
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie 
(VRT)  
 
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 11 april 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 VRT heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het Rekendecreet van 8 juli 
2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 557.902.441 euro 
uitgaven 561.859.857 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een tekort van 3.957.416 euro, dat, samen met 
het overschot op 31 december 2011 van 52.315.245 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2012 terugbrengt tot 48.357.829 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 1.530.141.863 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 2.251.349 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring zonder voorbehoud met een toelichtende paragraaf 
over de verwerking van de overflowdotatie afgelegd bij de jaarrekening.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening.  
 
De controle resulteerde in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof recht-
streeks aan de gedelegeerd bestuurder van de VRT bezorgt. Een kopie van die brief, ken-
merk N 09-3.701.197 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 

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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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 VRT. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 
 
Bijlage:  kopie van brief 

N 09-3.701.197 B1  2/2 


