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Jaarrekening 2012 van het Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen (AGIV)
Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft
beëindigd op basis van de officiële rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap
Centrale Accounting op 12 maart 2013 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert
in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het Rekendecreet
van 8 juli 2011.
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Rekendecreet van 8 juli 2011.
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen heeft de uitvoeringsrekening van
de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

35.094.071 euro
31.013.508 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een overschot van 4.080.563 euro dat, samen
met het overschot op 31 december 2011 van 9.716.628 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2012 verhoogt tot 13.797.191 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 56.226.133 euro en een nettowinst van het boekjaar van 552.809 euro.
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Het voorbehoud van de bedrijfsrevisor heeft als reden het oneigenlijk gebruik van overlopende rekeningen van het passief. Deze opmerking werd reeds geformuleerd bij de jaarrekeningen 2010 en 2011. Teneinde een eenduidig standpunt te bekomen omtrent de correcte
boekingswijze werd in de vergadering van de raad van bestuur van 12 maart 2013 door de
leidend ambtenaar gemeld dat deze situatie zal voorgelegd worden aan het IVA Centrale
Accounting teneinde een correcte instructie te bekomen zodat de rekening 2013 volgens
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deze instructies kan opgemaakt worden. Een bijkomend argument om hier zo snel mogelijk
klaarheid in te brengen is het feit dat sinds het rekendecreet alle boekingen simultaan dienen te gebeuren in de economische en de budgettaire boekhouding. De boekingen op de
overlopende rekeningen hebben dus een budgettaire impact. Gedurende 2012 werd hiermee
nog geen rekening gehouden bij het AGIV en werden de overlopende rekeningen enkel in
de economische boekhouding geboekt.
In artikel 5, §2, van het uitvoeringsbesluit van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en
de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen wordt gestipuleerd dat er een duidelijk
onderscheid moet zijn tussen apparaatsuitgaven en beleidsuitgaven. Dit is niet het geval bij
het AGIV.
Vanaf 1 januari 2012 breiden de referentietaken van het VITO uit met de ‘verdere ontwikkeling en exploitatie van de Beeldverwerkingsketen GDI Vlaanderen’. Hiervoor werd in de
nodige financiering voorzien vanuit de begroting van het AGIV.
In de initiële begroting 2012 van het AGIV werd een bedrag voorzien van 1.575 duizend euro. Bij de begrotingscontrole werd dit bedrag verminderd naar 1.400 duizend euro. Het
VITO heeft echter via haar reguliere begroting reeds een verhoging van haar dotatie bekomen van 1.400 duizend euro ter uitvoering van deze bijkomende referentietaak. Door deze
verhoging is de doorstorting van 1.400 duizend euro uit de begroting van het AGIV overbodig en dus niet uitgevoerd.
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 het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.701.814 B2, is als
bijlage bijgevoegd.
Een kopie van deze brief gaat naar de minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook
naar de administrateur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.
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