
 
 
 

 
 
Rekeningen 2013 van Veiling Emissierechten, dienst met afzonderlijk  
beheer 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft be-
eindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op 
31 maart 2014 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 DAB Veiling Emissierechten heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het 
rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
De DAB Veiling Emissierechten heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt 
vastgesteld: 
 
ontvangsten 36.415.800 euro 
uitgaven 36.415.800 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een evenwicht. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
In de jaarrekening van de DAB worden voor 36,4 miljoen euro ontvangsten aan emissie-
rechten geboekt. In de berekening van het ESR-vorderingensaldo 2013 wordt echter geen 
rekening gehouden met dit bedrag, maar wordt er slechts 11,5 miljoen in rekening genomen. 
De correctie op het ESR-vorderingensaldo gebeurt extra comptabel. Deze correctie wordt 
beschreven in de beslissing van de Vlaamse Regering VR 2013 2911 DOC 1346. Het niet-
aanrekenbaar gedeelte van de ontvangsten, wordt verschoven naar de volgende jaren. 
 
Om de doorzichtigheid en betrouwbaarheid van de jaarrekening van de DAB te bevorderen 
en om het aantal extra-comptabele correcties te beperken beveelt het Rekenhof aan deze 
correcties aan te brengen in de boekhouding en de jaarrekening van de DAB.  
 
 

 
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 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 leidend ambtenaar van de DAB Veiling Emissierech-
ten. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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