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Jaarrekening 2010 van Waterwegen en Zeekanaal NV  

 

 

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.  

 

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig het 

besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economi-

sche boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 

 

De bedrijfsrevisor heeft in zijn hoedanigheid van commissaris een verklaring zonder voor-

behoud afgelegd bij de statutaire jaarrekening. 

 

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. 

 

 

1. Voorafname dotatie 

 

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een bedrag van 1,05 miljoen euro voorzien voor  

bodemsaneringen. Zoals in de drie voorgaande jaren heeft de instelling ter compensatie een 

vordering voor 1,05 miljoen euro geboekt op het Vlaams Gewest. De assumptie dat de be-

trokken kosten zullen worden gefinancierd door toekomstige dotaties is evenwel voorbarig. 

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement hebben zich in 2010 niet verbonden in die 

nodige financiële middelen te voorzien. 
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2. Provisies functionerings- en managementtoelage  

 

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een provisie voor functionerings- en management-

toelagen geboekt voor 372.116 euro per 31 december 2010. In de berekening is geen rekening 

gehouden met de werkgeversbijdrage voor RSZ.  

 

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 ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  

Accounting bezorgd. 

 

Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Wer-

ken, alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van 

Waterwegen en Zeekanaal NV.  

 

Op last: Het Rekenhof: 

 

 

 

 

 

 

Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 

Hoofdgriffier Voorzitter 


