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Jaarrekening 2011 van Toerisme Vlaanderen  
 
 
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 de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. In 
strijd met artikel 6 van die wet werden de rekeningen nog niet aan het Rekenhof voorge-
legd. Zijn college heeft niettemin zijn controle uitgevoerd aan de hand van de op 26 maart 
2012 door de administrateur-generaal goedgekeurde jaarrekening.  
 
Toerisme Vlaanderen heeft een jaarrekening 2011 opgesteld overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde bedrijfseconomische 
boekhouding en budgettaire rapportering. De bedrijfsrevisor heeft zijn controlewerkzaam-
heden nog niet beëindigd. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
Ontvangsten:   58.197.656 euro 
Uitgaven:   53.679.441 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot van 4.518.215 euro, dat samen met 
het overschot op 31 december 2010 van 34.181.470 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2011 verhoogt tot 38.699.685. De uitgaven omvatten spijzigingen van het reser-
vefonds voor een bedrag van 478.138 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 125.236.184 euro en een nettowinst van het boekjaar van 4.244.232 euro. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking. 

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 
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Opvolging van vorige opmerkingen: dotatiebesluit 
Bij zijn rekeningencontrole 2010 merkte het Rekenhof op dat een niet-gedateerd dotatiebe-
sluit in 2010 de investeringsdotatie voor betoelaging verlaagde met 465.400 euro tot 
8.553.000 euro (zie brief van 20 september 2011, kenmerk N09-3.639.984 B1).  Zijn college 
stelt vast dat Toerisme Vlaanderen deze dotatieverlaging nog steeds niet heeft ingeboekt.  
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen bezorgt. 
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.695.833 B2, is als bijlage gevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de viceminister-president van de Vlaamse Regering  
en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en 
Vlaamse Rand, alsook naar de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
 
 
Bijlage: kopie van brief 


