
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2013 van VZW De Rand  
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële jaarrekening die het departement Diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid op 23 april 2014 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Het document 
“jaarrapportering” werd daarentegen in niet-ondertekende vorm voorgelegd aan het  
Rekenhof. De controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door arti-
kel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
VZW De Rand heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 
8 juli 2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 7.168.595 euro 
uitgaven 7.230.253 euro 
 
Bijgevolg is er volgens het agentschap voor het begrotingsjaar 2013 een tekort van 61.658 
euro dat, samen met het overschot op 31 december 2012 van 61.658 euro, het gecumuleerd 
overschot op 31 december 2013 terugbrengt tot 0 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 3.723.856 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 61.658 euro.  
 
De bedrijfsrevisor geeft een oordeel zonder voorbehoud bij die jaarrekening. De bedrijfs-
revisor geeft evenwel een oordeel onder voorbehoud met betrekking tot de jaarlijkse ESR-
rapportering.  
 
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 onderschrijft het voorbehoud van de bedrijfsrevisor, dat het begrotingsresul-
taat niet volledig conform de ESR-richtlijnen werd bepaald. Zo wordt als overschot van 
vorige jaren onder ESR-code 8.21 in feite enkel de som van de onttrekking aan het overge-
dragen resultaat en de onttrekking aan de investeringsreserve vermeld. In de toelichting bij 
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de jaarrekening 2013 van VZW De Rand wordt gesteld dat de door de bevoegde administra-
tie goedgekeurde begroting en bijgevolg ook de uitvoering van de begroting werd opgesteld 
conform bedrijfseconomische regels en niet op basis van ontvangsten en betalingen, en dat 
er dus geen verschillen dienen te worden verklaard tussen het begrotingsresultaat en het 
bedrijfseconomisch resultaat. Evenwel zijn er verrichtingen die bedrijfseconomisch van 
belang zijn (bv. afschrijvingen), maar geen impact hebben op het begrotingsresultaat. Om-
gekeerd zijn er verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat, en niet op 
het bedrijfseconomisch resultaat. De reconciliatie die wordt voorzien in artikel 45 van het 
rekendecreet dient dan de verschillen te verklaren die voortvloeien uit beide benaderingen. 
 
Voor de organisatie van het Gordelfestival werd in 2013 een bijkomende subsidie toegekend 
van 100.000 euro. Een bedrag van 80.000 euro werd onmiddellijk betaald. Artikel 3 van het 
subsidiebesluit (ministerieel besluit van 26 juli 2013 houdende toekenning van een subsidie 
aan VZW De Rand voor de coördinatie van het Gordelfestival 2013) voorziet dat het saldo 
van 20.000 euro wordt gestort na indiening van de nodige verantwoordingsstukken en mits 
goedkeuring door de bevoegde administratie. Het saldo van 20.000 euro werd op 19 februa-
ri 2014 integraal gestort aan VZW De Rand, hoewel de afrekeningsstaat slechts een bedrag 
van 95.967,35 euro vermeldt aan gemaakte kosten, een verschil van 4.032,65 euro met het 
toegekende subsidiebedrag. Artikel 4 van voornoemd subsidiebesluit schrijft voor dat in-
dien de begunstigde in gebreke blijft verantwoording te verstrekken, hij gehouden is tot 
terugbetaling ten belope van het deel dat niet werd verantwoord. 
 
Een addendum van 23 januari 2012 op de samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat budget-
ten voor eigenaarsonderhoud, behoudens het investeringsluik, worden overgeheveld naar 
VZW De Rand. Het nieuwe artikel 17 van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat, in-
dien uit het jaarverslag van VZW De Rand zou blijken dat de voorziene middelen voor on-
derhoud niet volledig benut zijn, de Vlaamse Gemeenschap het resterende saldo kan terug-
vorderen. Het jaarverslag bevat weliswaar een opsomming van gedane onderhoudswerk-
zaamheden, maar bevat niet de noodzakelijke bedragen om te beoordelen of de voorziene 
middelen voor onderhoud wel of niet volledig benut zijn. 
 
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 Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand alsook naar de algemeen directeur en de 
voorzitter van de raad van bestuur van VZW De Rand. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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