
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
(VITO) 
 
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 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. 
 
De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek heeft een jaarrekening 2012 opgesteld 
overeenkomstig het Rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 107.930.825 euro 
uitgaven 114.590.212 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een tekort van 6.659.387 euro, dat, samen met 
het overschot op 31 december 2011 van 9.175.422 euro, het gecumuleerd overschot op  
31 december 2012 terugbrengt tot 2.516.035 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 138.411.476 euro en een nettowinst van het boekjaar van 1.950.881 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring 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 Rekenhof sluit zich aan bij de bijkomende vermeldingen van de bedrijfsrevisor over de 
overboeking van 4.921.000 euro werkingsdotaties naar investeringsdotaties en over de ver-
werking van de overflow langs de resultatenrekening in plaats van met een rechtstreekse 
toewijzing aan het eigen vermogen, zoals gevraagd bij ministeriële brief van 11 maart 2013. 
 

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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Bovendien nam de VITO 2.577 duizend euro in de aangepaste begroting 2013 op als correc-
tie op de overflow 2012.  
 
De minister heeft ten slotte nog geen goedkeuring verleend voor de afwijkende waarde-
ringsregels waarom de VITO op 19 maart 2013 verzocht. 
 
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. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinveste-
ringen, Media en Armoedebestrijding, alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzit-
ter van de raad van bestuur van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
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