
 
 
 

 
 
Rekeningen 2012 van het Vlaams Infrastructuurfonds, dienst met afzonder-
lijk beheer 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft  
beëindigd op basis van de officiële rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op 5 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.  
 
Het Vlaams Infrastructuurfonds heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het 
Rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De DAB heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 749.044.550,93 euro 
uitgaven 733.376.277,49 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een overschot van 15.668.273,44 euro, dat, sa-
men met een gecorrigeerd overschot op 31 december 2011 van 365.587.118,56 euro, het ge-
cumuleerd overschot op 31 december 2012 verhoogt tot 381.255.392,00 euro. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking. 
 
Het rapport ‘inkooporders’ uit Orafin voor 2012 sluit niet aan met de jaarrekening. De DAB 
telde de inkooporders met een negatieve overdracht van 248.649,46 euro op om zo het  
totaal van de in 2012 aangerekende verbintenissen te berekenen. De over te dragen verbin-
tenissen sluiten wel aan met de rapportage uit Orafin voor 2012. 
 
De DAB VIF past de nieuwe aanrekeningsregels van het Rekendecreet nog onvoldoende 
toe. In de overgangsfase naar de nieuwe aanrekeningsregels schreef de DAB voor het begro-
tingsjaar 2012 bijkomende kredieten in op basis van een raming van de overflow. Zo kon hij 
in dat begrotingsjaar nog facturen van 2011 aanrekenen die volgens de vroegere aanreke-
ningsregels van de rijkscomptabiliteit niet meer in het begrotingsjaar 2011 waren aangere-
kend. De DAB raamde deze overflowkredieten voor de programma’s MG – ‘Haven- en  
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waterbeleid en maritieme toegang’ en MH – ‘Wegen en verkeer’ op grond van de gekende 
dossiers op slechts 81,7 miljoen euro, terwijl uit een steekproef door het Rekenhof blijkt dat 
op deze programma’s minimaal 119,9 miljoen euro transacties aangerekend werden die 
verwijzen naar facturen of prestaties van 2011 of vroeger. 
 
Ook op het einde van 2012 rekende het VIF niet alle transacties verbonden aan dat begro-
tingsjaar, volledig aan. Een aantal facturen die betrekking hebben op 2012 is pas in 2013 
aangerekend op de begroting. De DAB registreert niet alle inkomende facturen onmiddel-
lijk bij ontvangst. Zij kunnen zich soms nog bij de decentrale afdelingen bevinden. Het 
departement MOW heeft dan ook geen volledig overzicht van alle openstaande schuldver-
plichtingen op de datum van afsluiting van de rekeningen. Hoewel de DAB inspanningen 
levert om die verplichtingen vollediger in kaart te brengen, kent hij de precieze schuldposi-
tie op het jaareinde dus niet nauwkeurig en schuift hij een aantal schuldverplichtingen ten 
onrechte naar het volgende begrotingsjaar door. De impact daarvan op het begrotingssaldo 
van de DAB VIF is echter niet gekend.  
 
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 Mobiliteit en Openbare  
Werken, alsook naar de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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