
Regentschapsstraat 2 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02 551 81 11 – Fax 02 551 86 29 – ccrekN@ccrek.be 
www.rekenhof.be 

 
 
 
 
 
 
 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 

-- -- N 09-3.671.435 B1 13 september 2011  
 

Rekeningen 2010 van het Vlaams Infrastructuurfonds, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 7 juli 2011, kenmerk 

FB/CenAcc/ccr/BL 
 
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 arti-
kel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1992 houdende het  
financieel en materieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds. 
 
Het Vlaams Infrastructuurfonds dient zijn rekeningen 2010 op te stellen overeenkomstig het 
voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1992.  
 
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. 
 
Vanaf het boekjaar 2008 wordt bij de voorlegging van de rekening van de DAB een nieuwe 
werkwijze gehanteerd, waarbij o.m. geen kwartaalstaten en beheersrekening meer worden 
opgemaakt. Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking bij vorige rekeningencontroles dat waar 
nodig het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1992 houdende het financieel 
en materieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds dient te worden aangepast. 
 
In overeenstemming met artikel 59, §2, tweede lid, van het oprichtingsdecreet van het 
Vlaams Infrastructuurfonds van 25 juni 1992 brengt de Vlaamse Regering jaarlijks vóór 
30 juni bij het Vlaams Parlement omstandig verslag uit over de inkomsten en de uitgaven, de 
actieprogramma’s en de werking van het Vlaams Infrastructuurfonds tijdens het afgelopen 
begrotingsjaar. Door problemen met de rapportage uit Orafin 2010 kon de rekening 2010 
van het Vlaams Infrastructuurfonds pas worden goedgekeurd op 29 juni 2011. Hierdoor liep 
de opmaak van het jaarverslag van het VIF vertraging op. 
 
De overgedragen verbintenissen in de rekening 2010 sluiten niet aan met de over te dragen 
verbintenissen in de rekening 2009. Het verschil bedraagt 489.240,63 euro. Op vraag van 
het agentschap Centrale Accounting werden de vastleggingen vereffenaar kort zonder visum 
van de controleur van de vastleggingen niet opgenomen in de overdracht. 
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Het rapport ‘inkooporders’ uit Orafin 2010 sluit niet aan met de jaarrekening. De inkoopor-
ders zijn opgeteld met een ‘negatieve overdracht’ van 380.451,68 euro om het totaal van de 
aangerekende verbintenissen in 2010 te berekenen. De over te dragen verbintenissen slui-
ten wel aan met de rapportage uit Orafin 2010.  
 
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 secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare  
Werken. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Jozef Beckers 
Raadsheer Raadsheer 
 


