
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2013 van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie (IWT) 
 
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 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.  
 
Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie heeft een jaarrekening 
2013 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
Ontvangsten 291.899.269 euro 
Uitgaven 312.055.110 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een tekort van 20.155.841 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2012 van 24.617.527 euro, het gecumuleerd overschot op  
31 december 2013 terugbrengt tot 4.461.686 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 57.643.979 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 20.912.644 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met een oordeel met voorbehoud afgelegd bij die 
jaarrekening en een onthoudende verklaring met betrekking tot de vergelijkende cijfers van 
2012 in de resultatenrekening. 
 
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 sluit zich aan bij de bevindingen van de bedrijfsrevisor over de impact van de 
foutieve afgrenzing van de kosten op het einde van 2012 en de gevolgen ervan op het resul-
taat van 2013. 

 
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 merkt verder op dat in 2013 de vastleggingsmachtiging feitelijk werd over-
schreden. Een project werd goedgekeurd in 2013 en gedeeltelijk, voor een bedrag van 
318.800 euro, vastgelegd in 2014. 
 
Het Rekenhof stelt vast dat de uitgavenkredieten voor de ESR-rubrieken 3 en 5 werden 
overschreden omwille van het aanrekenen van transacties op het einde van 2013 en in 2014 
op de begroting 2013 zoals voorgeschreven door het rekendecreet. 
 
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 Innovatie, Overheidsinveste-
ringen, Media en Armoedebestrijding, alsook naar de administrateur-generaal en de voor-
zitter van de raad van bestuur van het IWT. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Jozef Beckers 
Raadsheer Raadsheer 
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