
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2013 van Toerisme Vlaanderen (TVL) 
 
 
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 Extern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op 28 april 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.  
 
Toerisme Vlaanderen heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het reken-
decreet van 8 juli 2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 64.106.640 euro 
uitgaven 66.712.166 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een tekort van 2.605.526 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2012 van 48.091.812 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2013 terugbrengt tot 45.486.286 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 138.662.752 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 3.200.277 euro.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Jaarrekening en jaarverslag 2013 
Het ontbreken van een gemandateerde bedrijfsrevisor over het boekjaar 2013 heeft tot ge-
volg dat geen verklaring werd afgelegd bij de jaarrekening 2013. 
Ook werd het jaarverslag over 2013 niet voorgelegd door het agentschap tijdens de rekenin-
gencontrole. 
 
 
 

 
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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Project ‘Groote oorlog’ 
Vanuit het oogpunt van interne controle en financiële transparantie beveelt het Rekenhof 
in het bijzonder het initiatief aan van Toerisme Vlaanderen om vanaf 2014 extra-comptabel 
kredieten per jaardoelstelling voor haar projectfinancieringen te voorzien.  
In het bijzonder is dit van belang voor projecten zoals ‘100 jaar Groote Oorlog’ die op  
niveau Vlaamse overheid worden gecoördineerd, maar waar verschillende beleidsdomei-
nen, gemeenten, provinciebedrijven of andere Vlaamse entiteiten (financieel) vrij onafhan-
kelijk van elkaar de hun aangewezen activiteiten uitvoeren. 
 
Samenwerking met MOD DAR-iV 
Sinds de herstructurering van Toerisme Vlaanderen in 2011 bestond één van de rationalise-
ringsprocessen erin om haar managementondersteunende diensten te integreren in de 
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en maximaal af te stemmen op deze 
diensten binnen het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen. Het Rekenhof stelt vast dat 
deze reorganisatie eind 2013 nog niet volledig werd afgerond. 
 
 
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. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen bezorgt. 
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.703.815 B2, is in bijlage toegevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Toerisme, alsook naar de ad-
ministrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. 
 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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