
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en éénma-
lige investeringsuitgaven (FFEU) 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officieuze rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op 25 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 FFEU heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van  
8 juli 2011. Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastge-
steld: 
 
ontvangsten 111.250.281 euro 
uitgaven 91.223.828 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een overschot van 20.026.453 euro dat, samen 
met het overschot op 31 december 2011 van 375.397.764 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2012 verhoogt tot 395.424.217 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 411.941.506 euro en een nettowinst van het boekjaar van 25.498.801 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 opmerkingen. 
 
 
Uitvoeringsrekening van de begroting 
 
De initiële en aangepaste begrotingscijfers opgenomen in de geconsolideerde uitvoerings-
rekening 2012 van het FFEU verschillen van de initiële en aangepaste begrotingscijfers die 
bij de tweede begrotingscontrole aan het Vlaams Parlement zijn voorgelegd. Hiernavolgen-
de tabel vat de verschillen, uitgedrukt in duizenden euro, samen: 
 

 
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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 Initiële begroting Aangepaste begroting 
 Vlaams Par-

lement 
Jaarrekening 

FFEU 
Vlaams Par-

lement 
Jaarrekening 

FFEU 

Overgedragen resultaat 309.023 217.119 375.398 485.994 
Dotatie 0 0 111.250 0 

Totaal ontvangsten 309.023 217.119 486.648 485.994 

Over te dragen resultaat 158.903 91.739 346.718 346.064 
Werkingskosten 120 120 120 120 
Investeringsprojecten 150.000 125.260 139.810 139.810 

Totaal uitgaven 309.023 217.119 486.648 485.994 

 
Het Rekenhof dringt erop aan dat het FFEU meer zorgvuldigheid in acht neemt bij het op-
stellen van de jaarrekening. 
 
 
Kunstmatige opsplitsing investeringsprojecten 
 
Het FFEU heeft de voorbije jaren telkens een belangrijk deel van zijn middelen bestemd 
voor het wegwerken van gevaarlijke punten. Jaarlijks creëerde het hiervoor een nieuw in-
vesteringsproject, met een eigen financiële rekening en een eigen jaarrapportering. Die 
opsplitsing in jaarprojecten is echter kunstmatig, aangezien de investeringen in gevaarlijke 
punten door het management globaal worden aangestuurd en opgevolgd. Zo blijkt o.m. dat 
investeringen die initieel waren vastgelegd op het budget van het ene jaarproject worden 
doorgeschoven naar een volgend jaarproject. De opsplitsing in jaarprojecten verzwaart de 
administratieve last en vermindert de transparantie van de rapportering. Diezelfde vaststel-
ling geldt voor de investeringsprojecten toegewezen aan De Scheepvaart en aan Waterwe-
gen & Zeekanaal. Het Rekenhof dringt erop aan dat het FFEU zijn boekhouding in overeen-
stemming brengt met de economische werkelijkheid. Indien een investeringsproject als één 
geheel door het management wordt aangestuurd, volstaat één deelrekening om het project 
op te volgen. 
 
 
Toelichting bij onder- en overbenutting 
 
De verantwoordelijken van de deelprojecten geven aan dat het vaak moeilijk is om de be-
nodigde budgetten correct te ramen, omdat de uitvoering deels afhankelijk is van externe 
factoren die het beleidsdomein zelf niet in de hand heeft (vb. duur van de onteigeningspro-
cedure, …). Evenwel zouden de oorzaken van de vertraging of versnelling van een investe-
ringsproject beknopt kunnen worden toegelicht in de jaarrekening. Op dit ogenblik is de 
toelichting op dat vlak onvoldoende. 
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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 naar de secretaris-generaal van het departement Financiën en 
Begroting, leidend ambtenaar van het FFEU . 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
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