening
van de begroting van 2011 correct te kunnen afsluiten. De VMW heeft voor einde 2010 het
begrotingssaldo herbepaald en zal dit nog verder uitwerken en verfijnen bij het opmaken
van de uitvoeringsrekening van de begroting over het boekjaar 2011.
De niet-correcte aanrekeningen van het boekjaar 2010, met een materiële impact op het
overgedragen begrotingssaldo, worden meegedeeld in een afzonderlijk schrijven met boekhoudtechnische opmerkingen gericht aan de directeur-generaal van de instelling.
Waarderingsregels
Op 25 februari 2011 gaf de raad van bestuur van de VMW zijn goedkeuring aan de gewijzigde waarderingsregels. In het bijzonder werden bijkomende waarderingsregels opgenomen
voor de nieuwe activiteiten inzake rioolbeheer vanaf 1 januari 2010.
Aangezien de gewijzigde afschrijvingspercentages afwijken van deze in het artikel 34, § 7,
van het VOI-boekhoudbesluit, heeft de VMW u, met toepassing van artikel 23 van voornoemd besluit, in haar brief van 30 september 2011 om een afwijking van de waarderingsregels gevraagd. De VMW heeft op dat schrijven nog geen antwoord ontvangen. Weliswaar
stipuleert het artikel 23 dat de specifieke waarderingsregels u vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd.
Advies regeringscommissaris
Het advies van de afgevaardigde regeringscommissaris van de minister van Financiën en
Begroting over de jaarrekening 2010 werd niet bekomen, hoewel de VMW in haar brief van
21 maart 2011 hierom heeft verzocht. Het IVA Centrale Accounting heeft hierover reeds
meermaals een opmerking gemaakt, voor de jaarrekening 2010 met brief van 19 december
2011.
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 directeur-generaal van de VMW bezorgt. Een kopie van die
brief, kenmerk N 09-3.673.607 B2, is als bijlage gevoegd.
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Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
alsook naar de directeur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening.
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