
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie (IWT)  
 
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 29 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 IWT heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het Rekendecreet van 8 juli 
2011.  
 
Het IWT heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 277.280.179 euro 
uitgaven 285.457.165 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een tekort van 8.176.986 euro, dat, samen met 
het overschot op 31 december 2011 van 32.794.513 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2012 terugbrengt tot 24.617.527 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 59.191.652 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 8.430.268 euro. 
 
De bedrijfsrevisor heeft een onthoudende verklaring afgelegd bij die jaarrekening. Het  
Rekenhof sluit zich aan bij de bevindingen van de bedrijfsrevisor over de correctheid en 
volledigheid van de openstaande verbintenissen, alsook van de schulden en vorderingen in 
het kader van projectsubsidies en de gebrekkige opvolging van de achtergestelde leningen. 
Deze problemen deden zich voor door een beperkte interne controle, onvoldoende adequa-
te procedures en een gebrekkige administratieve organisatie. 
 
Terzijde wijst het Rekenhof erop dat de cijfers in de kolom ‘herzien budget’ in de uitvoe-
ringsrekening van de begroting niet overeenstemmen met de in mei 2012 aan het Vlaams 
Parlement voorgelegde begroting. Het IWT heeft de begroting nog in oktober 2012 herzien. 

 
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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Het stuurde de herwerkte documenten door om de nodige ministeriële goedkeuringen te 
bekomen, maar heeft geen reactie ontvangen.  
 
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 IWT bezorgt. Een kopie van 
die brief, kenmerk N 09-3.701467 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinveste-
ringen, Media en Armoedebestrijding, alsook naar de administrateur-generaal en de voor-
zitter van de raad van bestuur van het IWT. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 
Bijlage:  Kopie van brief 
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