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Rekeningen 2010 van het Loodswezen, dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 5 juli 2011, zonder kenmerk

Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel
22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende het
financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen.
De DAB Loodswezen dient zijn rekeningen 2010 op te stellen overeenkomstig artikel 11 van
het bovenvermelde besluit.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
De DAB Loodswezen verwerkt in opvolging van instructies van het IVA Centrale Accounting
in de uitgavenrubrieken van de uitvoeringsrekening ten onrechte de op het einde van het
begrotingsjaar openstaande facturen (voor een bedrag van 30.813.224,05 euro) als “Aangerekende uitgaven”, terwijl die normaliter als “Naar volgend jaar over te dragen verbintenissen” in de rekening moeten worden opgenomen. Het gaat om 23.347.105,46 euro aan sociale bijdragen die in eerste instantie worden betaald door het departement MOW, maar
maandelijks moeten worden terugbetaald, 6.364.664 euro aan facturen van DAB Vloot voor
het ter beschikking stellen van schepen en bemanning aan het Loodswezen en
1.101.454,59 euro aan facturen van andere leveranciers. Deze handelwijze strookt niet met
de regelgeving en veroorzaakt een aantal boekhoudkundige en begrotingstechnische problemen en tegenstrijdigheden. Bovendien zijn geen overgedragen verbintenissen van het
vorige begrotingsjaar in de uitgavenrubrieken opgenomen omdat alle op het einde van het
begrotingsjaar openstaande facturen (voor een bedrag van 14.720.468,14 euro) in de uitvoeringsrekening 2009 werden opgenomen als aangerekende uitgaven hoewel ze pas in
2010 zijn betaald en dus eveneens in 2010 moesten worden aangerekend. Als gevolg van
deze verrichtingen is de overdracht naar 2011 evenmin correct. Het Rekenhof verwijst naar
wat het in dit verband heeft gesteld in zijn brief met bijgevoegd rapport d.d. 23 november
2010 en zijn brieven d.d. 8 februari 2011 en 12 april 2011 resp. met kenmerk
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N 09-3.607.674 B1, N 09-3.607.674 B4 en N 09-3.607.674 B7 n.a.v. de controle van de rekeningen 2009 van de DAB Loodswezen.
De uitvoeringsrekening van de DAB Loodswezen vertoont verder een aantal kredietoverschrijdingen. De vastleggingskredieten voor de rubrieken “Personeelskosten” en “”Toelagen”
werden overschreden met resp. 1.209,14 euro en 28.761,63 euro, en de ordonnanceringskredieten voor de rubrieken “Personeelskosten”, “Specifieke werkingskosten”, “Werkingskosten Nautinvest” en “Kosten voor PPS” werden met resp. 1.244.209,14 euro,
63.961,16 euro, 54.638,57 euro en 38.809,00 euro overschreden.
Het IVA Centrale Accounting bezorgde met brief van 5 juli 2011 enkel de uitvoeringsrekening 2010 van de DAB aan het Rekenhof. De beheersrekening van de rekenplichtige werd
intussen nog niet opgestuurd. Ook de beheersrekening 2009 van de rekenplichtige werd nog
steeds niet aan het Rekenhof bezorgd.
Het Rekenhof herinnert tevens aan wat het in zijn brief N 09-3.607.674 B1 over de controle
van de rekeningen 2009 van de DAB Loodswezen heeft gesteld met betrekking tot het gebrek aan interne controle.
Tenslotte wijst het Rekenhof er opnieuw op dat de rekeningen van de DAB Loodswezen nog
geen correcte weergave zijn van de werkelijke kostprijs van het loodsen. Deze kostprijs
wordt wel extracomptabel berekend aan de hand van enkele bedrijfseconomische aanpassingen.
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.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare
Werken en naar de directeur-voorzitter van de DAB Loodswezen.
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