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De afgelopen jaren heeft de Vlaamse administratie zich ingezet om haar rekeningen vroeger af te
leggen en de verschillende financiële verantwoordingsdocumenten beter te integreren. Uiterlijk
op 21 mei bezorgt zij het Vlaams Parlement en de Europese instanties eenduidige, heldere en
nauwkeurige informatie over de financiële toestand van de Vlaamse overheid en over de uitvoeringsresultaten van de begroting. Dit principe is inmiddels verankerd in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, die vanaf begrotingsjaar 2020 in werking treedt.
Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de definitieve algemene en geconsolideerde rekeningen 2018 goedgekeurd. Samen met de rekeningen heeft zij ook het rapport kas-, schuld- en
waarborgbeheer, het ontwerp van decreet van de algemene rekening 2018 en een geactualiseerd
monitoringrapport1 ingediend bij het Vlaams Parlement.
De geconsolideerde rekening 2018 van de Vlaamse overheid wordt afgesloten met een negatief
vorderingensaldo van 744,1 miljoen euro. De afrekening voor de jaren 2015-2017 ingevolge de
definitieve vaststelling van de autonomiefactor van 1.005,3 miljoen euro, die in 2018 integraal
ten laste moet worden genomen, weegt op het saldo. Mede daarom berekent de Vlaamse overheid ook een gecorrigeerd vorderingensaldo dat hiervan abstractie maakt. Dit gecorrigeerde (positieve) vorderingensaldo 2018 bedraagt 367,4 miljoen euro, wat 362,7 miljoen euro beter is dan
begroot.
De totale geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid bedraagt eind 2018 volgens het kas-,
schuld- en waarborgrapport 23.183,7 miljoen euro en de schuldgraad 4,2% ten opzichte van het
Belgische BBP.
Het Rekenhof formuleert in dit rekeningenrapport een aantal opmerkingen bij de algemene en
de geconsolideerde rekeningen. Heel wat opmerkingen werden ook de afgelopen jaren al geformuleerd. Het Rekenhof heeft wel kunnen vaststellen dat de administratie enkele verbeteringstrajecten heeft opgestart om enkele belangrijke opmerkingen op te lossen, maar de uitwerking en
invoering ervan vraagt de nodige tijd.
Bij de geconsolideerde rekeningen 2018 merkt het Rekenhof op.
• dat de afgrenzing van het boekjaar een pijnpunt blijft. Net als in vorige jaren heeft de Vlaamse
overheid niet alle ontvangsten en uitgaven (zowel aankopen, investeringen als subsidies) aangerekend in het jaar waarop zij betrekking hebben. In vergelijking met 2017 wordt 110,7 miljoen euro bijkomend doorgeschoven. Vooral de aanrekening van de saldi van subsidiestromen
blijft een probleem. De administratie is van plan het afgrenzingsprobleem bij de subsidies weg
te werken bij de opmaak van de initiële begroting 2020.
• Het elimineren van de interrelaties tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse rechtspersonen blijft moeilijk. Er kon nog niet worden aangetoond dat deze eliminaties geen impact
hebben op het resultaat.
Een aantal opmerkingen hebben enkel betrekking op de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening:
• De waarderingsregels van de werken van burgerlijke bouwkunde en de terreinen en gebouwen
blijft in 2018 gebaseerd op verouderde regelgeving, wat hun boekwaarde vertekent. Vanaf januari 2019 zal de administratie de waarderingsregels van de werken van burgerlijke bouw1

Genaamd: Voorlopig definitief uitvoeringsrapport van de begroting 2018 van 17 mei 2019.
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kunde in overeenstemming brengen met het advies 2018/9 van de VABN dat een oplossing
biedt. De terreinen en gebouwen worden getoetst met de Vastgoeddatabank en gewaardeerd
op basis van het VABN-advies 2008/11 over de waardering van percelen grond en gebouwen.
• Financiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, ook wanneer hun intrinsieke waarde blijvend uitstijgt boven hun boekwaarde.
• Ontvangsten worden budgettair aangerekend bij het ontstaan van de vordering. Voor oninbare vorderingen dienen passende waardeverminderingen te worden aangelegd. Het Rekenhof
oordeelt dat de waardeverminderingen die de Vlaamse overheid heeft aangelegd voor de vorderingen Vlabel, niet voldoende zijn. Op basis van een eigen analyse van de ouderdomsbalans
raamt het dat een bijkomende waardevermindering van 165,3 miljoen euro nodig is.
• Tot op heden legde de Vlaamse overheid geen boekhoudkundige voorziening voor risico’s en
kosten aan. De opname ervan in de balans zou een correcter beeld geven van de potentiële
verplichtingen onder meer voor hangende geschillen van de Vlaamse overheid.
• Belangrijke engagementen die de Vlaamse overheid heeft aangegaan met lange termijn gevolgen voor de begroting worden niet toegelicht. Evenmin wordt gerapporteerd over toegekende waarborgen en de risico’s die dit inhoudt voor de begroting.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de Vlaamse Gemeenschap geven slechts beperkt duiding en commentaar bij de uitvoeringsrekening van de begroting. Het jaarverslag bevat wel toelichtingen bij de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening, maar geen inhoudelijke besprekingen of analyses bij de begrotingsuitvoering. Het geactualiseerd monitoringverslag geeft
summiere uitleg over de ESR-consolidatie en de berekening van het vorderingensaldo. Hoe de
beleids- en betaalkredieten inhoudelijk zijn aangewend en wat ermee is bereikt komt nauwelijks
aan bod. De nieuwe Vlaamse Codex Overheidsfinanciën voorziet wel in een beleids- en begrotingstoelichting zowel bij de begroting als bij de rekeningaflegging.
In het kader van zijn informatieopdracht geeft het Rekenhof daarom zelf enige commentaar bij de
kredietaanwending en de realisatie van de ontvangsten.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding
1.1

Juridisch kader

De algemene bepalingenwet van 16 mei 20032 draagt het Rekenhof de controle op van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van de Vlaamse Gemeenschap en van de
rekeningen van de openbare instellingen die de Vlaamse Gemeenschap heeft opgericht of die
eronder ressorteren. Het Vlaamse rekendecreet3 van 8 juli 2011 heeft deze wettelijke taak verder geconcretiseerd.
Het voorliggende rekeningenrapport bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij de algemene
rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 32 van het rekendecreet.
Het Rekenhof controleert ook de ESR-geconsolideerde rekening, krachtens artikel 64 van het
rekendecreet, dat het Rekenhof een informatieopdracht op budgettair en boekhoudkundig
vlak toebedeelt. Opmerkingen bij de jaarrekeningen van Vlaamse rechtspersonen met impact
op de ESR-consolidatie, overeenkomstig artikel 46, §3, van het rekendecreet, zijn verwerkt in
de rapportering over de geconsolideerde rekening.
Het Vlaams Parlement heeft op 29 maart 2019 het decreet houdende de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën goedgekeurd. Dit decreet bundelt en actualiseert de diverse decreten
die betrekking hebben op begroting en financiën, waaronder het rekendecreet en het kas-,
schuld-, en waarborgdecreet, in één decreet (en één uitvoeringsbesluit). De nieuwe codex
bepaalt op welke wijze de begroting, boekhouding, rapportering en controle van de Vlaamse
overheid zullen worden gevoerd. Het decreet treedt pas vanaf het begrotingsjaar 2020 volledig
in werking, maar enkele nieuwe regels moeten al worden toegepast bij de begrotingsaanpassing 2019.

1.2

Controlestrategie van het Rekenhof

Het Rekenhof bereidt zich voor op de certificeringsplicht vanaf 2020. De Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën voorziet in een certificering van de algemene en de ESR-geconsolideerde
rekening van de Vlaamse Gemeenschap door het Rekenhof. De individuele jaarrekeningen
van de significante rechtspersonen van de Vlaamse Gemeenschap worden gecertificeerd door
een bedrijfsrevisor.
De certificering betreft niet alleen de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening, ook
de begrotingsuitvoering en de ESR-rapportering vallen binnen de scope van de opdracht.
2

3

Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de
subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.
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Het Rekenhof brengt zijn controle in overeenstemming met de normen van de internationale organisatie van de hoge controle-instellingen (INTOSAI). Die normen vereisen dat de
controle zodanig wordt georganiseerd en uitgevoerd dat redelijke zekerheid wordt verkregen
dat de rekeningen geen afwijking van materieel belang bevatten. De verschillende controles
toetsen de rekeningaflegging aan de werkelijke, onderliggende verrichtingen en aan de geldende boekhoudregels. Tijdens de controle verzamelt het Rekenhof passende en toereikende
bewijskrachtige elementen om zijn opmerkingen te staven.
Het Rekenhof stuurt zijn financiële controles aan door middel van een globale risicoanalyse,
waarmee het zowel de ministeries als de rechtspersonen opvolgt. Door bij de controle prioriteit te geven aan grotere budgetten en aan de thema’s die in de begroting extra aandacht krijgen, streeft het Rekenhof naar een evenwicht tussen actualiteitswaarde en voldoende afdekking. Die afdekking heeft het nodig om zich een globaal oordeel te kunnen vormen over de
uitvoering van de begroting.
Het rekendecreet en de besluiten ‘single audit’ hebben een verregaande samenwerking op het
vlak van financiële controle mogelijk gemaakt tussen de bedrijfsrevisoren en het Rekenhof,
waarbij het Rekenhof via zijn controle van de geconsolideerde rekening het overzicht bewaart
op de volledige Vlaamse overheid. Een jaarlijkse afsprakennota single audit, audit rekeningen
Vlaamse overheid regelt de praktische werkafspraken over single audit bij die entiteiten van de
Vlaamse overheid waar een bedrijfsrevisor met de certificering van de jaarrekening is belast.
Jaarlijks evalueert het Rekenhof de uitvoering van deze afsprakennota: voor 2018 werden de
single auditafspraken over het algemeen goed nageleefd (zie bijlage 3). Naast de samenwerking met de bedrijfsrevisor werkt het Rekenhof ook samen met Audit Vlaanderen. Dit geldt in
het bijzonder voor planning en uitvoering van procesonderzoeken4.

1.3

Tijdspad

Het rekendecreet legt een strakke timing op voor de opmaak en de controle van de begrotingen en rekeningen van de Vlaamse overheid.
Voor de controle van de rekeningen 2018 hebben, binnen de grenzen gesteld door de parlementaire werkgroep leesbaarheid van de begroting, het departement Financiën en Begroting,
het Rekenhof en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren5 in de nota Afspraken over single audit:
audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid van 5 november 2018 een timing vastgesteld die, zoals
bij de rekeningencontrole 2017, van het rekendecreet afwijkt: 21 mei werd als datum voor de
indiening van de rekeningen vastgesteld. De rest van de kalender is in functie van die datum
bepaald. Dat betekent dat het Rekenhof zijn rekeningenrapport over 2018 op 11 juni 2019
diende voor te leggen aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, die daarop diende
te antwoorden tegen 21 juni 2019.
De Vlaamse codex Overheidsfinanciën heeft het bij de rekeningen 2017 en 2018 gehanteerde
tijdspad overgenomen. Uiterlijk op 21 mei zal de Vlaamse Regering de algemene rekening
en de geconsolideerde rekening bij het Vlaams Parlement indienen. De kalender voor de
controle van de (algemene) rekening van de Vlaamse Gemeenschap, de rekeningen van de
4
5

De samenwerking wordt geregeld door de globale afsprakennota Single Audit van 10 mei 2017.
Voor de bedrijfsrevisoren, die een certificeringsopdracht overeenkomstig het rekendecreet uitvoeren bij Vlaamse
rechtspersonen.
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Vlaamse rechtspersonen en de geconsolideerde rekening zullen de administratie Financiën
en Begroting, het Rekenhof en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in onderling overleg
bepalen om tijdig te kunnen rapporteren aan het Vlaams Parlement.

1.4

Structuur van het rekeningenrapport

Dit rapport bestaat uit drie delen:
•

Een eerste deel (hoofdstuk 2) bevat opmerkingen bij de algemene rekeningen 2018.
Zij betreffen het getrouw beeld van de uitvoeringsrekening van de begroting en van de
bedrijfseconomische informatie in de balans en resultatenrekening.

•

Een tweede deel (hoofdstuk 3) bevat de bevindingen bij de ESR-geconsolideerde uitvoeringscijfers 2018 van de Vlaamse deelstaatoverheid. Dit deel bevat ook relevante opmerkingen met impact op die consolidatie die voortvloeien uit de controles op de rekeningen
van de Vlaamse rechtspersonen.

•

In een derde deel (hoofdstuk 4) geeft het Rekenhof duiding bij de uitvoering van de begroting 2018. Het gaat in op de realisatie van de netto-beleidsruimte zoals deze in de algemene
toelichting bij de begroting 2018 werd vooropgesteld en op onder- of overaanwendingen
van kredieten.

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 17
REKENHOF, JUNI 2019

HOOFDSTUK 2

Algemene rekeningen
2.1

Rekeningaflegging: formele vaststellingen

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft de algemene rekeningen 2018 tijdig,
met name op 27 maart 2019, aan het Rekenhof voorgelegd. Zij zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het rekendecreet en hebben betrekking op de Vlaamse ministeries
(departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid) en
de diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s). Deze laatste hebben een zekere autonomie op
budgettair vlak, maar geen rechtspersoonlijkheid.
Op 21 mei 2019 ontving het Rekenhof het ontwerp van decreet van de algemene rekening
van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2018, samen met de (definitieve)
algemene rekeningen 2018.
Het Rekenhof stelt vast dat de definitieve algemene rekeningen nauwelijks nog werden aangepast aan de bevindingen die het in april aan het departement Financiën en Begroting heeft
medegedeeld. Alleen de toelichting bij de bedrijfseconomische balans kende nog kleine aanpassingen. Daarentegen heeft het departement wel het ontwerp van decreet van de algemene
rekening aangepast aan de opmerkingen van het Rekenhof. Een deel van de opmerkingen is
extracomptabel gecorrigeerd in de geconsolideerde rekening. Het engagement is aangegaan
om in de begroting 2020 de aanrekeningsregels van de subsidies bij te stellen (en de meeruitgave via een overflow-correctie te neutraliseren).
Artikel 31, §1, van het rekendecreet definieert de inhoud van de algemene rekeningen: zij
bestaan uit: 1° een jaarrekening met de balans op 31 december en de resultatenrekening, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar; 2° de rapportering
over de uitvoering van de begroting, opgesteld in dezelfde vorm als de begroting; 3° een rapportering die de aansluiting tussen beide rapporteringen bevat; en 4° een toelichting bij de
balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begroting.
De algemene rekeningen bieden behalve de uitvoeringscijfers van de begroting dus ook
bedrijfseconomische informatie in de balans en resultatenrekening. De toelichting bij de algemene rekeningen verstrekt bijkomende detailinformatie bij de bedrijfseconomische balans
en resultatenrekening. De reconciliatie van het resultaat van de uitvoeringsrekening van de
begroting met het bedrijfseconomisch resultaat staaft de samenhang tussen beide rapporteringen. In het jaarverslag 2018 van de Vlaamse Gemeenschap geeft het departement Financiën
en Begroting ten slotte financiële achtergrondinformatie en beperkte duiding bij de algemene
rekeningen.
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2.2

Rapportering over de uitvoering van de begroting 2018

2.2.1

Samenvatting uitvoeringsrekening van de begroting

De onderstaande tabel vergelijkt de uitvoering van de begroting voor 2018 van de Vlaamse
ministeries met de uitvoeringscijfers sinds 2014.
Tabel 1 – Begrotingsuitvoering Vlaamse ministeries 2014-2018
(in miljoen euro)
2014

2015

2016

2017

2018

2018

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Begroting

Uitvoering

26.177,5

40.227,9

37.602,5

38.506,5

38.566,0

38.584,3

100,0%

163,9

157,0

737,1

755,1

551,6

476,3

86,4%

Totaal ontvangsten

26.341,4

40.385,0

38.339,6

39.261,6

39.117,5

39.060,7

99,9%

Gesplitste vereffeningskredieten

26.218,8

37.041,8

39.190,5

40.182,4

42.049,7

41.045,1

97,6%

152,1

163,3

351,2

765,8

6

563,3

73,5%

26.370,9

37.205,1

39.541,7

40.948,2

42.816,0

41.608,4

97,2%

-29,5

3.179,9

-1.202,1

-1.686,7

-3.698,5

-2.547,7

Algemene ontvangsten
Toegewezen ontvangsten

Variabele kredieten
Totaal uitgaven
Resultaat
Opbrengst leningen – Titel III

766,3

%

0

1.031,5

1.602,5

1.320,0

2.030,3

2.091,7

103,0%

1.252,8

383,4

1.303,4

2,6

759,3

759,2

100,0%

-1.282,3

3.827,9

-903,0

-369,3

-2.427,6

-1.215,2

50,1%

Ontvangsten

1.204,0

1.160,4

1.198,1

1.200,4

1.924,0

1.339,9

69,6%

Uitgaven

1.235,1

1.212,1

1.171,6

1.349,4

1.924,0

1.336,7

69,5%

Aflossing leningen – Titel III
Resultaat inclusief schuldaflossing
Begrotingsuitvoering DAB’s

Resultaat
Begrotingsresultaat

2.2.2

-31,1

-51,7

26,5

-149,0

–

3,2

-1.313,40

3.776,20

-876,5

-518,3

-2.427,6

-1.212,1

Getrouw beeld uitvoeringsrekening van de begroting

Jaarafgrenzing
Het Rekenhof stelde net als in de voorgaande jaren vast dat de Vlaamse overheid belangrijke
kosten of uitgaven niet heeft aangerekend in het jaar waarop ze betrekking hadden. Zij heeft
uitgaven en kosten pas aangerekend in 2019, op het moment dat zij de factuur heeft ontvangen, zonder ermee rekening te houden dat de prestaties of leveringen al in 2018 plaatsvonden.
Het rekendecreet verplicht nochtans in artikel 26 verrichtingen te hechten aan het boekjaar
waarin ze zich voordoen en elke verrichting moet zonder uitstel, getrouw, volledig en naar
tijdsorde geboekt worden.
Een belangrijke oorzaak van het afgrenzingsprobleem blijft de kasmatige aanrekening van
belangrijke subsidiestromen. De inconsistente aanrekening van subsidies in de uitvoeringsrekening 2018 heeft zowel het resultaat van de begrotingsuitvoering als het vorderingensaldo
beïnvloed. De Vlaamse overheid wil dit probleem oplossen in het begrotingsjaar 2020 (via een
omvangrijke overflow-operatie). De nieuwe aanrekeningsregels voor de school- en studietoelagen in 2018 zijn een eerste aanzet.

6

Exclusief de overdracht van 491,2 miljoen euro. Het totaal krediet bedroeg 1.257,5 miljoen euro.
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De bepaling in de circulaire over de eindejaarsverrichtingen dat te ontvangen facturen slechts
mogen worden aangerekend tot beloop van het toegekende krediet, verhindert in een aantal
gevallen de toerekening aan het correcte jaar.
De onderstaande tabel overziet de belangrijkste jaarafgrenzingsproblemen7:
Tabel 2 – Belangrijkste jaarafgrenzingsproblemen 2018
(in miljoen euro)
Verrichtingen
Verrichtingen
met betrekking met betrekking
tot 2017
tot 2018,
aangerekend
aangerekend
in 2018
in 2019

Beschrijving

Uitgaven
Subsidie voornamelijk woonzorgcentra
(federale operator Riziv)
Openbare werken
Werkingsmiddelen
wijs

leerplichtenonder-

Dienstencheques
Subsidies WVG
Uitgaven DAB Minafonds
Gemeentefonds
Diverse uitgaven
Subsidies WSE
definitieve afrekening federale operatoren

Netto impact

1.361,2

1.519,2

-158,0

483,2

535,2

-52,0

98,7

131,3

-32,6

318,7

347,5

-28,8

274,1

293,5

-19,4

78,8

86,9

-8,1

-

6,0

-6,0

116,8

120,1

-3,3

-

4,0

-4,0

30,0

33,0

-3,0

-39,1

-38,3

-0,8

Het belangrijkste jaarafgrenzingsprobleem is een gevolg van de achterstand van drie maanden in de subsidiebetalingen voor woonzorgcentra, centra voor dagverzorging, revalidatieconventies, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen via de
federale operatoren. Daarvoor voorziet de begrotingsopmaak 2019 in een overflowkrediet van
535,2 miljoen euro. Aangezien dat betrekking heeft op het boekjaar 2018, zou het in 2018 moeten worden aangerekend. Ten opzichte van de afgrenzing van het boekjaar 2017 betekent dat
een verslechtering van de toestand met 52 miljoen euro.
Uit de transacties die tussen 1 januari 2019 en 15 maart 2019 werden aangerekend op het ministerie MOW en het VIF blijkt dat, rekening houdend met de lijst van door de afdeling boekhouding en begroting van het MOW geboekte, te ontvangen facturen (TOF), voor in totaal
131,3 miljoen euro transacties nog verwezen naar 2018 of vroeger.

7

Met impact op het vorderingensaldo.
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Tabel 3 – Cut-off MOW 2018
(in miljoen euro)

Entiteit

Transacties met
betrekking tot
2018 tussen
01/01/19 en
15/03/2019

TOF 2018

Cut-off 2018

Ministerie MOW
MB0 – Departement MOW

25,2

15,9

9,2

MC0 – MDK

2,9

0,5

2,4

MD0 – AWV

40,4

6,0

34,3

Vlaams Infrastructuurfonds
MBU – Departement MOW

15,2

4,8

10,5

MCU – MDK

2,5

0,8

1,7

MDU – AWV

111,8

38,7

73,2

Totaal

198,0

66,7

131,3

De werkingsmiddelen van het leerplichtonderwijs worden berekend voor een schooljaar
(lopende van september van het jaar x tot augustus van het jaar x+1). De bedrijfseconomische
en budgettaire aanrekening vindt echter plaats op het moment van de uitbetaling, met name
in januari en juni van het jaar x+1. De impact van de regularisatie van de werkwijze in 2018
bedraagt 347,5 miljoen euro.
In bijkomende orde wijst het Rekenhof ook op de jaarafgrenzingsproblematiek inzake projectsubsidies van het departement Onderwijs. De aanrekening van de projectsubsidies vindt
plaats naar gelang van de uitbetalingsmodaliteiten die de subsidiebesluiten voorschrijven,
ongeacht de periodes of de kalender-, school- of boekhoudkundige jaren waarover de projecten lopen. Er vindt geen toerekening per schooljaar plaats, maar een aanrekening, zowel
bedrijfseconomisch als budgettair, op het moment van de uitbetaling. Het aantal projectsubsidies in het departement is zo groot dat een afbakening van de impact ervan moeilijk is.
Het departement Werk en Sociale Economie (WSE) heeft de subsidies voor dienstencheques
voor de maanden oktober, november en december 2018 pas in 2019 aangerekend, op het
moment van de betaling. Het betreft in totaal 315,1 miljoen euro facturen en creditnota's. De
facturering door de uitgiftemaatschappij vindt plaats op het moment van de uitgifte van de
dienstencheques, terwijl de effectieve, subsidiabele prestaties op een later tijdstip plaatsvinden. Aldus kunnen voor 2017 en 2018 respectievelijk 193 en 198 miljoen euro worden beschouwd
als nog niet verschuldigde subsidies, en, bijgevolg, als voorschotfacturen (met ESR-code 8)8.
Voor vervallen dienstencheques ontvangt het departement creditnota's. De creditnota's voor
de cheques van juni tot en met september 2017, ontvangen vóór de jaarafsluiting, werden pas
aangerekend in 2019. Het gaat om 3,8 miljoen euro. Voor de 14,5 miljoen euro nog te ontvangen creditnota's voor de cheques van oktober 2017 tot en met december 2018 werden geen aanrekeningen geboekt. Voor de dienstverlening door de uitgiftemaatschappij vond in 2019 nog
een aanrekening plaats van -3,3 miljoen euro met betrekking tot 2018. De toename in vergelijking met de vorige overgangsperiode met 19,4 miljoen euro betreft voornamelijk de stijgende
uitgaven voor de subsidiëring van de dienstencheques, aangezien de perioden waarvoor niet
werd aangerekend, in 2018 dezelfde waren.
8

Cfr. VABN-advies 2016/4 van 14 december 2016 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen.
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De subsidiestromen van het ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) worden budgettair en bedrijfseconomisch nog altijd op kasbasis aangerekend, zonder voldoende rekening
te houden met het prestatiejaar waarop de subsidies betrekking hebben. Zo kreeg in totaal
bijna 87 miljoen euro subsidies 2018 een aanrekening in het boekjaar 2019. De grootste impact
wordt veroorzaakt door de saldi 2018 van de subsidies voor de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp. Zij zullen in 2019 worden aangerekend en
zijn begroot op 74,3 miljoen euro.
De DAB Minafonds heeft 3,6 miljoen euro te ontvangen facturen ten onrechte niet in 2018
geboekt. Hij heeft bovendien in totaal 2,3 miljoen euro facturen 2018 tijdig ontvangen, maar
niet geboekt.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur rekende net als in de vorige jaren het definitieve saldo van
de jaarlijkse dotatie aan het Gemeentefonds voor het jaar 2018 (87,4 miljoen euro) niet in 2018
aan. Het rekende in 2018 evenmin het saldo van de aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds
aan (32,8 miljoen euro).
Het departement WSE heeft subsidies en premies met betrekking tot het vorige boekjaar aangerekend in het lopende boekjaar. Zo heeft het in 2019 ongeveer 7 miljoen euro subsidies voor
sociale en beschutte werkplaatsen en ongeveer 26 miljoen euro Vlaamse ondersteuningspremies uit 2018 aangerekend. In vergelijking met het vorig jaareinde, werd 3 miljoen euro meer
aangerekend.
Federale operatoren
Voor een aantal overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming was
de uitvoering ook in 2018 in handen van federale entiteiten. Die zogenaamde federale operatoren voerden de verrichtingen uit voor rekening van de Vlaamse overheid.
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de aanrekeningen van de uitgaven die de federale operatoren verwerkten voor 2018.
Tabel 4 – Uitgaven 2018 door federale operatoren
(in miljoen euro)
Begrotingsartikel

Omschrijving

Federale
operator

FB

1.828,3

CB0-1CDB2DB-WT

Woonfiscaliteit

FOD FIN

1.647,2

CB0-1CDB2DC-WT

Fiscale uitgaven diensten- en PWAcheques

FOD FIN

181,1

JB0-1JDG2CA-WT
JB0-1JDE2CE-WT

RSZ doelgroepkortingen

RSZ

JB0-1JDG2CY-IS
JB0-1JFG2FY-IS

Dotaties VDAB9

POD MI,
RSZ, RVA

WSE

9

Uitvoering
2018

865,1
563,4
88,6

De ontvangen dotaties aan de VDAB zijn voor de uitgaven door POD MI voor subsidies activering van leefloners
(79,6 miljoen euro), door RSZ-Lokale besturen voor werkgeversbijdragen activering leefloners (1,6 miljoen euro) en
door RVA voor diverse maatregelen (netto 7,4 miljoen euro).

22

Begrotingsartikel

Omschrijving

Federale
operator

Uitvoering
2018

JB0-1JEC2CD-WT

SINE (sociale inschakelingseconomie)

RSZ, RVA

53,8

JB0-1JDG2CG-WT

RSZ sectorale doelgroepkortingen

RSZ

43,9

JB0-1JDG2EC-WT

Loopbaanonderbreking publieke sector
onderwijs en Vlaamse overheid

RVA

37,2

JB0-1JDG2ED-WT

Loopbaanonderbreking publieke sector
Vlaams gewest, lokale en provinciale
besturen

RVA

36,2

Overige WSE

Activa-uitkeringen, werkhervattingstoeslagen

RVA

42,0

WVG

6.501,7

GB0-1GFD2AA-WT

Kinderbijslag (inclusief werking)

FAMIFED

GE0-1GHD2AB-WT

Woonzorgcentra

RIZIV

GB0-1GID2AY-IS

Dotatie VIPA

FOD VVVL /
RIZIV

385,8

GE0-1GHD2AD-WT

Revalidatie

RIZIV

221,8

GE0-1GHD2AE-WT

Psychiatrische verzorgingstehuizen en
initiatieven beschut wonen

RIZIV

129,1

GB0-1GHD2AF-WT

Inzetbaarheid hulpmiddelen

RIZIV

63,1

Overige WVG

Voornamelijk palliatieve samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire equipes,
maximumfactuur

RIZIV

12,9

EWI
Totaal uitgaven

10

3.661,1
2.027,9
11

4,6
9.199,7

In het beleidsdomein WVG voert sinds 1 januari 2019 de Vlaamse overheid alle in de bovenstaande tabel overgedragen maatregelen uit, behalve voor het VIPA. Vanaf die datum zullen
dan ook alleen nog aanrekeningen via de federale operatoren volgen in het kader van definitieve afrekeningen en achterstallen. Voor het VIPA blijven de FOD VVVL en het RIZIV federale operatoren voor de ziekenhuisinfrastructuur. In het beleidsdomein WSE blijven de RSZ
en POD MI12 de federale operator voor de overgedragen maatregelen, behalve voor de SINEmaatregel, die nog wordt hervormd naar Vlaams beleid. Daarnaast zijn er de nog resterende
RVA-maatregelen, waarvan de meeste werden beëindigd en uitdovend zijn.
Zoals vorige boekjaren steunt de boekhoudkundige registratie in het boekjaar 2018 op verzamelstaten, die de federale operatoren periodiek overleggen13. De Vlaamse overheid kan de
juistheid van de gegevens nog altijd niet controleren14. De bedrijfsrevisor van de VDAB maakte
daarvoor een voorbehoud bij de jaarrekening 2018.
Over het boekjaar 2017 merkte het Rekenhof in zijn Rekeningenrapport over 2017 op dat er na
de voorlegging van de algemene rekeningen op 30 maart 2018 geen boekingen meer plaatsvonden voor de afrekeningen van de federale operatoren voor 2017 (of vroeger), met uitzondering
10
11
12
13

14

De dotatie is bestemd voor de ziekenhuisinfrastructuur A1/A3. De ESR-correctie bedraagt -296,3 miljoen euro (zie 3.3).
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.
Zie rapportering hierover in het verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Boek 2018 over
de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid van 22 augustus 2018 (in het
bijzonder Rapportering door de OISZ in het kader van de zesde staatshervorming, onder deel II, p.95-104).
Het Rekenhof verwijst naar zijn verslag Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid van 8 januari 2018
(Vlaams Parlement, 37-C (2017-2018) – Nr. 1,).
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van de gezinsbijslag, waarvoor de afrekening 2017 leidde tot 7,6 miljoen euro minderuitgaven,
die wel nog werd verwerkt in de aangepaste jaarrekening 2017, voorgelegd aan het Rekenhof
op 8 mei 201815.
In het boekjaar 2018 werden voor het beleidsdomein WVG de voorlopige afrekeningen voor
2016 en 2017 van de RIZIV-materie ingeboekt. Daardoor daalden de uitgaven met 30,9 miljoen
euro ten opzichte van de ingeboekte bedragen van de technische raming 2017 in boekjaar 2017.
Voor het beleidsdomein WSE impliceert dit dat de boekingen van de definitieve RSZafrekeningen 2017, tegenover de geboekte voorlopige afrekeningen in 2017, in het boekjaar
2018 leidden tot netto-minderuitgaven voor 22,5 miljoen euro, namelijk -14,3 miljoen euro
voor de RSZ-algemeen stelsel, -1,1 miljoen euro voor RSZ–lokale besturen en -7,1 miljoen euro
voor RSZ-HVKZ.
Voor de bovengenoemde boekingen werden extracomptabele ESR-correcties uitgevoerd voor
verrekeningen van vorige boekjaren: voor de uitgaven van het departement WVG via het
RIZIV bedragen ze -30,9 miljoen euro, voor de uitgaven van het departement WSE via de RSZ
-20,5 miljoen euro en voor die van de VDAB via de RSZ +2,0 miljoen euro (zie hoofdstuk 3).
In het boekjaar 2018 steunden de boekingen voor de uitgaven, in beheer bij de federale operatoren, op de laatst beschikbare staten tot februari 2019. Er werd over gerapporteerd in de
voorgelegde algemene rekeningen 2018 op 17 mei 2019.
Voor het beleidsdomein WVG werd voor de RIZIV-materie in het boekjaar 2018 de bedragen
ingeboekt van de technische raming van oktober 2018 van het RIZIV. Eind april 2019 werd de
voorlopige afrekening 2018 ontvangen. De afrekening werd, net als vorig jaar, niet ingeboekt.
De voorlopige afrekening zal aanleiding geven tot een daling van de uitgaven met 29,9 miljoen
euro.
Terwijl FAMIFED de vorige jaren definitieve uitvoeringscijfers bezorgde, zijn de ingeboekte
FAMIFED-cijfers vanaf augustus 2018 tot en met december 2018 ramingen. Een afrekening in
2019 zal noodzakelijk zijn.
Voor het beleidsdomein WSE zijn in het boekjaar 2018 de boekingen via de federale operator
RSZ dan ook beperkt tot de voorlopige afrekeningen 2018, zodat de verschillen met de definitieve afrekeningen pas in het boekjaar 2019 zullen worden geboekt. Het betreft netto-minderuitgaven voor een totaal van 8,4 miljoen euro16 en deze omvatten -8,0 miljoen euro voor de
RSZ-algemeen stelsel, -0,5 miljoen euro voor RSZ-lokale besturen (waarvan +0,2 miljoen euro
voor de VDAB) en +0,1 miljoen euro voor RSZ-HVKZ).
De federale operatoren hebben een aantal bevoegdheden die door de zesde staatshervorming
van de federale overheid naar de deelstaten werden overgeheveld, verder uitgevoerd voor
rekening van de gemeenschappen en de gewesten. De uitgaven hiervoor worden ingehouden
15

16

In tegenstelling tot de vorige boekjaren, waarin alle beschikbare (definitieve) afrekeningen wel nog zoveel mogelijk in
het betrokken boekjaar werden geboekt en in de definitieve algemene rekening werden opgenomen.
De boekingen voor de federale operator RSZ voor 2018 bedroegen in totaal 646,5 miljoen euro. In de RSZ-rapporteringen over de voorlopige afrekeningen 2018 zijn de totale uitgaven echter 1,0 miljoen euro lager (0,9 miljoen euro voor
RSZ-algemeen stelsel en 0,1 miljoen euro voor RSZ-HVKZ).
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op de dotaties vastgelegd in de BFW. Over de interpretatie van het overgangsprotocol dat die
inhoudingen regelt is een dispuut ontstaan. De inhoudingen voor het RIZIV tijdens het eerste
kwartaal 2015 hadden betrekking op het vierde kwartaal 2014 en betreffen prestaties uit de
periode vóór de Vlaamse Gemeenschap verantwoordelijk werd voor deze bevoegdheden. De
Vlaamse overheid verwacht dat deze teveel ingehouden bedragen zullen worden gecompenseerd eenmaal zij deze bevoegdheid volledig zelf afhandelt (vanaf 1 januari 2019). In de begroting 2019 voorziet zij voorzichtigheidshalve wel het budget voor 5 kwartalen, maar 1 kwartaal
wordt geneutraliseerd als overflow (535,2 miljoen euro).
Openstaande verbintenissen
Werkblad VO 13 van de algemene rekening geeft een overzicht van de openstaande verbintenissen van het ministerie. Eind 2017 bedroegen zij 5,2 miljard euro. De rekening 2018 vermeldt
slechts een overdracht uit 2017 van 3,0 miljard euro. De oorzaak van dit verschil ligt hoofdzakelijk in de technische verwerking van de fusie tussen de departementen LNE en RWO tot
Omgeving. Het departement FB dient maatregelen te treffen opdat het over te dragen bedrag
van het jaar x-1 aansluit met de overdracht in het jaar x.
De openstaande verbintenissen op het einde van 2018 daalden globaal tot 5,1 miljard euro. De
onderstaande alinea's geven een aantal evoluties voor enkele beleidsdomeinen weer.
Mobiliteit en openbare werken
Een gerichte steekproef van in totaal 340 vastleggingen bij de entiteiten van het ministerie
MOW (hoofdzakelijk bij het AWV) toonde 17,6 miljoen euro overtollige openstaande vastleggingen.
Omgeving
Voor 203,2 miljoen euro openstaande vastleggingen is de periode voor de indiening van verantwoordingsstukken in het operationele systeem van de VMM overschreden:
•

voor 52 miljoen euro wees het operationele systeem van de VMM uit dat het saldo werd
betaald en dat de openstaande vastlegging dus onterecht niet werd afgeboekt;

•

voor 84,4 miljoen euro wees het operationele systeem van de VMM uit dat alleen een voorschot werd betaald, maar dat nog geen saldobetaling plaatsvond, ook al is de indieningsperiode verstreken;

•

voor 66,7 miljoen euro toonde het operationele systeem van de VMM aan dat niets werd
betaald en dat de indieningsperiode was verstreken zonder dat een verlenging was aangevraagd.

Financiën en Begroting
In 2017 sloot het Vlaams Gewest een nieuwe kaderovereenkomst af met de PMV-groep. Daarin
werd overeengekomen ernaar te streven de groepsstructuur zo klein mogelijk te houden en de
governance van de groepsvennootschappen daarop zoveel als mogelijk af te stemmen. In dit
kader werden de vennootschappen PMV-Tina, Vlaamse Erfgoedkluis, Vlaams Innovatiefonds
(Vinnof) en ARKimedes-fonds II in de loop van 2018 ontbonden en vereffend. Op 31 december
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2018 waren in de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap voor deze vennootschappen nog 147,8 miljoen euro openstaande vastleggingen aanwezig.
132,5 miljoen euro daarvan was bestemd voor het ARKimedes-fonds II. De ARKimedesregeling was een durfkapitaalregeling voor starters en KMO’s in Vlaanderen die in 2005 van
start ging en waarvoor in 2010 een tweede ARKimedes-fonds werd opgestart. Door het verdwijnen van ARKimedes II dient de Vlaamse regering over de herbestemming van de nog
beschikbare middelen te herbeslissen. Aangezien erin voorzien was dat deze middelen langs
de PMV zouden transiteren, staat dit bedrag bij de PMV nog open als nog te storten kapitaal.
In het kader van de vereenvoudiging van de PMV-groep, waarbij de activiteiten van de PMVgroep zoveel mogelijk binnen de moedervennootschap PMV nv worden ondergebracht, werden de leningen en participaties van PMV-TINA17 op 26 januari 2018 overgedragen aan de nv
PMV. Op 9 maart 2018 werd de vennootschap ontbonden en vereffend. Voor PMV-Tina of
het Tina-fonds bedragen de nog niet aangesproken vastleggingen in de algemene rekening
15,3 miljoen euro. Ook de beslissing van 17 december 2010 tot verhoging van het kapitaal van
de PMV met 200 miljoen euro is tot op heden maar voor 100 miljoen euro vastgelegd. Het was
de bedoeling dat de PMV die middelen zou aanwenden voor de financiering van het Tinafonds. Aangezien het Tina-investeringsfonds als instrument binnen PMV werd omgevormd,
kunnen deze vastleggingen behouden blijven.
Voor de vennootschappen Vinnof en Vlaamse Erfgoedkluis bevat de algemene rekening geen
openstaande vastleggingen meer.
Uit de jaarrekening van de PMV blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap nog 361,1 miljoen euro
van haar kapitaalinbreng dient te storten. Dat stemt niet overeen met het totaal van de openstaande vastleggingen (331,2 miljoen euro) dat nog beschikbaar is in de boekhouding.
Fout bij AHOVOKS uit het verleden
Het AHOVOKS heeft in januari aan het Rekenhof meegedeeld dat het naar aanleiding van de
ingebruikname van de nieuwe rekenmotor een fout had vastgesteld in de oude rekenmotor. De
fout had betrekking op de verdeling van de gezamenlijke opleidingen voor inputfinanciering
en mocht in principe in zijn totaliteit geen budgettaire impact hebben. Het effect ervan is voor
elke instelling afhankelijk van haar aandeel in de gezamenlijke opleidingen en is het grootst
in het deelbudget van de kunstopleidingen. In samenspraak met het kabinet van de minister
van Onderwijs werd beslist om de fout recht te zetten voor het jaar 2018 en de instellingen die
te weinig hebben gekregen, effectief bij te geven waar ze recht op hadden (1.669.917,11 euro).
De instellingen die teveel ontvingen, moesten een percentage terugbetalen (478.670,69 euro
van de totale vordering van 1.669.917,11 euro). Niettegenstaande de fout al ontstond in 2011,
bleek uit gesprekken dat over het verleden nog geen bijbetalings- of terugvorderingsbeslissing
is genomen. Het AHOVOKS moet nu in eerste instantie proberen een raming te maken van de
grootteorde van de fout voor de periode 2011-2017.
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Transformatie- en Innovatie-Acceleratie Fonds.
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Het Rekenhof zal dit verder opvolgen. Een beslissing tot rechtzetting van de fout in het
verleden kan het budget in negatieve zin beïnvloeden, zoals al voor 2018 het geval was
(1.191.246,42 euro).
Reclassificaties
Het Rekenhof stelde regelmatig vast dat ontvangsten en uitgaven op verkeerde ESR-codes
worden geregistreerd.
Volgens het advies van het INR18 dient het afrekeningsaldo van 889,9 miljoen euro naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de autonomiefactor, beschouwd te worden als een
inkomensoverdracht binnen overheden.
De aanrekeningen op de verschillende ESR-codes bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zijn
meestal correct. Er zijn wel nog een paar aandachtspunten:
•

Minderwaarden op vorderingen moeten worden aangerekend op groep 51 (bedrijven),
groep 52 (vzw's), groep 53 (gezinnen) of groep 54 (buitenland). Momenteel worden alle
minderwaarden aangerekend op 51.22 (overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven),
behalve de minderwaarden op de erfrechten, die op 53.20 aangerekend worden. Als ook
minderwaarden in de bovengenoemde groepen voorkomen, moet een correcte uitsplitsing
plaatsvinden. Het totaalbedrag aan minderwaarden bij Vlabel bedraagt 7,0 miljoen euro.

•

Nalatigheidsintresten moeten worden aangerekend op 26.10 (buiten overheidssector) of
26.20 (binnen overheidssector). Nu worden deze intresten voor alle belastingen, met uitzondering van de erfenisrechten, aangerekend op 26.20. Het totale bedrag aan aangerekende nalatigheidsintresten bedraagt 9,3 miljoen euro.

•

Onroerende voorheffing wordt aangerekend op ESR 37.10. Volgens de ESR-classificatie
dient de aanrekening ervan uitgesplitst te worden over 37.10 (bedrijven) en 37.20 (gezinnen) naargelang zij ten laste is van bedrijven of van natuurlijke personen. Het totale bedrag
aan onroerende voorheffing bedraagt 200,1 miljoen euro.

Subsidies aan de transportsector voor veilig ecologisch transport19 worden aangerekend op
ESR-code 51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven. Aangezien ze toegekend worden
aan privébedrijven, is het raadzaam ESR-code 51.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven
te gebruiken. Het gaat om een bedrag van 21,4 miljoen euro.
De vorderingen 2018 voor het bossencompensatiefonds dienen op ESR-code 3670
Milieuheffingen aangerekend te worden, in de plaats van op ESR-code 3690 Diverse belastingen. Het gaat om 5,9 miljoen euro.
Het totaal bedrag energieheffingen bedraagt 244,9 miljoen euro en wordt aangerekend op
ESR-code 36.90 (ten aanzien van de tussenkomende energieleveranciers). De aanrekening
van de energieheffing moet echter worden aangerekend als heffing ten aanzien van de eindverbruikers, namelijk op 36.90 (diverse heffingen) als de tegenpartij niet de overheid is, en op
een van de codes 46-49 als de tegenpartij een overheid is.

18
19

https://inr-icn.fgov.be/sites/default/files/afrekeningssaldo_financieringswet.pdf.
MB0-1MFF2AB-WT.
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De interne stromen vanuit het Klimaatfonds naar de andere entiteiten en begrotingsfondsen
worden deels (voor 45,4 miljoen euro) aangerekend op ESR-code 41 Inkomstenoverdrachten,
terwijl het hoofdzakelijk gaat over investeringsdotaties ten behoeve van het klimaat (ESRcode 61). Ook de 18,1 miljoen euro dotaties voor de aankoop van gronden vanuit het Minafonds
aan de VLM, dienen te worden aangerekend als een investeringsdotatie, in plaats van een werkingsdotatie.
Reclassificatie is ook nodig van de nog openstaande schuld van 54,2 miljoen euro eind 2018
betreffende ESF en AMIF op de rekening 483100 R/C doorstorting Europese subsidies naar de
rekening 483000 R/C Europese subsidies, met aanrekening op ESR 96.10 in plaats van 02.99,
als een lening aan de EU, overeenkomstig VABN-advies 2017/7.
De nog openstaande schuld van 23,7 miljoen euro eind 2018 betreffende ESF en AMIF op
de tussenrekening 499999 (met debetsaldo) moet worden gereclassificeerd naar de rekening 483000 R/C Europese subsidies, als overige schulden, en met aanrekening op ESR 96.10
in plaats van 02.99 als een lening aan de EU, overeenkomstig VABN-advies 2017/7.
De kosten voor gedetacheerden voor een totaalbedrag van 5,3 miljoen euro bij de kabinetten
worden verkeerd aangerekend op ESR 11 in plaats van ESR 12 (12.11 buiten overheidssector,
12.21 binnen overheidssector).
De boekingen in 2018 voor vervallen dienstencheques, in totaal 11,6 miljoen euro, worden
geboekt als negatieve subsidie-uitgaven, maar aangezien de uitgiftemaatschappij ze meer dan
één jaar later crediteert, dienen ze te worden gereclassificeerd als een ontvangst. De vervallen
cheque bevat ook een niet-gesubsidieerd deel (circa 40%), namelijk het deel dat werd betaald,
maar niet besteed door de gebruiker, te boeken als een andere opbrengst.

2.3

Bedrijfseconomische balans en resultatenrekening 2018

Het rekendecreet heeft de algemene rekeningen uitgebreid van een louter budgettaire rapportering tot een geïntegreerde bedrijfseconomische en budgettaire analyse van de financiële toestand en resultaten van de Vlaamse ministeries en diensten met afzonderlijk beheer
(DAB’s). Sinds het boekjaar 2012 heeft het Rekenhof zijn traditionele controles op de uitvoeringsrekening van de begroting uitgebreid met een controle van de bedrijfseconomische
balans en resultatenrekening van de Vlaamse ministeries en DAB’s.
De waarderingsregels voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap steunen volgens de
handleiding over de boekhoudregels op de wettelijke bepalingen20. De Vlaamse minister voor
Financiën en Begroting moest die handleiding opstellen ter uitvoering van het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 oktober 201121.

20

21

In het bijzonder de algemene bepalingenwet van 16 mei 2003, het koninklijk besluit Boekhoudplan van 10 november
2009, het rekendecreet van 8 juli 2011, het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de
aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, en betreffende de controle op de vastleggingskredieten, de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen en het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
Besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van
toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer, en betreffende de controle op de
vastleggingskredieten.
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Het Rekenhof stelde vast dat de jaarrekening 2018 nog altijd geen samenvatting van de waarderingsregels bevat. In zijn antwoord op het rekeningenrapport over 2017 stelde de minister:
Aangezien er niet wordt afgeweken van de waarderingsregels die opgenomen zijn in de handleiding over de boekhoudregels, werden de waarderings- en afschrijvingsregels niet verder toegelicht in de jaarrekening.
In volume 6.19.1 van de jaarrekening 2018 Samenvatting van de waarderingsregels heeft de
Vlaamse overheid alleen de verwijzing zoals voorgeschreven in het rekendecreet opgenomen.
Voor de gebruiker of lezer van de jaarrekening volstaat die verwijzing niet. Overeenkomstig
artikel 42 van rekendecreet moet de samenvatting van de waarderingsregels voldoende nauwkeurig zijn, zodat inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsregels. Zo ontbreken
toelichtingen over de afschrijvingspercentages voor immateriële of materiële vaste activa die
de Vlaamse overheid toepast, of over de regels die zij toepast voor herwaarderingen of voor de
aanleg van voorzieningen. Belangrijk is ook dat de Vlaamse overheid in haar jaarrekening toelichting verstrekt als ze autonoom beslist waarderingsregels toe te passen die niet aansluiten
bij die van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
Ook de wijzigingen in aanrekeningsregels moeten hier worden toegelicht, evenals de impact
die deze wijzigingen hebben. Zo hoorde de uitleg over de versnelde aanrekening van schoolen studietoelagen (zie punt 3.3) in deze toelichting te worden opgenomen.
2.3.1

Balansgegevens

De onderstaande tabel vergelijkt de balansgegevens 2018 met die van het vorige boekjaar.
Tabel 5 – Balansgegevens 2017-2018
(in miljoen euro)
2017

2018

ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
VASTE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Geldbeleggingen

2017

2018

PASSIVA
41,9

33,7

30.651,8

31.109,8

8.034,9

8.135,8

38.728,6

39.279,3

264,5

968,9

1.605,9

1.608,1

55,6

44,6

Kapitaal
Reserves
Overgedragen resultaat

26.702,6

–

9,9

9,6

4.198,6

29.760,3

30.911,1

29.769,9

Schulden op meer dan één jaar

4.676,5

6.680,7

Schulden op ten hoogste één jaar

4.616,3

5.863,2

770,1

80,0

• Financiële schulden

175,8

709,9

• Handelsschulden

453,1

359,3

1.045,7

1.078,1

2.171,6

3.635,9

EIGEN VERMOGEN

• Schulden op meer dan een jaar die
binnen het jaar vervallen

Liquide middelen

5,7

1.159,0

• Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
• Overige schulden
Overlopende rekeningen
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL

50,9

52,4

1.982,7

3.833,0

40.711,3

43.112,3

Overlopende rekeningen
VREEMD VERMOGEN
TOTAAL

507,4

798,5

9.800,2

13.342,4

40.711,3

43.112,3

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 29
REKENHOF, JUNI 2019

2.3.2

Getrouw beeld van de balans

Immateriële vaste activa
De netto-boekwaarde van de immateriële vaste activa, inclusief software, daalde in 2018 met
8,2 miljoen euro tot 33,7 miljoen euro. In 2018 werd beperkt geïnvesteerd in nieuwe immateriële activa, terwijl de grote opruimactie van de economische rekening vaste activa in aanbouw
van 201722 geen vervolg kent.
Emissierechten
De netto-boekwaarde van de emissierechten bleef sinds 2015 ongewijzigd. In 2018 gaf het
departement Financiën en Begroting gevolg aan de opmerking van het Rekenhof23 en boekte
eind 2018 een waardevermindering van 1,9 miljoen euro, waardoor de netto-boekwaarde overeenstemt met de extracomptabele inventaris (2.274.856 emissierechten met een waarde van
ongeveer 8,9 miljoen euro).
Het boekhoudsysteem laat op dit ogenblik geen herwaardering toe. Om de waardevermindering boekhoudkundig te registreren, werden alle emissierechten buiten gebruik gesteld via
de economische rekening 664 Andere niet-recurrente bedrijfskosten (10.818.305,00 euro) om
vervolgens voor de huidige marktwaarde (8.881.424,40 euro) terug ingeboekt te worden via de
economische rekening 764 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten. Dat verhoogt de kosten en de opbrengsten in de resultatenrekening kunstmatig, zonder impact op het resultaat.
Materiële vaste activa
Eind 2018 bedroeg de netto-boekwaarde van de materiële vaste activa 31.109,8 miljoen euro.

22

23

In 2017 boekte het departement 14,3 miljoen euro over van de economische rekening vaste activa in aanbouw naar
de betrokken economische rekening en kwam daarmee tegemoet aan de vraag van het Rekenhof de economische
rekening vaste activa in aanbouw grondig na te kijken en de activa die al volledig afgewerkt zijn, over te boeken naar de
correcte vaste-activacategorie.
Vlaams Parlement, 36 (2017-2018) Nr. 1 – Rekeningenrapport van het Rekenhof over 2017 (2 juli 2018), p. 22 – Subtitel
Emissierechten: De netto-boekwaarde van de emissierechten bleef sinds 2015 ongewijzigd. Volgens de extracomptabele inventaris bezit de Vlaamse overheid 2.274.856 emissierechten met een waarde van ongeveer 8,8 miljoen euro.
Dat betekent dat de balans met 2,0 miljoen euro overgewaardeerd is.
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Investeringen
De materiële vaste activa kent een netto-aangroei van 451,4 miljoen euro:
Tabel 6 – netto-aangroei van de materiële vaste activa
(in miljoen euro)
Omschrijving
Vaste activa in aanbouw – aangroei nieuwe activa

+ 357,5

Terreinen

+ 72,4

Gebouwen

+ 31,1

Meubilair en rollend materieel24

+ 7,2

Werken van burgerlijke bouwkunde25

+ 1,0

Terreinen en gebouwen in leasing
Installaties, machines en uitrusting
Totaal

- 3,1
- 14,7
+ 451,4

De Vlaamse overheid rekent investeringsprojecten initieel aan op een tussenrekening tot zij
ze effectief in gebruik neemt. De netto-boekwaarde van die vaste activa in aanbouw is met
+357,5 miljoen euro of 15,22% gestegen, toe te schrijven aan nieuwe investeringen binnen het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (+366,2 miljoen euro26) en de overboekingen
naar de betrokken economische rekeningen (-43,1 miljoen euro27).
De aangroei van terreinen (+72,4 miljoen euro) is voornamelijk gesitueerd bij de DAB Vlaams
Infrastructuurfonds binnen beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (41,6 miljoen
euro) en het Agentschap Natuur en Bos binnen beleidsdomein Omgeving (30,6 miljoen euro).
De bruto-investeringen in gebouwen (42,8 miljoen euro) bestaan voornamelijk uit nieuwe
gebouwen binnen het Agentschap Facilitair Bedrijf (beleidsdomein Kanselarij en Bestuur). De
afschrijvingen (-11,7 miljoen euro) vertegenwoordigen 2,1% van de totale netto-boekwaarde,
wat overeenstemt met de huidige afschrijvingstermijn van 50 jaar voor gebouwen.
Het advies 2018/11 over de boekhoudkundige verwerking van de percelen grond en gebouwen
die in eigendom zijn van of waarover zakelijke rechten in hoofde van de rechtspersoon Vlaamse
Gemeenschap/Vlaams Gewest bestaan dd. 14 november 2018 stelt in dit opzicht dat de gebouwen momenteel worden afgeschreven op 50 jaar. Na het opstellen van de openingsbalans zullen deze afschrijvingstermijnen worden gelijkgetrokken aan een conventioneel te verwachten
gemiddelde economische levensduur van 33 jaar.
Het Rekenhof stelde vast dat er nog geen duidelijkheid bestaat hoe de omschakeling boekhoudkundig zal verwerkt worden. De administratie dient minimaal de impact van de wijziging toe te lichten in de jaarrekening en het jaarverslag.

24

25

26

27

Meubilair en rollend materieel omvatten het rollend materieel, het varend materieel, informatica en telematica, kantoormeubilair, werken van bibliotheken, kunstvoorwerpen en -werken , dieren en planten en varia.
De werken van burgerlijke bouwkunde omvatten de wegen en fietspaden; vliegvelden; kanalen en stromen; waterzuiveringsstations; zeewering, vaargeulen, dijken; havens en pijpleidingen.
Meer bepaald in wegen en fietspaden (285,5 miljoen euro), havens (36,0 miljoen euro) en kanalen en stromen (15,3 miljoen euro).
In 2017 werd 1.976,0 miljoen euro overgeboekt van de vaste activa in aanbouw naar de betrokken economische rekeningen. In 2018 gaat het voornamelijk om gebouwen (40,1 miljoen euro).

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 31
REKENHOF, JUNI 2019

De aangroei van 7,2 miljoen euro van meubilair en rollend materieel is voor 42,6 miljoen euro
toe te wijzen aan nieuwe investeringen. Er werd 35,4 miljoen euro aan meubilair en rollend
materieel28 buiten gebruik gesteld.
De balanswaarde van de kunstvoorwerpen en -werken29 bedroeg eind 2018 29,1 miljoen euro.
Het Rekenhof stelde vast dat de KMSKA30-collectie van circa 1.200 werken voor 1,2 miljard
euro verzekerd is. Het is echter onduidelijk of het hier om werken gaat, waarvan de Vlaamse
overheid eigenaar is. De administratie erkent het probleem dat de registratie van de overdracht van activa naar aanleiding van de inkanteling van provinciale bevoegdheden niet volledig en correct verloopt. Momenteel loopt er een oefening waarbij de fysieke inventaris wordt
afgestemd met de boekhouding, om de kunstvoorwerpen correct te kunnen waarderen en op
te nemen op de balans van de Vlaamse overheid.
In 2018 werden alleen afschrijvingen op Terreinen en gebouwen in leasing geregistreerd
(-3,1 miljoen euro). Het Rekenhof ontving van het departement CJM een lijst met infrastructuur voor Cultuur en Jeugd, die onder meer het Roger Raveelmuseum en de bijbehorende
conciërgewoning omvatte, maar kon die erfpachtconstructie niet terugvinden op de balans.
De administratie antwoordde dat in het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden naar de Vlaamse Gemeenschap er ook activa werden overgedragen, waaronder het zakelijk
recht met betrekking tot het Roger Raveelmuseum, maar dat de administratie nog niet over een
volledige gedetailleerde oplijsting met een bijhorende waardebepaling beschikt. In 2019 zullen
hiervoor de nodige acties ondernomen worden.
De netto-boekwaarde van de installaties, machines en uitrusting daalde in 2018 door de
geboekte afschrijvingen van het boekjaar (14,7 miljoen euro).
Waardering materiële vaste activa
Het Rekenhof merkte al een aantal keer op dat de Vlaamse overheid haar waarderingsregels
voor de materiële vaste activa baseert op het koninklijk besluit van 25 juni 1976 betreffende
de afschrijvingen en rechtzettingen in de vermogenscomptabiliteit van de Staat, waarbij de
afschrijvingstermijnen niet stroken met de economische levensduur van de investeringen.
Zo is de belangrijkste deelrubriek van de materiële vaste activa, de werken van burgerlijke
bouwkunde (25.091,1 miljoen euro) vrijgesteld van afschrijving, wat leidt tot een significante
overwaardering van de materiële vaste activa.
De Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige normen (VABN) publiceerde in 2018
twee adviezen die de invoering van nieuwe boekhoudregels kaderen. De adviezen gaan in op
de boekhoudkundige verwerking van enerzijds de percelen grond en gebouwen31 en anderzijds

28

29
30
31

Meer bepaald informatica en telematica materiaal (16,9 miljoen euro), varia (11,4 miljoen euro), rollend materieel
(3,2 miljoen euro) en kantoormeubilair (2,2 miljoen euro).
De kunstvoorwerpen en -werken maken in de jaarrekening deel uit van meubilair en rollend materieel.
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
VABN Advies 2018/11 betreffende de boekhoudkundige verwerking van de percelen grond en gebouwen die in eigendom zijn van of waarover zakelijke rechten in hoofde van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest
bestaan dd. 14 november 2018.
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de werken van burgerlijke bouwkunde32. Beide adviezen behandelen naast de boekhoudkundige verwerking van volledige levenscyclus van de activa, ook de herwerkte openingsbalans
per 1 januari 2019.
Wat betreft de gronden en gebouwen zal een eenmalige reconciliatie uitgevoerd worden tussen
de Vastgoeddatabank en de boekhoudkundige inventaris. Het gebruik van een unieke codificatie per verwerkingseenheid zal zorgen voor een transparantere rapportering. Het Rekenhof
begrijpt dat er nog een aantal systeemaanpassingen dienen doorgevoerd te worden om te kunnen voldoen aan het advies en stelde vast dat de administratie al grote stappen voorwaarts
heeft gezet in deze oefening. Het Rekenhof raadt wel een periodieke afstemming aan tussen
de fysieke inventaris van de Vastgoeddatabank en de boekhoudkundige inventaris.
Wat betreft de werken van burgerlijke bouwkunde, is een onderscheid nodig tussen de wegeninfrastructuur, kunstwerken (bruggen en tunnels) en maritieme infrastructuur. Elke soort
activa wordt op een verschillende manier ge(her)waardeerd. Het Rekenhof stelde vast dat de
Commissie voor de Openbare Comptabiliteit nog geen finale afschrijvingsregels heeft vastgelegd. Daardoor kon de herwerkte openingsbalans per 1 januari 2019 nog niet ingevoerd worden
in het boekhoudsysteem. Het Rekenhof vraagt om snel tot een consensus te komen, zodat de
volledige oefening kan afgerond worden en de herwerkte beginbalans kan ingeboekt worden.
Financiële vaste activa
De Vlaamse Gemeenschap beschikte op 31 december 2018 over 8,1 miljard euro financiële
vaste activa. De twee belangrijkste delen van die activa vormen enerzijds de participaties in
verbonden ondernemingen (3,6 miljard euro) en anderzijds de vorderingen op verbonden
ondernemingen die voortvloeien uit het ingevoerde systeem van centrale financiering van
enkele Vlaamse rechtspersonen (voornamelijk de VMSW en Schoolinvest) (3,9 miljard euro).
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de centrale financiering per instelling.
Tabel 7 – Centrale financiering Vlaamse rechtspersonen
(in miljoen euro)
Instelling
VMSW centrale financiering33
Klassieke financiering VMSW

34

School Invest
Diestsepoort
Totaal 281000
VWF
Totaal 291000
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Totaal

32

33
34
35
36

Beginsaldo
2018

Nieuwe
financiering

Terug
betalingen

Overboeking
LT naar KT

Eindsaldo
2018

2.291,2

700,0

-75,7

-99,3

2.816,2

286,8

0,0

-15,1

-11,9

259,8

768,135

86,4

-27,0

-27,7

799,8

48,0

0,0

-2,1

-2,2

43,7

3.394,1

786,4

-119,9

-141,1

3.919,5

460,0

220,0

-14,9

-22,0

643,1

460,0

220,0

-14,9

-22,0

643,1

3.854,1

1.006,4

-134,8

-163,1

4.562,6

VABN Advies 2018/9 betreffende de boekhoudkundige verwerking van werken van burgerlijke bouwkunde die onder
de bevoegdheid vallen van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid dd.
7 maart 2018.
Dit is de situatie van de centrale financiering die opgestart werd in 2015.
Dit zijn terugbetalingen van leningen door VMSW.
In het Rekeningrapport over 2017 was ook het gedeelte op korte termijn opgenomen in het bedrag, vandaar het verschil.
De financiering van VWF werd in de loop van 2018 overgeboekt van 288000 naar 291000 omdat het VWF niet te beschouwen is als een verbonden entiteit in de bedrijfseconomische betekenis.
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Eigendom participaties
De Vlaamse overheid kan onvoldoende onderbouwen dat alle geboekte participaties werkelijk
in haar bezit zijn en toebehoren aan de Vlaamse overheid. Ze houdt per participatie geen dossier bij met de nodige verantwoordingsstukken, zoals uittreksels uit aandeelhoudersregisters,
maar bewaart in principe alleen de betrokken notulen van de beslissingen van de Vlaamse
Regering.
Waardering
De Vlaamse overheid heeft nog altijd geen specifieke waarderingsregels vastgesteld voor de
financiële vaste activa (zie ook inleiding van 2.3). De waardering vindt plaats tegen de aanschaffingswaarde. Ze kan bijvoorbeeld onvoldoende verantwoorden waarom de participatie in
Schoolinvest (50%) bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hoger (26,8 miljoen euro)
gewaardeerd is dan bij Agion (50% – 20,1 miljoen euro).
Het Rekenhof stelde vast dat verschillende deelnemingen in de balans lager gewaardeerd zijn
dan hun intrinsieke waarde37. Als de meerwaarde blijvend is, mag in principe een herwaardering worden toegepast. De onderstaande tabel toont bij welke participaties de belangrijkste
latente meerwaarden voorkomen. Een belangrijk deel van de intrinsieke waarde van die participaties (44,4%) wordt gevormd door de kapitaalsubsidies die aan de instellingen werden
verstrekt.
Tabel 8 – Belangrijkste latente meerwaarden van deelnemingen
(in miljoen euro)
Entiteit

Netto-boekwaarde

Intrinsieke waarde

Vlaamse Milieuholding

183,8

Vlaamse Participatiemaatschappij

104,1

431,3

41,6

1.376,6

208,0

407,5

VVM – De Lijn
LRM
De Vlaamse Waterweg

371,6

7,7

2.085,1

VMSW

133,1

2.562,3

Totaal

678,3

7.234,4

Toelichting
In Volume 6.5 ontbreekt de informatie over de aard van de aandelen voor alle participaties.
Ook het aantal aandelen dat wordt aangehouden in het Vlaams Energiebedrijf (199.999), in
Imec.istart.Fund (15.000), in de Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industriebeleid van
het Linkerscheldeoever gebied (750 aandelen A en 62.862 aandelen B), in School Invest nv
(80.500) wordt niet of incorrect vermeld. Voor Imec.istart.Fund vertegenwoordigen de aangehouden rechten niet 100%, maar 9% van het kapitaal. De 500 winstbewijzen in School Invest
nv vertegenwoordigen 100% van de door School Invest nv uitgegeven winstbewijzen.

37

Aandeel Vlaamse Gemeenschap in het eigen vermogen (rubriek 10/15) in jaarrekening 2017.
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Vorderingen lange termijn
De langetermijnvorderingen bedragen 1.016,3 miljoen euro. De twee belangrijkste componenten zijn de langetermijnfinanciering van het Vlaams Woningfonds voor 643,1 miljoen euro38
en de achtergestelde lening aan de BAM voor 176,5 miljoen euro.
Vorderingen korte termijn
De vorderingen op korte termijn blijven stabiel op 1,6 miljard euro. De rubriek bestaat uit
handelsvorderingen en overige vorderingen. Die worden nog verder onderverdeeld volgens de
aard van de vorderingen.
Tabel 9 – Vorderingen op korte termijn

400000 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar
400001 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar – boekingen via GL
400003 Vlaams Fiscaal Platform

(in miljoen euro)
2017

2018

340,3

99,4

–

–

1.029,8

1.007,3

400004 Minafonds

22,7

25,8

400005 Leegstand woningen

52,4

49,7

400009 AGIS
400500 Te ontvangen creditnota's
404000 Handelsvorderingen – Nog op te maken facturen
406000 Vooruitbetalingen aan leveranciers
407000 Dubieuze handelsvorderingen
408000 Voorschotten, rollend fonds
409000 Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen (-)
Handelsvorderingen
413000 Te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke
414000 Overige vorderingen – Nog op te maken facturen

–

–

2,7

0,9

34,2

14,4

–

0,1

32,7

33,6

0,0

–

-31,8

-85,2

1.483,0

1.146,0

1,4

4,3

–-

0,2

416000 Diverse Vorderingen

39,1

65,7

416001 Diverse vorderingen – boeking via GL

82,3

47,4

416002 Voorschotten, rollende fondsen

–

0,1

416020 Verbonden ondernemingen – vordering op rekening – KT

–

253,1

416200 Vorderingen met betrekking tot personeel

0,1

4,2

417000 Overige dubieuze vorderingen

0,0

0,9

417001 Dubieuze vordering op subsidies

0,4

4,1

–

143,8

417200 Dubieuze vorderingen – boeking via GL
418000 Borgtochten betaald in contanten

0,1

0,1

419000 Geboekte waardeverminderingen overige vorderingen

-0,0

-1,9

419001 G
 eboekte waardeverminderingen op dubieuze overige vorderingen op subsidies

-0,4

-59,8

122,9

462,1

1.605,9

1.608,1

Overige vorderingen
TOTAAL
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De vorderingen ten aanzien van het VWF werden terecht overgeboekt van een participatie (288000) naar een vordering op lange termijn (291000) aangezien de Vlaamse Gemeenschap geen aandeelhouder is van het VWF.

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 35
REKENHOF, JUNI 2019

Vlaams Fiscaal Platform
Het agentschap Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) volgt zijn fiscale vorderingen administratief
op in het Vlaams Fiscaal Platform (VFP). Het departement Financiën en Begroting neemt de
verrichtingen van Vlabel globaal over in Orafin op een aparte vorderingenrekening (400003).
De onderstaande tabel toont de evolutie van de openstaande vorderingen per belasting:
Tabel 10 – Evolutie van de openstaande vorderingen per belasting
(in miljoen euro)
2014

2015

2016

2017

2018

absoluut

in %

Onroerende voorheffing

256,7

291,5

804,2

351,5

273,7

-77,8

-22,1%

Verkeersbelasting

219,2

215,0

225,4

231,5

232,9

1,4

0,6%

Belasting Inverkeerstelling

44,8

42,7

50,9

52,1

54,8

2,7

5,2%

Leegstand Bedrijfsruimten

54,3

58,3

69,9

79,7

95,5

15,8

19,8%

Eurovignet

11,1

4,2

0,8

0,5

0,4

-0,1

-13,7%
-4,0%

Planbatenheffing

Evolutie 2017-2018

3,7

3,4

8,5

6,4

6,1

0,3

Erfbelastingen

–

383,9

258,0

242,2

258,7

16,5

6,8%

Registratiebelastingen

–

123,7

82,8

108,8

70,3

-38,5

-35,4%

Boetes Kilometerheffing
Totaal

–

–

6,2

15,0

14,8

-0,2

-1,0%

589,8

1.122,8

1.506,7

1.087,739

1.007,2

-80,5

-7,4%

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de openstaande vorderingen uitgesplitst per
belasting en per aanslagjaar op 31 december 2018.
Tabel 11 – Openstaande vorderingen per belasting en per aanslagjaar
(in miljoen euro)
Ouder
dan 2014

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

Onroerende voorheffing

35,2

11,0

10,9

17,8

43,3

155,5

273,7

Erfbelasting

25,5

8,2

10,2

10,5

24,1

180,2

258,7

Verkeersbelasting

11,0

4,7

5,5

7,6

11,5

192,4

232,9

Leegstand Bedrijfsruimten

18,4

3,5

6,7

13,2

18,2

35,5

95,5

Registratiebelasting

28,4

2,8

2,6

2,7

1,4

32,4

70,3

Belasting Inverkeerstelling

3,6

1,3

1,3

2,2

3,3

43,2

54,8

Kilometerheffing

-

-

-

2,1

7,9

4,8

14,8

Planbatenheffing

1,3

1,3

0,1

0,5

1,4

1,5

6,1

Eurovignet

0,2

0,1

0,1

0,0

–

–

0,4

Totaal

123,7

32,8

37,5

56,6

111,1

645,6

1.007,2

Raming afwaardering

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Geraamde minderwaarde

123,7

26,2

22,5

22,6

22,2

–

217,3

In 2018 ontving het Rekenhof ook voor de registratiebelasting en de erfbelasting een detail
van de openstaande vorderingen per aanslagjaar. Daaruit bleek dat een deel ervan betrekking
heeft op oudere aanslagjaren, waardoor het geraamde bedrag aan verwachte minderwaarden
aanzienlijk stijgt ten opzichte van vorige jaren.
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Voor 2017 was er nog een verschil tussen de stand in Orafin en het totaal van de openstaande vorderingen.

36

Vlabel heeft een waardevermindering aangelegd van 52,0 miljoen euro, wat aanzienlijk meer
is dan vorig jaar. Vlabel berekende dat bedrag door een percentage aan wanbetalers toe te
passen op de totale ontvangsten van 1 jaar. Toch is de aangelegde provisie nog onvoldoende
omdat geen rekening wordt gehouden met de oude openstaande vorderingen die een groter
percentage aan wanbetalingen opleveren. Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld dat er alleen al in de
categorie ouder dan 2014 nog 123,7 miljoen euro vorderingen openstaan. Vlabel dient dan ook
na te gaan in hoeverre de geboekte waardevermindering overeenkomt met de realiteit.
De minderwaarde op de vorderingen Vlabel wordt in mindering geboekt van de rekening 400003. Dat is boekhoudkundig niet correct, want het betreft een compensatie. De minderwaarde zou op een aparte rekening moeten worden geboekt (bijvoorbeeld 400903).
Vlabel rekent intresten en kosten aan op het moment van de effectieve betaling. Ook voor
die verrichtingen geldt het principe van het vastgesteld recht. Aangezien de vorderingen een
hoger risico op oninbaarheid inhouden, kan voor die vorderingen onmiddellijk op basis van
historische inningsgegevens een passende waardevermindering worden geboekt. De openstaande bedragen van intresten en kosten bedroegen eind 201840 37,0 miljoen euro.
Vorderingen Orafin
De onderstaande tabel geeft een ouderdomsbalans van de openstaande vorderingen per economische rekening, die individueel opgevolgd worden in Orafin.
Tabel 12 – Ouderdomsbalans van de openstaande vorderingen per economische rekening in Orafin
(in miljoen euro)
Verval
datum
voor
2014

2014

2015

2016

2017

2018

na
2018

Ove
rig41

19,6

4,8

6,2

7,3

8,8

27,2

22,4

3,1

99,4

407000 – D
 ubieuze handelsvorderingen

1,4

0,2

0,1

0,1

31,2

0,6

0,0

0,0

33,6

413000 – T
 e ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1,4

2,6

0,2

4,3

416000 – D
 iverse vorderingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,4

53,5

0,9

65,7

416200 – V
 orderingen met betrekking
tot personeel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

3,6

0,0

4,2

417000 – O
 verige dubieuze vorderingen

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,9

417001 – D
 ubieuze vorderingen op subsidies

1,3

0,0

0,0

0,0

2,0

0,6

0,0

0,1

4,1

23,0

5,1

6,4

7,5

42,2

41,9

82,1

4,2

212,3

Economische rekening
400000 – H
 andelsvorderingen
hoogste één jaar

op

ten

De openstaande vorderingen in Orafin daalden in 2018 van 413,8 miljoen euro naar 212,3 miljoen euro. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de afboeking van de openstaande vordering
ten opzichte van het VMSW van 59,5 miljoen euro en de gewijzigde aanpak van de vorderingen van NV Waarborgbeheer. Vanaf 2018 worden die vorderingen niet meer geboekt in de

40

41

Voor een aantal belastingen (OV, Verkeersbelasting, BIV, leegstand bedrijfsruimten, planbatenhefing, eurovignet) kon
de toestand van eind 2018 niet gereconstrueerd worden en is dit de toestand op 21 februari 2019.
Afbetalingsplannen.

Totaal
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deelmodule debiteuren in Orafin, maar worden zij op basis van verzamelstaten rechtstreeks
in het grootboek geboekt. Gelet op hun twijfelachtige inbaarheid werden zij integraal voor
een bedrag van 142,8 miljoen euro als dubieus geboekt42 en werd een waardevermindering van
55,8 miljoen euro aangelegd43. De verrichtingen hebben geen impact op het vorderingensaldo,
zie hiervoor tabel van de berekening van het vorderingensaldo in punt 3.3 van dit document.
De diverse vorderingen zijn onderschat met 45 miljoen euro, doordat de dividenden van de
Vlaamse Participatiemaatschappij voor de boekjaren die eindigen op respectievelijk 31 oktober 2015 en 2016 en waar de Vlaamse Gemeenschap recht op heeft, niet zijn opgenomen.
Daarnaast heeft de Vlaamse Gemeenschap geen vordering geboekt of geïnd voor 0,5 miljoen euro waar ze nog recht op heeft en die voortvloeit uit de verkoop van de participatie
in Jobpunt Vlaanderen in 2015. De verkoopprijs die in 2015 werd overeengekomen, bestond
uit een vast en een variabel gedeelte. Het variabele deel was afhankelijk van de brutomarge
die Jobpunt Vlaanderen zou realiseren in de boekjaren 2016 en 2017 en is betaalbaar binnen
een termijn van 30 dagen na de vaststelling ervan. Bovenop de verkoopprijs heeft de Vlaamse
Gemeenschap eventueel nog recht op een eenmalige bonusvergoeding van 0,3 miljoen euro,
die uiterlijk betaalbaar is op 31 december 2019.
In de loop van 2017 werd al 32,6 miljoen euro als dubieus geboekt, waarvan de vordering op
Langerlo (29,7 miljoen euro) de belangrijkste is. In de loop van 2018 werd nog eens 5,5 miljoen
euro als dubieus geboekt.
Een belangrijk aandachtspunt blijven de openstaande vorderingen met betrekking tot de concessievergoedingen bij het beleidsdomein MOW. Er lopen nog altijd rechtszaken met de federale belastingadministratie over de aanrekening van roerende voorheffing op een gedeelte van
die vergoedingen. Daarvoor werden nog geen dubieuze debiteuren geboekt.
In de komende jaren dient het proces van correcte waardering van de openstaande vorderingen verdergezet te worden om te komen tot een volledig getrouwe weergave van de openstaande vorderingen.
Vorderingen Minafonds
De openstaande vorderingen van de DAB Minafonds, met betrekking tot de milieuheffingen
en boetes44 beheerd door de agentschappen OVAM, VLM en VMM, bedroegen respectievelijk
7,2 miljoen euro, 4,4 miljoen euro en 12,1 miljoen euro.
Het totaal van die vorderingen bedraagt 23,7 miljoen euro, 2,1 miljoen euro minder dan het
openstaande saldo van de vorderingen op de rekening 400004 – Minafonds, die eind 2018
afsluit op 25,8 miljoen euro. Voor de VMM-heffingen werd in 2018 door een rekenfout voor
2,1 miljoen euro te weinig geboekt op de realisatie van dubieuze vorderingen.

42
43
44

417200 – Dubieuze vorderingen.
419001 – Geboekte waardeverminderingen op dubieuze vorderingen.
In de uitvoering middelen 2018 van de DAB Minafonds, begrepen in de volgende begrotingsartikelen: OVAM:
QBX-2QCHAJA-OW (BA 2QC004), VLM: QBCX-2QCHADB-OW en QBX-2QCHADB-WT (BA 2QC010); VMM: QBX-
2QCHADA-OW en QBX-2QCHADA-WT (BA’s 2QC005 en 2QC009).
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De opgave van die vorderingen betreft de netto-boekwaarden. Op die vorderingen zijn al
waardeverminderingen geboekt, namelijk voor die in beheer bij OVAM 6,0 miljoen euro, voor
VLM 4,9 miljoen euro en voor VMM 22,1 miljoen euro.
Tabel 13 – Openstaande vorderingen van de DAB Minafonds
(in miljoen euro)
Ouder
dan 2014

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

Vorderingen beheerd door OVAM

0,2

2,1

3,5

0,5

0,2

0,7

7,2

Vorderingen beheerd door VLM

2,4

0,1

0,1

0,3

0,2

1,3

4,4

Vorderingen beheerd door VMM

3,0

0,3

1,1

0,9

2,1

4,7

12,1

Minafonds

5,6

2,5

4,7

1,7

2,5

6,7

23,7

Het Rekenhof had bij de vorige rekeningencontrole45 betreffende de boekingen en rapporteringen over de vorderingen vastgesteld dat alle agentschappen zijn tegemoetgekomen aan de
door het Minafonds gevraagde rapporteringen. Het had daarbij de aanbeveling geformuleerd
om de samenwerkingsprotocollen met de agentschappen in overeenstemming te brengen
met de herziene afspraken over rapporteringen en de toegepaste procedures. Het Rekenhof
neemt akte van het voornemen van het Minafonds om de samenwerkingsprotocollen nog dit
jaar te actualiseren, alvorens de agentschappen hun overstap naar Orafin zullen maken, die
ten vroegste in 2022 is voorzien. Daarnaast zal het Minafonds de interne rapporteringen van
de boekingen van de vorderingen en de waardeverminderingen herwerken, zodat controles
worden ingesteld waarmee het mogelijk is eventuele fouten in de manuele boekingen te voorkomen.
Vorderingen op verbonden ondernemingen
Sinds 2018 worden de terugbetalingen voor alle rechtspersonen die gebruik maken van centrale financiering46, die in het komende jaar moeten gebeuren, overgeboekt van vorderingen
op lange termijn naar deze rekening. Ook voor de terugbetalingen van kortetermijnfinancieringen (vooral School Invest) wordt op deze rekening een vordering geboekt.
Toelichting
In de toelichting47 bij de jaarrekening dient een ouderdomsbalans van de openstaande vorderingen toegevoegd te worden. De ouderdomsbalans bevat echter alleen de vorderingen die
opgevolgd worden binnen Orafin. Op die manier geeft de ouderdomsbalans een zeer onvolledig beeld. De belangrijkste ontbrekende gegevens zijn die van de Vlaamse Belastingdienst.
Vooruitbetalingen
De rekening 406000 – Vooruitbetalingen geeft niet de correcte stand weer van de voorschotten
voor onder andere de sluis Terneuzen. De Vlaamse overheid rekent de vooruitbetalingen in
de uitvoeringsrekening altijd aan als kapitaaloverdracht aan het buitenland (ESR-code 54.21).
Ook in de economische boekhouding wordt dat voorschot onmiddellijk als uitgave geboekt.
45
46
47

Brief van 29 mei 2018, kenmerk N09-3.718.329 B1 en Rekeningenrapport over 2017, p. 32-33.
VWF wordt geboekt op 416001 (Diverse vorderingen boekingen via GL), want dit is geen verbonden onderneming.
Werkblad VO 6.6.
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Het saldo komt dus niet in de balans. Extracomptabel vindt wel een correctie plaats om de
aanrekening in de economische hergroepering in overeenstemming te brengen met de werkelijke prestaties (zie hoofdstuk 4). De onderstaande tabel overziet de uitbetaalde voorschotten
en de aanrekeningen voor de sluis Terneuzen tot eind 2018.
Tabel 14 – Vooruitbetalingen sluis Terneuzen
(in miljoen euro)
Vooruitbetalingen
2014

120,0

Aanrekeningen

Saldo

0,0

120,0

2015

0,0

2,9

117,1

2016

59,5

11,3

165,3

2017

59,5

24,4

200,4

59,5

78,0

181,9

298,5

116,6

181,9

2018
Totaal

Het saldo van de rekening vooruitbetalingen voor de sluis Terneuzen zou eind 2018 dus
181,9 miljoen euro moeten bedragen. Het Rekenhof verwijst naar het advies 2016/4 van de
VABN van 14 december 2016 over de verwerking van ontvangen voorschotfacturen.
Er zijn nog andere dossiers, onder meer de betalingen aan pensioenfondsen eind 2017, waar
vooruitbetalingen gebeurden, maar die niet correct verwerkt werden.
Al bij de opmaak van de begroting dient nagegaan te worden of de uit te betalen bedragen
geen vooruitbetalingen zijn. Dan kan er immers op een begrotingsartikel met een correcte
ESR-aggregatie in budget voorzien worden.
Liquide middelen
De forse stijging van de rubriek liquide middelen heeft te maken met de inwerkingtreding
vanaf 19 december 2018 van het decreet beheer van financiële activa. Instellingen uit de consolidatiekring die voldoen aan bepaalde voorwaarden, zijn verplicht om hun overtollige liquiditeiten te beleggen in het Vlaamse ministerie. Er werd 1,046 miljard euro gestort op de rekening
van het ministerie48.
Eigen Vermogen
De rubriek eigen vermogen toont het netto-actief van de Vlaamse overheid en bestaat uit het
verschil tussen de actiefbestanddelen en de schuld. Eind 2018 bedroeg het eigen vermogen
29.769,9 miljoen euro. De rubriek omvat 9,6 miljoen euro reserves en het overgedragen resultaat (na resultaatsverwerking) van 29.760,3 miljoen euro. De administratie was van mening
dat het begrip kapitaal een irrelevant begrip is voor de Vlaamse Gemeenschap en wijzigde
daarom de presentatie van het eigen vermogen. Om de vergelijking met voorgaande jaar te
kunnen maken, werd ook de balans van 2017 in die zin aangepast.
Het resultaat van het boekjaar 2018 bedroeg -1.141,1 miljoen euro. In 2017 bedroeg dat
+250,3 miljoen euro. De waardering van de vaste activa beïnvloedt het niveau van het eigen
vermogen sterk (zie bespreking van de materiële vaste activa).
48

Voor meer details zie 2.4 van dit rapport.
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Ten slotte verwerkt de Vlaamse overheid ook de uitvoeringsrekeningen van de DAB’s in de
rubriek reserves. In totaal is het saldo van de reservefondsen van de DAB’s lichtjes gedaald tot
9,6 miljoen euro.
Voorzieningen
De Vlaamse overheid neemt geen voorzieningen op in haar balans. Voorzieningen hebben
geen impact op het vorderingensaldo, maar de opname ervan in de balans zou een correcter
beeld geven van de potentiële verplichtingen van de Vlaamse overheid.
Het Rekenhof verwijst onder meer naar de jaarlijkse inventaris van potentiële schadedossiers49, waarin de verschillende departementen en rechtspersonen een overzicht geven van
lopende geschillen die als lasten van het verleden (gedeeltelijk) ten laste kunnen worden
gelegd van het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD). De inventaris eindigt op een totaalbedrag van 916,1 miljoen euro (743,7 miljoen euro in hoofdsom en 172,4 miljoen euro intresten
tot 30 juni 2014). Noch het VFLD, noch de betrokken ministeries en agentschappen hebben
voor die geschillen een voorziening aangelegd. Hoewel het moeilijk is de uitkomst van schadedossiers te voorspellen, is het voor het opstellen van realistische begrotingen of kasprognoses noodzakelijk een redelijke raming ervan te maken.
Zo maakt het departement MOW noch in de balans, noch in de toelichting melding van een
aantal hangende geschillen voor 156,2 miljoen euro in het kader van het infrastructuurproject
Brabo 2, een DBFM-formule voor de aanleg van een aantal tramlijnen en bijhorende weginfrastructuur en voor 201,6 miljoen euro bij het departement MOW, waarvan de helft ten laste
valt van het VFLD.
Bij de afsluiting van elk boekjaar dient de Vlaamse overheid met voorzichtigheid, oprechtheid
en goede trouw de voorzieningen te onderzoeken die moeten worden gevormd. Het Rekenhof
ziet het verschil in aanrekeningsmoment bij de bedrijfseconomische boekhouding en de ESRboekhouding niet als struikelblok om geen voorzieningen aan te leggen, maar wijst op de
meerwaarde en transparantie van de bedrijfseconomische boekhouding ten opzichte van de
ESR-boekhouding voor die verplichtingen.
Schulden op lange termijn
De schulden op lange termijn worden besproken in punt 2.4 van dit verslag.

49

Hier worden de geschillen bedoeld en niet het Rampenfonds of Landbouwrampenfonds.

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 41
REKENHOF, JUNI 2019

Schulden op ten hoogste 1 jaar
Tabel 15 – Schulden op ten hoogste 1 jaar
(in miljoen euro)
Schulden op ten hoogste 1 jaar

2017

2018

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen

770,1

80,0

Financiële schulden

175,8

709,9

Handelsschulden

453,1

359,3

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1.045,7

1.078,1

Overige schulden

2.171,6

3.635,9

Totaal

4.616,3

5.863,2

De schulden op ten hoogste één jaar zijn met meer dan 1,2 miljard euro gestegen. De belangrijkste fluctuaties ten opzichte van vorig jaar zijn de volgende:
•

De schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen, dalen met bijna 700 miljoen
euro. In 2019 vervalt slechts 1 EMTN lening van 50 miljoen euro. Het resterende bedrag zijn
kleinere terugbetalingen van leningen van de Gemeentelijke Holding, Vismijn en overgenomen gemeenteleningen.

•

De financiële schulden op korte termijn stijgen met meer dan 500 miljoen euro. Dat is het
gevolg van de operationalisering van het decreet financiële activa: de stijging ten opzichte
van vorig jaar zijn vooral de opgenomen gelden die binnen het jaar moeten terugbetaald
worden aan de betrokken instellingen.

•

De schulden met betrekking tot personeel bedroegen eind 2018 1.078,1 miljoen euro.
Het betreft de schulden met betrekking tot de lonen van het onderwijzend personeel
(961,4 miljoen euro) en de schulden met betrekking tot de ambtenarenlonen (116,6 miljoen euro). Bij beide categorieën zijn dat voornamelijk de betalingen van bedrijfsvoorheffing, RSZ, nettolonen en voorzieningen vakantiegeld voor 2018 die in 2019 uitbetaald
worden. De aansluiting kon niet gemaakt worden met de budgetten op gekoppelde orderekeningen. Het departement Financiën en Begroting stelde dat het prioritair alle saldi
op de economische rekeningen wil reconciliëren voordat het een correctie uitvoert op de
gekoppelde orderekeningen.

•

De overige schulden stijgen met ongeveer 1,5 miljard euro. De belangrijkste component
(967,0 miljoen euro) van de stijging is de herrekening van de bruto-opcentiemen voor de
periode 2015-2017. Dat bedrag staat echter onterecht volledig geboekt als kortetermijnschuld. In de loop van 2019 dient maar 50 miljoen euro afgelost te worden. Het andere deel
van het bedrag dient geboekt te worden als een langetermijnschuld.

•

De handelsschulden dalen ten opzichte van vorig jaar, mede als gevolg van de inspanning
van de Vlaamse Regering om de facturen tijdiger te betalen. De beleidsnota’s 2014-2019 van
Financiën en Begroting en Mobiliteit en Openbare Werken formuleerden als doelstelling
de tijdige betaling van facturen en de vermindering van verwijlintresten. De onderstaande
tabel overziet de aangerekende verwijlintresten in de periode 2014-2018 voor de volledige
Vlaamse overheid op grond van gegevens van parlementaire vragen en documentatie op de
website van Financiën en Begroting.
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Tabel 16 – Verwijlintresten Vlaamse overheid 2014-2018
(in euro)
201450

201551

201652

201753

201854

Ministeries

536.375

398.799

923.758

387.222

248.019

MOW

524.497

389.168

507.596

343.939

219.807

11.878

9.631

416.162

43.283

28.212

DAB’s

4.658.885

2.900.798

2.506.920

2.623.798

1.455.856

Vlaams Infrastructuurfonds

4.586.198

2.896.926

2.484.518

2.606.497

1.344.337

72.687

3.872

22.402

17.301

111.519

652.772

759.749

442.736

Andere

Andere
Rechtspersonen

1.690.837

1.674.166

FFEU

736.059

694.924

Vlaamse Waterweg56

582.796

Toerisme Vlaanderen

113.851

Andere

55

0

0

567.115

473.111

549.267

17.150

232.294

991

258.131

179.833

178.670

6.886.097

4.973.763

4.083.450

De Lijn
Totaal

0

47.964

0

105.946

81.763

56.572

343.823

3.770.769

2.146.612

In 2018 zijn de aangerekende verwijlintresten verder gedaald. Het ministerie MOW en het
Vlaams Infrastructuurfonds rekenden het merendeel van alle verwijlintresten aan.
Voor verdere informatie over het betaalgedrag verwijst het Rekenhof naar de website https://
fin.vlaanderen.be/betaalindicatoren van de Vlaamse overheid.
Overlopende rekeningen
Overlopende rekeningen – activa
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de overlopende rekeningen van de activa.
Tabel 17 – Overlopende rekeningen van de activa
(in miljoen euro)
Overlopende rekeningen activa

2017

2018

490000 Over te dragen kosten

27,7

27,0

491000 Verkregen opbrengsten
499003 Tussenrekening Verzamelboeking DAB Loodswezen
499004 Tussenrekening Verzamelboeking DAB Vloot
Totaal

0,2

1,5

20,2

16,2

2,8

7,7

50,9

52,3

De DAB’s Loodswezen en Vloot voeren een afzonderlijke bedrijfseconomische boekhouding.
De integratie in de algemene rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap vindt plaats via verzamelboekingen op basis van de kwartaalcijfers van de begrotingsuitvoeringsrekeningen van
50
51
52

53
54
55

56

Bron: website van Financiën en Begroting.
Bron: website van Financiën en Begroting, gedeelte met betrekking tot 2015.
Bron: website van Financiën en Begroting voor het gedeelte met betrekking tot 2016 en antwoord op parlementaire
vraag 223 van 13 maart 2017 voor actualisatie gegevens ministeries.
Vlaams Parlement, antwoord op parlementaire vraag 89 van 12 januari 2018.
https://fin.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/verwijlintresten_KW4_2018.pdf.
Het FFEU werd opgeheven door artikel 90 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2016. Deze facturen worden vanaf 1 januari 2016 hoofdzakelijk verwerkt in de DAB Vlaams Infrastructuurfonds.
Tot 2016 Waterwegen en Zeekanaal.
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beide DAB’s. Voor een aantal tussenrekeningen en saldi van andere balansrekeningen kan het
Rekenhof op basis van de toegestuurde gegevens uit de boekhouding van de betrokken DAB’s
de aansluiting niet maken, ook het departement Financiën en Begroting kan geen aansluiting
voorleggen tussen de ingeboekte cijfers en de rapporteringen uit de afzonderlijke boekhoudingen. De Vlaamse Gemeenschap wil dit oplossen tegen eind 2019.
Overlopende rekeningen – passiva
Hieronder volgt een overzicht van de overlopende rekeningen van de passiva.
Tabel 18 – Overlopende rekeningen van de passiva
(in miljoen euro)
Overlopende rekeningen passiva

2017

2018

492000 Toe te rekenen kosten

-58,0

-144,2

493000 Over te dragen opbrengsten

-6,4

-159,5

498100 Liggende gelden

-1,6

-0,3

498101 Fondsenbeweging

-0,4

-0,2

-108,8

-107,9

499010 Energieleningen

-0,2

-0,2

499999 Tussenrekening

-332,0

-386,1

Totaal

-507,4

-798,5

499007 T
 ussenrekening Verzamelboeking Betaalorgaan Europa

De toe te rekenen kosten stijgen sterk ten opzichte van 2017. Dat is vooral het gevolg van de
eenmalige versnelde aanrekening van de studietoelagen57.
De stijging van de over te dragen opbrengsten hebben te maken met de boeking van de
emissierechten als over te dragen kosten. Tot vorig jaar gebeurde de correctie volledig extracomptabel.
Een overlopende rekening waarop grote ontvangsten- en uitgavenstromen worden verwerkt,
is de tussenrekening 499999. Zij dient voor de aanrekening van verschillende soorten verrichtingen met derden. De belangrijkste aanrekeningen hebben vooral betrekking op de belastingen die Vlabel int voor andere overheden, Europese gelden en beleggingen.
De onderstaande tabel splitst de saldi op de rekening 499999, die eind 2018 groter waren dan
10 miljoen euro, uit per begrotingsaanrekening58, met hun evolutie sinds 2009. De boekingen
zijn meestal gekoppeld aan orderekeningen. Het departement Financiën en Begroting heeft
die rekening in de loop van 2018 verder uitgezuiverd. De budgetten op de orderekeningen
kunnen voor de meeste van die aanrekeningen niet gekoppeld worden aan de openstaande
schuld voor elk van deze materies.

57
58

Zie ook 3.3 van dit verslag: Correctie overflow school- en studietoelagen.
Die saldi zullen in plus of min bijgesteld worden als het onbestemde saldo van 320 miljoen euro begrotingsmatig uitgesplitst wordt.
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Tabel 19 – Saldi op rekening 499999, die eind 2018 groter waren dan 10 miljoen euro
(in miljoen euro)
Orde- en thesaurieartikel

2009

2010

MB0-8M0912 Terugvordering weddes

2011

2012

-24,2

-6,3

-6,9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

totaal

-2,6

-12,4

-1,7

-5,4

52,9

-12,0

-18,6
12,8

DAB’s
CE0-8C0209.CIC – Zorgfonds

–

6,0

-5,7

4,5

3,3

0,2

2,7

0,4

0,8

0,6

MB0-8X0900 Derdengelden

–

10,8

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8

EC0-8E0915.EFRO 2007-2013

–

-4,0

1,1

-35,1

-3,2

11,5

13,2

5,2

1,1

-10,2

-20,4

CE0-8C0942.Verkeersbelasting geauto-

–

–

-29,0

0,5

7,4

-0,2

0,3

-1,0

1,7

0,4

-19,9

–

-98,0

-76,8

51,1

25,7

39,1

28,0

243,0

-198,2

10,5

24,5

–

4,4

-4,5

12,6

-9,0

0,8

-1,2

3,7

-10,7

-37,5

-41,5

0

0

0

0

0

0

0

-17,5

-12,0

+53,2

+23,7

matiseerde voertuigen – gemeenten
CE0-8C0907.Onroerende voorheffing:
opcentiemen gemeenten
CE0-8C0908.Onroerende voorheffing:
opcentiemen provincies
JB0 8J0962 Operationeel plan 20142020
CE0-8C0360 Wachtrekening VFP
0-0 Geen begrotingsaanduiding

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-28,5

-28,5

-347,0

2,0

-3,8

29,0

–

–

–

0,3

0,0

0,0

-319,5

50,5

-92,4

-338,2

-5,9

379,4

-11,9

51,1

-11,4

-30,6

-9,4

-347,0

-52,5

-217,4

-282,5

15,6

418,4

29,4

279,8

-175,8

-107,3

-386,1

Andere
Totaal 499999 op Proef en Saldi balans

Er zou een grotere transparantie zijn, mochten de schulden op de tussenrekening 499999
worden opgenomen in rubriek 48 overige schulden. Bovendien dient de uitzuivering van de
rekening te worden voortgezet in combinatie met de boekingen op de verschillende orde
rekeningen.
Voor de orderekening JB0-8J0962 Operationeel plan 2014-2020, waarop de verrichtingen
voor ESF en AMIF worden geboekt, waren er vanaf boekjaar 2018 ook boekingen op de rekening 4831oo R/C doorstorting Europese subsidies voor 54,2 miljoen euro, zodat de netto-toename van de schuld in 2018 slechts 1,0 miljoen euro bedroeg. Zodoende bedroeg de totale
schuld 30,5 miljoen euro. Die zou moeten worden gereclassificeerd naar de rekening 483000
R/C Europese subsidies (cf. 2.2.2 Reclassificaties).
2.3.3

Resultatenrekeninggegevens

De Vlaamse overheid heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van
1.140,7 miljoen euro.
Tabel 20 – Resultaat van het boekjaar 2017-2018

(in miljoen euro)
2017

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
Handelsgoederen

2018

312,9

141,3

39.129,4

39.006,0

165,8

153,3

39.608,1

39.300,6

4,5

5,0

1.213,7

1.320,0

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

997,0

1.060,0

Afschrijvingen en waardeverminderingen

130,7

140,9

Diensten en diverse goederen
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Andere bedrijfskosten
Niet recurrente bedrijfskosten
Bedrijfskosten
Resultaat
Financiële opbrengsten

2017

2018

36.878,1

37.736,2

100,5

127,7

39.324,5

40.389,8

283,6

-1.089,2

88,7

64,2

Financiële kosten

121,8

115,6

Resultaat van het boekjaar voor belastingen

250,5

-1.140,6

Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar

0,1

0,2

250,3

-1.140,7

Het resultaat van het boekjaar 2018 is veel minder gunstig dan dat van boekjaar 2017. De
belangrijkste reden daarvoor is dat de afrekening bij de definitieve vaststelling van de autonomiefactor volledig toegerekend werd aan 2018. Dat heeft een impact van ongeveer 1 miljard
euro59.
De andere bedrijfskosten evolueren met 3% ten opzichte van vorig jaar.
2.3.4

Getrouw beeld van de resultatenrekening

Hieronder worden de opmerkingen weergegeven die enkel een impact hebben op de bedrijfseconomische rekening. De opmerkingen die ook een impact hebben op de uitvoeringsrekening van de begroting worden hier niet herhaald.
Bedrijfsopbrengsten
De onderstaande ontvangstenstromen hebben geen impact op de ESR-aanrekeningen
(getransactionaliseerde kas) en worden daarom alleen in deze rubriek vermeld.
•

De Vlaamse overheid heeft de definitieve afrekening van de personenbelasting- en btwtoewijzingen en -dotaties niet toegerekend aan het boekjaar 2018. Nochtans was aan de
voorwaarden voldaan van artikel 27, §1, van het rekendecreet en kon de vordering ten
aanzien van de federale overheid worden toegerekend aan 2018. Die afrekening bedroeg
70,7 miljoen euro. Een dergelijke foute aanrekening vond ook vorig jaar plaats. Zij bedroeg
toen 92,5 miljoen euro.

Bedrijfskosten
Afschrijvingen in de resultatenrekening
De afschrijving op de immateriële en de materiële vaste activa bedroeg voor 2018 77,7 miljoen
euro, wat een daling is van 6,4 miljoen euro ten opzichte van 2017. Dat wordt verklaard door
een eenmalige correctieboeking in 2017 met betrekking tot de erfpacht van Muntpunt en La
Luna.

59

Zie ook 4.2.1 van dit rapport.
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Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en -kosten – Emissierechten
Het boekhoudsysteem laat op dit ogenblik geen herwaardering van (im)materiële vaste activa
toe. Om de waardevermindering op de emissierechten boekhoudkundig te registreren, werden alle emissierechten buiten gebruik gesteld via de economische rekening 664 – Andere nietrecurrente bedrijfskosten (10.818.305,00 euro) om vervolgens voor de huidige marktwaarde
(8.881.424,40 euro) weer ingeboekt te worden via de economische rekening 764 – Andere nietrecurrente bedrijfsopbrengsten. Daardoor worden de opbrengsten en kosten kunstmatig verhoogd, zonder impact op het resultaat.
Voorzieningen voor pensioenen, grote herstellingen en voor andere risico’s en kosten.
De Vlaamse overheid neemt geen voorzieningen op in haar balans. Voorzieningen hebben
geen impact op het vorderingensaldo, maar wel op het economisch resultaat. De aanleg van
een jaarlijkse voorziening van de potentiële verplichtingen van de Vlaamse overheid beïnvloedt negatief het economisch resultaat.
Financiële opbrengsten en kosten
Vorderingen voor dividenden uit voorbije boekjaren van de Vlaamse Participatiemaatschappij
waar de Vlaamse Gemeenschap recht op heeft, zijn niet uitgedrukt. Daardoor ontbreken
opbrengsten ten belope van 45 miljoen euro ten voordele van het resultaat.
2.3.5.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Het Rekenhof stelde vast dat de toelichtende staat Volume 6.14 van de toelichting niet werd
ingevuld terwijl dit een essentieel onderdeel vormt van de jaarrekening60. Dergelijke rechten
en verplichtingen kunnen het vermogen en de resultaten van de Vlaamse Gemeenschap in het
bijzonder in de toekomst beïnvloeden.
De gegevens die daarin moeten worden opgenomen, zijn expliciet opgesomd in artikel 91,
XVII van het KB. Het betreft onder meer zekerheden op eigen activa als waarborg voor eigen
schulden of schulden van derden, belangrijke verplichtingen tot aankoop, belangrijke hangende geschillen, …
De jaarrekening van de Vlaamse Gemeenschap maakt bijvoorbeeld geen melding van de
belangrijke kaderovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de BAM voor de financieringsstructuur van de BAM die in 2018 werd gesloten voor de realisatie en nadien exploitatie
van de Oosterweelverbinding. De Vlaamse Gemeenschap verbindt zich in die overeenkomst
ertoe volledig in te schrijven op de schuldbewijzen die BAM zal uitgeven voor de financiering
van de realisatie van de Oosterweelverbinding en aanverwante activiteiten voor een bedrag
van maximaal 3,6 miljard euro.
Ook worden bijvoorbeeld langlopende verplichtingen inzake PPS-projecten en de toegestane
waarborgen door het ministerie niet opgenomen in dit volume van de toelichting bij de jaarrekening. De waarborgen worden wel vermeld in het rapport Kas-, Schuld,- en Waarborgbeheer.
60

Artikel 25, §3, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.
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In deze rapportering wordt echter niet vermeld of de waarborg toegestaan is door het ministerie of door een rechtspersoon.
De openstaande vastleggingen (impliciete schuld) die weergegeven worden in werkblad VO13
bedragen 5,1 miljard euro en dienen ook in deze rubriek opgenomen te worden.
2.3.6

Aansluiting bedrijfseconomische en budgettaire rapportering

Volume 19 van de jaarrekening verklaart de aansluiting tussen het begrotingsresultaat
(-1.212,0 miljoen euro) en het bedrijfseconomisch resultaat (-1.140,7 miljoen euro).
Dat verschil vloeit enerzijds voort uit verrichtingen die in de bedrijfseconomische resultatenrekening in resultaat zijn genomen, maar die geen impact op het begrotingsresultaat hadden,
zoals afschrijvingen en meer- en minderwaarden op de realisatie van vaste activa. Anderzijds
zijn er verrichtingen met uitsluitend een impact op het begrotingsresultaat, zoals de investeringen in vaste activa en de opname en aflossing van leningen die bedrijfseconomisch langs
de balans worden verwerkt.
Het Rekenhof merkt, net als vorig jaar, op dat een aantal rubrieken uit de reconciliatie, zoals
opgenomen in Volume 19, de lezer kunnen verwarren. Zo worden onder de verrichtingen zonder impact op het begrotingsresultaat 63,2 miljoen euro Waardeverminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen dubbel (met tegengesteld teken) vermeld,
aangezien dergelijke waardeverminderingen juist wél een impact op het begrotingsresultaat
hebben. In het tweede deel van de reconciliatie met de verrichtingen die uitsluitend impact
op het begrotingsresultaat komen terecht de ontvangsten uit terugbetalingen van leningen
tot uiting (268,7 miljoen euro), maar ze worden in hetzelfde deel verminderd met 93,8 miljoen euro kredietaflossingen, aangezien dat bedrag betrekking heeft op overdrachten van de
federale overheid uit het fonds voor de automobielinspectie die wél een impact hebben op het
bedrijfseconomische resultaat (als niet-recurrente opbrengsten).
Uit de reconciliatie zou een lezer kunnen afleiden dat er in 2018 verkopen aan materiële en
immateriële vaste activa gerealiseerd zijn voor een netto-boekwaarde van 11,9 miljoen euro,
aangezien in principe alleen de netto-boekwaarde een verschil vormt tussen het bedrijfseconomische en het begrotingsresultaat. Nochtans blijkt uit Volume 19 (in de onderstaande tabel
vervat in Andere) dat dit bedrag ook verkopen omvat die geen verschil in impact hebben op
het begrotings- en bedrijfeconomisch resultaat ten belope van 4,5 miljoen euro. Het betreft
bijvoorbeeld tweedehands verkopen of verkoop van gronden en gebouwen die boekhoudkundig geen waarde (meer) hadden.
De onderstaande tabel toont een samenvatting van de overgang van het bedrijfseconomische
resultaat 2018 naar het begrotingsresultaat 2018, zoals opgenomen in Volume 19 van de jaarrekening.
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Tabel 21 – Overgang bedrijfseconomisch naar begrotingsresultaat 2018
(in miljoen euro)
Economisch resultaat
Verrichtingen zonder impact op begrotingsresultaat

-1.140,7
110,7

Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa

77,7

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)

63,2

Meerwaarde realisatie activa

-6,1

Minderwaarde realisatie activa

1,5

Waardeverminderingen op vorderingen die ESR-matig grotendeels via kapitaaloverdrachten
werden aangerekend – toevoegingen

-68,1

Kapitaaloverdrachten en overige binnen de Vlaamse consolidatiekring (toelage DWV61 welke
eind 2018 naar financiële schulden is overgeboekt maar ESR-matig als toelage blijft)

-37,8

Andere niet-recurrente bedrijfskosten (onder meer correcties orderrekeningen)

126,1

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (onder meer afsluiten orderekeningen, correcties)

-51,4

Andere

5,6

Verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat

-182,0

Investeringen vaste activa

-531,7

Kapitaalverstrekkingen van het boekjaar
Terugbetalingen van kapitaalverstrekking van het boekjaar en verkopen aandelen
Nieuwe leningen van het boekjaar
Afbetaling kapitaalgedeelte leningen
Kredietaflossingen

-1.147,6
268,7
2.093,7
-773,2
-93,8

Verkopen materiele en immateriële vaste activa

11,9

Amoras

-7,1

Andere

-2,8

Begrotingsresultaat

2.3.7

-1.212,0

Impact voorgestelde correcties

De onderstaande alinea’s tonen de gevolgen van de diverse vaststellingen van het Rekenhof
over het getrouw beeld van de bedrijfseconomische jaarrekening voor de balans en de resultatenrekening. De correcties hebben een gezamenlijke negatieve impact van 1.388,2 miljoen
euro op het resultaat van 2018.
Niet voor alle rubrieken van de balans en de resultatenrekening kon het Rekenhof een impact
berekenen, bijvoorbeeld voor de voorzieningen en de vaste activa.
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De Werkvennootschap.
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Balans
Tabel 22 – Balans van de Vlaamse overheid op 31 december 2018
(in miljoen euro)
ACTIVA

2018

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
VASTE ACTIVA

Vorderingen op ten hoogste één

Resultaat

PASSIVA

33,7

33,7

31.109,8

31.109,8

Reserves

2018

Herwaarderingsmeerwaarden

0

Correcties

Resultaat

6.556,1

6556,1

9,6

9,6

8.135,8

6.556,1

14.691,9

Overgedragen resultaat

29.760,3

-1.349,9

28.410,4

39.279,3

6.556,1

45.835,4

EIGEN VERMOGEN

29.769,9

5.206,2

34.976,1

0,0

181,9

181,9

Schulden op meer dan één jaar

6.680,7

915,0

7.595,7

968,9

Schulden op ten hoogste één jaar

6.661,7

604,2

7.265,9

Vooruitbetalingen
Vorderingen op meer dan één jaar

Correcties

968,9
1.608,1

-12,6

1.595,5

jaar

• Schulden op meer dan een jaar

80,0

80,0

die binnen het jaar vervallen

Geldbeleggingen

44,6

44,6

Liquide middelen

1.159,0

1.159,0

• Financiële schulden

709,9

• Handelsschulden

359,3

• Schulden

met

belastingen,

betrekking

tot

bezoldigingen

en

709,9
1.519,2

1.078,1

1878,5
1.078,1

sociale lasten
• Overige schulden
Overlopende rekeningen
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL

52,4

52,4

3.833,0

169,3

4.002,3

43.112,3

6.725,4

49.837,7

Overlopende rekeningen

3.635,9

-915,0

798,5

798,5

VREEMD VERMOGEN

13.342,4

1.519,2

14.861,6

TOTAAL

43.112,3

6.725,4

49.837,7

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de voorgestelde correcties met een verwijzing
naar de passages in het rekeningrapport die uitleggen waarom de correcties noodzakelijk zijn.
Gelet op de principes van het dubbel boekhouden, hebben de meeste van de correcties zowel een
impact op de balans als op de resultatenrekening en de uitvoeringsrekening van de begroting.
Tabel 23 – Voorgestelde correcties op de balans
Correcties op financiële vaste activa en
herwaarderingsmeerwaarden

(in miljoen euro)

Bedrag

Verwijzing in rapport

Herwaardering financiële vaste activa

6.556,1

2.3.2. Waardering financiële materiële vaste
activa

Totaal

6.556,1

Correcties vooruitbetalingen

Bedrag

Verwijzing in rapport

Sluis Terneuzen

181,9

2.3.2. Vooruitbetalingen

Totaal

181,9

Correcties vorderingen op max. 1 jaar

Bedrag

Geraamde minderwaarden VFP (217,3-52)

-165,3

2.3.2. Vlaams Fiscaal Platform

Openstaande vorderingen kosten en intresten
VFP

37,0

2.3.2. Vlaams Fiscaal Platform

Dividend VPM

45,0

2.3.2. Overige vorderingen

Afrekening dotatie BFW

70,7

Ontvangsten ingevolge de bijzondere financieringswet

Totaal

2.720,9

Verwijzing in rapport

-12,6

Correcties op schulden minder dan 1 jaar

Bedrag

Verwijzing in rapport

Correcties met betrekking tot jaarafgrenzing –
handelsschulden

1.519,2

2.2.2. Jaarafgrenzing

Totaal

1.519,2

Overboeking Schuld afrekening BFW

Bedrag

Overboeking van schuld BFW van LT naar KT

915,0

Totaal

915,0

Verwijzing in rapport
2.2.2.Reclassificaties
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Resultatenrekening
Tabel 24 – Resultatenrekening 2018 van de Vlaamse overheid
2018
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
Handelsgoederen

Correcties

(in miljoen euro)
2018 na correcties

141,3
39.006,0

141,3
107,7

39.113,7

107,7

39.408,3

153,3
39.300,6

153,3

5,0

5,0

Diensten en diverse goederen

1.320,0

1.320,0

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

1.060,0

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Andere bedrijfskosten
Niet-recurrente bedrijfskosten

1.060,0

140,9

165,3

306,2

37.736,2

1.337,3

39.073,5

127,7

127,7

Bedrijfskosten

40.389,8

1.502,6

41.892,4

Resultaat

-1.089,2

-1.394,9

-2.484,1

64,2

45,0

109,2

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Resultaat van het boekjaar voor belastingen
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar

115,6
-1.140,6

115,6
-1.349,9

-2.490,5

-1.349,9

-2.490,7

0,2
-1.140,8

0,2

De onderstaande tabellen bieden ook voor de resultatenrekening een overzicht van de door
het Rekenhof voorgestelde correcties, met een verwijzing naar de passages in het rekeningenrapport waar de opmerkingen zijn toegelicht. Het Rekenhof heeft alle correcties die in de
bedrijfseconomische boekhouding gebeuren, ook integraal doorgerekend in de budgettaire
rapportering. Sommige correcties zijn noodzakelijk om fouten uit het verleden recht te zetten
(bijvoorbeeld de historisch gegroeide oninbare vorderingen en jaarafgrenzingsproblemen) en
hebben daardoor eenmalig een groot impact op het bedrijfseconomisch en begrotingsresultaat.
Tabel 25 – Voorgestelde correcties op de resultatenrekening
(in miljoen euro)
Correcties op bedrijfsopbrengsten

Bedrag

Verwijzing in rapport

Openstaande vorderingen kosten en intresten
VFP

37,0

2.3.2. Vlaams Fiscaal Platform

Afrekening dotatie BFW

70,7

Ontvangsten ingevolge de bijzondere financieringswet

Totaal
Correcties op afschrijvingen en waarde
verminderingen

107,7
Bedrag

Geraamde minderwaarden VFP (217,3-52)

165,3

Totaal

165,3

Correcties op andere bedrijfskosten
Vooruitbetalingen

Verwijzing in rapport
2.3.2. Vlaams Fiscaal Platform

Bedrag

Verwijzing in rapport

-181,9

2.3.2. Vooruitbetalingen

Correcties met betrekking tot jaarafgrenzing –
handelsschulden

1.519,2

Totaal

1.337,3

2.2.2. Jaarafgrenzing
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Correcties op financiële opbrengsten

Bedrag

Dividend VPM

62

Totaal

45,0

Verwijzing in rapport
2.3.2. Overige vorderingen

45,0

Uitvoeringsrekening van de begroting
De onderstaande tabel toont de impact van de diverse vaststellingen van het Rekenhof over
het getrouw beeld van de uitvoeringsrekening. De correcties hebben een gecumuleerde negatieve impact van 1.666,0 miljoen euro op het begrotingsresultaat van 2018. Met een aantal van
de correcties werd extracomptabel rekening gehouden.
Tabel 26 – Impact van de Rekenhofvaststellingen op de uitvoeringsrekening

(in miljoen euro)

Algemene ontvangsten

2018

2018

Begroting

Uitvoering

38.566,0

38.584,3

551,6

476,3

39.117,5

39.060,7

37,0

39.097,7

42.049,7

41.045,1

1.703,0

42.748,1

Toegewezen ontvangsten
Totaal ontvangsten

Correcties

Resultaat

37,0

38.621,3
476,3

Kredieten begrotingsjaar
Gesplitste vereffeningskredieten

0,0

Variabele kredieten

766,3

563,3

Totaal uitgaven

42.816,0

41.608,4

1.703,0

43.311,4

Resultaat

-3.698,5

-2.547,7

-1.666,0

-4.213,7

2.030,3

2.091,7

759,3

759,2

-2.427,6

-1.215,2

Ontvangsten

1.924,0

1.339,9

1.339,9

Uitgaven

1.924,0

1.336,7

1.336,7

Opbrengst leningen – Titel III
Aflossing leningen – Titel III
Resultaat inclusief schuldaflossing

563,3

2.091,7
759,2
-1.666,0

Begrotingsuitvoering DAB’s

0,0

Resultaat
Begrotingsresultaat

-2.881,2

0,0

3,2

-2.427,6

-1.212,1

3,2
-1.666,0

-2.881,2

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de voorgestelde correcties met een impact op
de begrotingsaanrekening.
Tabel 27 – Voorgestelde correcties met een impact op de begrotingsaanrekening
(in miljoen euro)
Correcties op ontvangsten
Openstaande vorderingen kosten en
intresten VFP
Afrekening dotatie BFW

Totaal

62

Bedrag
37,0
–

Verwijzing in rapport
2.3.2. Vlaams Fiscaal Platform
ESR-verordening 4,119: Tijdstip van registratie:
inkomensoverdrachten binnen de overheid worden geregistreerd op het moment dat deze volgens
de geldende voorschriften dienen plaats te vinden.
Als betaald wordt op correcte moment -> kasbasis.
Correctie wordt wel meegenomen in de economische
boekhouding

37,0

Impact op begrotingsresultaat vindt plaats bij kasontvangst.

52

Correcties op uitgaven
Vooruitbetalingen
Correcties met betrekking tot jaar
afgrenzing – handelsschulden
Geraamde
(217,3-52)

minderwaarden

VFP

Totaal

2.4

Bedrag

Verwijzing in rapport

18,5

2.3.2. Vooruitbetalingen

1.519,2
165,3

2.2.2. Jaarafgrenzing
2.3.2. Vlaams Fiscaal Platform

1.703,0

Schuld

Artikel 21 van het decreet van 7 mei 2004 houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, verplicht de Vlaamse overheid een jaarlijks rapport op te stellen voor het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering
over het gevoerde beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer. Dat rapport heeft zij op
17 mei 2019 bezorgd.
De onderstaande tabel toont de samenstelling van de uitstaande (niet-geconsolideerde)
schuld van de Vlaamse overheid op 31 december in de periode 2014-2018 volgens de eindrekening van de Vlaamse overheid.
Tabel 28 – Uitstaande schuld van de Vlaamse overheid op 31 december
(in miljoen euro)
2014

2015

2016

2017

2018

(Middel)langetermijnschuld

2.766,7

3.411,3

3.831,4

5.057,5

5.921,5

• EMTN63 en Schuldschein64

2.370,0

3.201,5

3.554,0

4.874,0

5.669,0

281,7

209,8

227,1

177,6

252,5

• Andere65
• Private leningen

115,0

0.0

0,0

0,0

0,0

• Ex FRGE67

0,0

50,3

50,3

5,9

0,0

Kortetermijnschuld

0.0

759,2

250,0

0,0

0,0

Directe uitstaande schuld

2.766,7

4.220,8

4.081,4

5.057,5

5.921,5

Directe kasschuld

1.911,8

0.0

709,8

262,3

77,0

Totale schuld

4.678,5

4.220,8

4.791,2

5.313,9

5.998,4

+4,9%

-9,8%

+13,5%

+11,0%

+12,9%

66

Evolutie ten opzichte van vorig jaar

De directe schuld steeg in 2018 verder met 11,0%. In vergelijking met 2017 steeg de langetermijnschuld met 0,7 miljard euro, vooral als gevolg van de verdere centrale financiering van
VMSW, VWF en School Invest.

63

64

65

66
67

Euro Medium Term Notes: schuldinstrumenten op korte, middellange, lange en zeer lange termijn (looptijd van één
maand tot 100 jaar).
Dit is een leningsovereenkomst naar Duits recht. In het kader van de diversificatie van de schuldportefeuille van de
Vlaamse Gemeenschap werden in 2016 voor het eerst 2 Schuldscheins afgesloten voor een totaal bedrag van 37,5 miljoen euro. Het voordeel voor de Duitse investeerders is dat de lening volgens Duits recht niet geboekt moet worden
tegen de marktwaarde.
De schulden betreffen de leningen die de Vlaamse overheid heeft overgenomen van de Vismijn Oostende, de Gemeentelijke Holding, gemeenten naar aanleiding van fusies, de lening voor het project AMORAS en de lening voor de inrichtingswerken van het VAC Leuven. In de loop van 2016 werd ook de schuld voor de erfpachten opgenomen in de
financiële schulden.
De ondertussen afgeloste private leningen toegekend door nv BAM (100 miljoen euro) en nv Finindus (15 miljoen euro).
De schuld van FRGE (Fonds ter reductie van de globale energiekost) ten opzichte van de federale overheid werd opgenomen in de boekhouding van de Vlaamse overheid in het kader van de zesde staatshervorming.
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De andere langetermijnschulden stegen vooral door de overname van gemeenteleningen.
In de loop van 2018 ging het decreet beheer van financiële activa van start. Dat verplicht instellingen die behoren tot de consolidatiekring en die voldoen aan bepaalde voorwaarden, hun
overtollige liquiditeiten te beleggen in het Vlaamse ministerie. Bij de begrotingscontrole 2018
werd de impact van die operatie geraamd op 600 miljoen euro. Het te financieren bedrag door
het ministerie werd daarom verminderd met dat bedrag. Er werd over het hoofd gezien dat de
ontvangsten van die instellingen ook dienden aangerekend te worden op titel III68. Daardoor
is er een overschrijding van de machtiging toegekend bij artikel 7 van het decreet op de middelenbegroting 201869.
De operatie werd vanaf 19 december 2018 geconcretiseerd. De onderstaande tabel biedt een
overzicht van de totale uitgevoerde transacties met de tegenpartij, uitgesplitst tussen korter
en langer dan 1 jaar.
Tabel 29 – Beleggingen Vlaamse rechtspersonen
(in miljoen euro)
Korte termijn
BAM
Gigarant

Lange termijn

Totaal

150,0

289,0

439,0

30,0

200,0

230,0

Participatiemaatschappij Vlaanderen

108,7

16,3

125,0

Vlaamse Participatiemaatschappij

118,0

0,0

118,0

Vlaamse Milieuholding

53,0

18,0

71,0

FWO

60,0

0,0

60,0

0,0

2,0

2,0

Dienstsepoort
De Rand
Totaal

1,0

0,0

1,0

520,7

525,3

1.046,0

De rentevoet werd voor al de transacties met een eindvervaldag tot eind 2022 vastgesteld op
0%. Voor 2 kleine transacties70 met een latere einddatum werd een kleine rentevoet toegepast.

68
69
70

Begrotingsartikel CB0-6CEBLBA-OL, ESR 96.30 (ontvangsten binnen de overheidssector).
Machtiging in de begroting: 2.030,3 miljoen euro, uitvoering: 2.091,7 miljoen euro.
FWO: 1,8 miljoen euro (vervaldatum 21 oktober 2023, rentevoet 0,103%), 0,5 miljoen euro (vervaldatum 21 oktober
2024, rentevoet 0,340%).
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HOOFDSTUK 3

ESR-geconsolideerde rekening
De Vlaamse overheid dient tegen 15 april een ESR-geconsolideerde rekening op te stellen
overeenkomstig verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het
Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap71 voor alle
Vlaamse rechtspersonen die vallen onder de sectorale code 1312 (S.1312), rubriek deelstaat
overheid, van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (artikel 51 van het
rekendecreet).
De Vlaamse Regering diende de ESR-geconsolideerde rekening 2018 op 17 mei 2019 in bij het
Vlaams Parlement. Een afschrift van de geconsolideerde rekening werd aan het Rekenhof
bezorgd.
De reikwijdte van de ESR-geconsolideerde rekening verschilt op twee belangrijke aspecten
van de algemene rekeningen die rapporteren over de ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer:
•

De ESR-geconsolideerde rekening houdt ook rekening met de ontvangsten en uitgaven
van de rechtspersonen die onder de Vlaamse deelstaatoverheid S.1312 vallen en die samen
met de algemene rekeningen (ontvangsten en uitgaven ministeries en DAB’s) worden
geconsolideerd. Daardoor biedt zij een vollediger overzicht van de Vlaamse overheid.

•

De ESR-geconsolideerde rekening is een uitvoeringsrekening van de begroting op basis
van een economische hergroepering72 en bevat geen bedrijfseconomische jaarrekening
noch toelichting.

Hoewel het rekendecreet niet voorziet in een controle van de geconsolideerde rekening,
licht het Rekenhof in dit hoofdstuk toch het getrouw beeld toe, alsook de aansluiting tussen de uitvoeringscijfers in de algemene rekeningen en de geconsolideerde uitvoeringscijfers.
Krachtens het VCO-decreet zal het Rekenhof de ESR-geconsolideerde rekening vanaf 2020
moeten certificeren.

71

72

Verordening Nr. 549/2013 van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in
de Europese Unie.
De economische hergroepering herclassificeert de (begrotings)verrichtingen van de overheid volgens economische
begrippen zoals verbruik, inkomensoverdrachten, investeringen, enz.

56

3.1

Consolidatieperimeter

Lijst met de eenheden van de publieke sector
In oktober 2018 actualiseerde de Nationale Bank van België (NBB) de lijst met de eenheden
van de publieke sector. Aan die referentielijst heeft het Rekenhof de door de Vlaamse overheid
afgebakende consolidatieperimeter getoetst.
Op 18 april 2019 heeft de NBB een bijgewerkte lijst met eenheden van de publieke sector gepubliceerd. Met die aanpassing houdt dit rapport nog geen rekening.
Consolidatieperimeter Vlaamse overheid
Noch in de economische hergroepering, noch in het uitvoeringsrapport van mei 2019 verstrekt
de Vlaamse Regering enige toelichting bij wijzigingen in de consolidatiekring. Het Vlaams
Parlement heeft bijgevolg geen zicht op welke rechtspersonen er wegvallen of eventueel bijkomen, noch over de financiële impact ervan op de geconsolideerde rekening.
Artikel 4 van het rekendecreet bepaalt het toepassingsgebied van het rekendecreet en de afbakening van de consolidatiekring. Behalve de Vlaamse ministeries en de DAB’s somt artikel 4,
§1, punt 2, ook de rechtspersonen op die onder de toepassing van het rekendecreet vallen.
Conform artikel 4, §3, van het rekendecreet wordt ook jaarlijks een lijst van Vlaamse rechtspersonen opgesomd in het begrotingsdecreet en toegevoegd aan de rekendecreetlijst. Beide
lijsten bepalen de consolidatiekring die de Vlaamse overheid toepast.
De consolidatiekring 2018 telt behalve de entiteiten in de algemene rekeningen, nog 185 andere
rechtspersonen73. Ten opzichte van de consolidatiekring 2017 betekent dat een netto uitbreiding met 14 entiteiten. De uitbreiding is echter grotendeels virtueel omdat de erkende kredietmaatschappijen in 2018 als individuele entiteiten worden meegeconsolideerd (+14 entiteiten), terwijl ze in de consolidatie 2017 nog als 1 groep werden opgenomen. Naast de fusie van
Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart (-1 entiteit) verdwijnen 3 entiteiten74 en worden
er 4 nieuwe entiteiten75 opgenomen in de consolidatie.
De geconsolideerde rekening 2018 bevat de gegevens van 9 nieuwe entiteiten ten opzichte van
de lijst opgenomen in artikel 70 van het decreet houdende aanpassing van de begroting 201876.
Het Rekenhof stelde vast dat in de lijst met publieke eenheden nog entiteiten voorkomen
die niet zijn opgenomen in de ESR-geconsolideerde rekening 201877. Die entiteiten zijn echter niet opgenomen in het voornoemde artikel van het rekendecreet, noch in de lijst bij het
begrotingsdecreet.
73
74
75

76

77

De commissies voor juridische bijstand zijn als één (gegroepeerde) entiteit geteld.
Atrium 2, EPON en de Universitaire Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
Daarkom, Flanders Disctrict of Creativity, Holding Wetenschapspark Waterschei en het Sportcomplex Vlaanderen
Heusden-Zolder.
Daarkom, De Vlaamse Waterweg (in rekendecreetlijst nog opgenomen als Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De
Scheepvaart), Flanders District of Creativity, Holding Wetenschapspark Waterschei, KMOFIN, PF Statutair Personeel
VRT, Sportcomplex Vlaanderen-Heusden-Zolder, Stroominvest Cultuur Investeringsfonds Limburg, Topsporthal Gent.
De Scholengroepen van het GO!, Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, GO2Learn, I-Cleantech Vlaanderen – Innovatie in Cleantech, Pharma Diagnostics en UGent Biocentrum Agri-Vet.
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Entiteiten buiten de consolidatieperimeter
Op grond van de ESR-classificatie horen niet alle Vlaamse rekendecreetentiteiten bij de
Vlaamse deelstaatoverheid S.1312. Volgens ESR2010 hoort een aantal entiteiten bij andere
sectoren, zoals de sector S.11 (niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid).
Ook die entiteiten spelen een rol in de uitvoering van het overheidsbeleid. Het betreft in het
bijzonder het OPZ Geel en het OPZ Rekem, De Watergroep, UZ Gent, het Eigen Vermogen
OC-ANB, de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem en het Eigen Vermogen Flanders
Hydraulics.
Het rekendecreet verplicht een aantal van die entiteiten een begroting en een jaarrekening
(inclusief een begrotingsuitvoering) op te stellen. Sinds 1 januari 2017 moeten zij wel geen
rapportering van meerjarige verbintenissen meer indienen.

3.2

ESR-vorderingensaldo

De Vlaamse overheid heeft het boekjaar afgesloten met een negatief ESR-vorderingensaldo
van -744,1 miljoen euro. Voor de aftoetsing van haar begrotingsdoelstelling brengt zij een aantal uitgaven niet in rekening: de negatieve afrekening van de Bijzondere Financieringswet
(1.005,3 miljoen euro), de bouwkost van de Oosterweelverbinding (11,0 miljoen euro) en de
schuldovername van de gemeentes (95,3 miljoen euro). Daardoor behaalt de Vlaamse overheid een positief vorderingensaldo na correcties van 367,4 miljoen euro.
Het Rekenhof stelt vast dat de informatie die het Vlaams Parlement krijgt over de ESRgeconsolideerde rekening, verwarrend is. De economische hergroepering (bijlage 6 bij het
ontwerp van rekeningendecreet 201878) en het geconsolideerd uitvoeringsrapport van de
begroting 2018 (bijlage 7) lijken verschillende informatie te bevatten (zie onderstaande tabel).
De verschillen vloeien voort uit de wijze waarop de extracomptabele correcties in de rapportering worden opgenomen.
Het Rekenhof vraagt het Vlaams Parlement consistente informatie te verstrekken, waarbij
de economische hergroepering kan aansluiten bij de begroting. Een belangrijke voorwaarde
daartoe is dat het aantal extracomptabele correcties beperkt blijft.
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Tabel 30 – Voorstellingswijze geconsolideerde rekening in de bijlagen bij het ontwerp
van rekeningendecreet 2018

(in miljoen euro)
Bijlage 6
ESRgeconsolideerde
rekening

ESR-ontvangsten algemene begroting

Bijlage 7
Verslag bij de geconsolideerde ESR-uitvoering –
Uitvoeringsrapport van de
begroting 2018

Verschil

39.033,6

39.025,4

8,2

3.971,7

3.967,2

4,5

43.005,3

42.992,6

12,7

ESR-uitgaven algemene begroting

28.129,5

28.338,3

-208,8

ESR-uitgaven fondsen en autonome
instellingen

15.563,0

15.847,3

-284,3

43.692,5

44.185,6

-493,1

80,8

-80,8

368,1

-368,1

ESR-ontvangsten fondsen en autonome
instellingen
Totaal

Totaal
ESR-correcties perimeter en aanrekeningstijdstip
ESR-correcties verstrengd Europees
begrotingstoezicht
Vorderingensaldo
ESR-correcties buiten economische hergroepering
Vorderingensaldo
Correctie voor aftoetsing begrotingsdoelstelling
Saldo voor toetsing begrotingsdoelstelling

-687,2

-744,1

-56,9

56,9
-56.9

-744,1

-744,1

–

1.111,5

1.111,5

–

367,4

367,4

–

Stabiliteitsprogramma
Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 formuleerde de afdeling
Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën in maart 2018 aanbevelingen over de begrotingsdoelstellingen voor België voor de periode 2018-2021 en over de
verdeling van die doelstellingen over de verschillende overheidsniveaus79.
Op basis van dat advies werd het traject van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 uitgewerkt
en op 27 april 2018 goedgekeurd door het Overlegcomité. Het programma streeft ernaar het
MTO80 (uitgedrukt in termen van het structureel saldo) in 2020 te bereiken voor het geheel
van de verschillende overheidsniveaus. Het MTO is vastgelegd op 0% van het bbp. Voor 2018
voorzag het programma in een structureel vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid
van -0,8% bbp (of een structurele verbetering van 0,06 procentpunt). Er ontbrak echter een
omvattend akkoord over de expliciete verdeling van de begrotingsdoelstellingen over de individuele overheden die de gezamenlijke overheid vormen81.
Om de MTO op het niveau van de gezamenlijke overheid te realiseren, heeft de HRF in maart
2018 aanbevolen dat elke gemeenschap en gewest, dat structureel evenwicht zou realiseren
en vervolgens aanhouden. Aangezien de Vlaamse Gemeenschap op basis van de voorlopige
79

80
81

Hoge Raad van Financiën, Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid, Advies Begrotingstraject ter voorbereiding
van het stabiliteitsprogramma 2018-2021, maart 2018.
Medium-Term Objective (middellangetermijndoelstelling).
Voor Entiteit II (gemeenschappen en gewesten) wordt in een traject naar een structureel evenwicht in 2020 voorzien
met een structureel saldo van -0,11% bbp in 2018.
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ramingen van het INR voor 2017 een structureel overschot zou realiseren, vertaalde de HRF
zijn advies in een aanbevolen traject voor de Vlaamse Gemeenschap met een structureel saldo
van 0,0% bbp voor 2018. Rekening houdend met de correctie voor de autonomiefactor mocht
Vlaanderen in 2018 een vorderingentekort optekenen van 0,192% bbp.
De Vlaamse Regering heeft aan het Vlaams Parlement een negatief ESR-vorderingensaldo
voorgelegd ten belope van 744,1 miljoen euro. Door rekening te houden met de afrekeningen
van de federale overdrachten berekend volgens de definitieve parameters en door te corrigeren met de impact van de afrekening als gevolg van de vaststelling van de definitieve autonomiefactor82, wordt dat saldo uitgezuiverd voor zogenaamde eenmalige verrichtingen. De
Vlaamse overheid realiseert een structureel overschot, wat voldoet aan het door de HRF vooropgestelde traject.
Vergelijking met begroting
Bij de begrotingsaanpassing 2018 heeft de Vlaamse Regering een begroting ingediend met
een geraamd vorderingensaldo van -1.213,5 miljoen euro. Het vorderingensaldo 2018 viel
469,4 miljoen euro gunstiger uit dan geraamd.
In zijn voorlopig definitief uitvoeringsrapport van de begroting 2018 van 17 mei 2019 verstrekt
de Vlaamse overheid toelichting bij de afwijkingen van de begrotingsuitvoering 2018. De
betere resultaten hebben vooral te maken met hogere dan geraamde ontvangsten (+367,2 miljoen euro):
•

100,5 miljoen euro extra opcentiemen;

•

53,0 miljoen euro extra ontvangsten van gewestbelastingen; de belasting met de hoogste
meeropbrengst zijn de erfbelastingen;

•

195,0 miljoen euro extra ontvangsten bij de DAB’s en rechtspersonen; de belangrijkste
meerontvangsten werden gerealiseerd bij de universiteiten en hogescholen (+152,6 miljoen euro), het Vlaams Energiebedrijf (+32,9 miljoen euro) en het GO! (+22,0 miljoen
euro).

Het Rekenhof bespreekt de onderbenutting onder punt 4.3 van dit rapport.

3.3

Beoordeling berekening ESR-vorderingensaldo

De onderstaande tabel maakt de overgang van de algemene rekeningen naar de geconsolideerde
rapportering. Op basis van de geconsolideerde rekening wordt het ESR-vorderingensaldo van
de Vlaamse Gemeenschap vastgesteld. Zoals uit tabel 31 blijkt, vergt die overgang een aantal
stappen:
•

Een toevoeging van de begrotingsverrichtingen van de Vlaamse rechtspersonen aan de
begrotingsverrichtingen van de algemene rekeningen;

•

Eliminatie van de interne stromen tussen entiteiten van de Vlaamse overheid; het betreft
de dotaties binnen de consolidatiekring enerzijds en de kredietverleningen en -aflossin-

82

Eenmalige correctie voor te veel ontvangen opcentiemen in de periode 2015 tot 2017.
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gen83, en deelnemingen en vereffening van deelnemingen binnen de consolidatiekring
anderzijds;
•

Correcties bij het opstellen van de economische hergroepering;

•

Eliminatie van kredietverleningen en –aflossingen, deelnemingen en vereffening van deelnemingen (ESR 8);

•

Eliminatie van verrichtingen betreffende overheidsschuld (ESR 9);

•

ESR-correcties die niet verwerkt worden in de economische hergroepering (met andere
woorden zonder impact op een ESR-code).

Tabel 31 – Overgang van de algemene rekeningen naar de geconsolideerde rapportering
(in miljoen euro)

Ontvangsten

Algemene
rekening

Ministeries

42.492,2

41.152,4

1.339,9

19.941,7

62.433,9

-57,8

-1.019,4

-11.624,1

-12.701,4

-408,7

-547,1

Dotaties binnen consolidatiekring
Kredietaflossingen en vereffening deelnemingen binnen
consolidatiekring

DAB's

-138,4

Correctie middelen BFW (opcentiemen,…)

Rechts
personen

Consolidatie

-4,6

-4,6

100,4

100,4

Correctie afboeken vorderingen waarborgbeheer

94,4

94,4

Correctie afboeken vordering VMSW

59,3

59,3

Overige correcties economische hergroepering

35,0

Afboeken vorderingen (ESR-code uitgaven)

16,5

3,0

41.257,1

323,5

Correctie gewestbelastingen (transact. kas)

Totaal ontvangsten economische hergroepering
Deelnemingen (ESR 8)

-130,2

Leningen (ESR 9 )
Totaal ESR-ontvangsten
Uitgaven

43.704,3

Dotaties binnen consolidatiekring
Kredietverleningen en deelnemingen binnen consolidatiekring

19,2

7.893,1

49.473,7

-1.598,1

-1.728,3

19,5

-2.093,2

-0,5

-2.646,4

-4.740,1

39.033,6

323,0

3.648,7

43.005,3

42.367,6

1.336,7

19.652,5

63.356,8

-12.222,8

-100,5

-397,5

-12.720,7

-123,0

-1.216,7

-390,1

-390,1

-1.093,7

Correctie VIPA+ ziekenhuisinfrastructuur A1/A3
Correctie overflow beleidsdomein onderwijs

-15,7

-131,4

-131,4

Correctie federale operatoren (verrekening vorige boekjaren)

53,2

53,2

- Sluis Terneuzen

18,5

18,5

- Amoras

-4,8

-4,8

Overige correcties economische hergroepering
Afboeken vorderingen (ESR-code uitgaven)
Totaal uitgaven economische hergroepering

83

-13,7
16,5

3,0

28.989,5

1.239,2

40,7

27,0

18.782,6

49.011,3

19,5

In het bijzonder de centrale financiering door de Vlaamse Gemeenschap van bijvoorbeeld de rechtspersonen VMSW,
VWF en Schoolinvest.
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Algemene
rekening
Deelnemingen (ESR 8)

Ministeries

DAB's

-53,9

Leningen (ESR 9 )

Rechts
personen

Consolidatie

-2.295,7

-2.349,6

-806,2

-4,9

-2.158,1

-2.969,2

Totaal ESR-uitgaven

28.129,5

1.234,3

14.328,8

43.692,5

Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo economische
hergroepering

10.904,2

-911,3

-10.680,1

-687,2

ESR-correcties buiten de economische hergroepering
Correctie rapport RH/voorlopige bevindingen RH

-46,6

Voorziene bouwuitgaven binnen DBFM Scholen van Morgen
(BTW)

-4,1

Viapass

1,5

Herclassificatie ESR-8 verrichtingen (INR)

-7,7

Totaal extracomptabele ESR-correcties

-56,9

Geconsolideerd ESR-vorderingensaldo

-744.1

Hierna komen de bevindingen van het Rekenhof bij de verschillende stappen in het consolidatieproces aan bod.
3.3.1

Consolidatie Vlaamse rechtspersonen

In een eerste stap worden de begrotingsverrichtingen van de Vlaamse rechtspersonen die
behoren tot de consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid samengevoegd met de verrichtingen van de algemene rekeningen (ministeries en DAB’s).
Bij de consolidatie van de Vlaamse rechtspersonen deed het Rekenhof enkele vaststellingen.
Jaarafgrenzing bij rechtspersonen
Jaarafgrenzingsproblemen blijven, net als bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
de DAB’s, bij een aantal Vlaamse rechtspersonen aanwezig. Ook bij de rechtspersonen is dat
vooral te wijten aan de nog altijd kasmatige aanrekening van subsidies.
Tabel 32 – Jaarafgrenzing bij rechtspersonen
(in miljoen euro)
Verrichtingen 2017,
aangerekend in 2018

Verrichtingen 2018,
aangerekend in 2019

37,8

38,0

Kind en Gezin

39,2

37,3

1,9

Hermesfonds

21,2

15,2

6,0

Totaal

98,2

90,5

5,9

Rechtspersoon
FJW subsidies
FJW cofinanciering Fedasil

Netto impact
-0,3
-1,7

Het Fonds Jongerenwelzijn heeft de vorderingen en schulden ten aanzien van de instellingen
voor de afrekening van het boekjaar 2018 niet opgenomen in de balans en de resultatenrekening. Aangezien die saldibetalingen ook niet verwerkt zijn in de resultaten van 2017, is het
nettoresultaat van het agentschap met 0,3 miljoen euro overschat.
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Voor de cofinanciering met Fedasil heeft de Vlaamse overheid een nieuw financieringscontract afgesloten vanaf juli 2018 voor onbepaalde duur84. Er werd beslist in 2018 7 maanden
(juni 2018-december 2018) aan te rekenen om vanaf 2019 met een kalenderjaar te kunnen
rekenen (januari 2019-december 2019). Langs de kostenzijde werd dat correct geregistreerd
(7 maanden in kost), maar langs de opbrengstenzijde werd de periode januari-mei 2018
opnieuw aangerekend in 2018. Dat brengt een foutieve aanrekening van 1,7 miljoen euro aan
opbrengsten met zich.
De subsidiestromen van Kind en Gezin worden budgettair (en bedrijfseconomisch) nog altijd
op kasbasis aangerekend. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het prestatiejaar
waarop de subsidies betrekking hebben. Het verschil tussen de netto subsidiekost 2018 en
2017 bedraagt 1,9 miljoen euro.
Het Hermesfonds paste in 2018 de aanrekeningsregels van het vroegere IWT en het Fonds
voor Flankerend Economisch Beleid naast elkaar toe. Het Rekenhof dringt erop aan om binnen eenzelfde entiteit maar één manier van aanrekenen toe te passen en om aan te rekenen
op transactiebasis. Voor de dossiers bedrijfssteun werd 15,2 miljoen euro doorgeschoven naar
2019 omdat de laatste schijf op kasbasis werd aangerekend.
Vlaamse universiteiten: afsprakenkader toepassing ESR
De universiteiten gebruiken voor hun dagelijkse boekhouding en bedrijfsvoering een bedrijfseconomische boekhouding en begroting. De betrokken regelgeving is terug te vinden in de
besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de begroting en de personeelsformatie voor de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en betreffende de begroting en de personeelsformatie van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. De universiteiten beschouwen de bedrijfseconomische invalshoek als de primaire sturing en toetssteen
voor hun autonoom financieel beleid85.
Volgens de ESR-regels worden de universiteiten ingedeeld bij de Vlaamse deelstaatoverheid
S.1312. De Vlaamse overheid moet de universiteiten opnemen in haar geconsolideerde rekening. Daarom heeft zij de universiteiten verplicht ook een ESR-rapportering op te stellen.
De twee systemen zijn verschillend in benadering: een bedrijfseconomische boekhouding
steunt op de aard van de transactie, terwijl ESR een indeling op basis van de tegenpartij vereist.
Om die twee benaderingen te verzoenen is, aldus de universiteiten, een ESR-afsprakenkader
voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten nodig.
De universiteiten hebben eenzijdig een afsprakenkader uitgewerkt. Er was overleg met het
departement Financiën en Begroting en met het INR, maar de feedback werd niet in de definitieve afsprakennota verwerkt. Dat leidde al tot een aantal moeilijkheden bij de opstelling
van de geconsolideerde ESR-rekening van de Vlaamse overheid. De afsprakennota ligt op dit
moment ter bespreking voor bij de VABN.

84

85

Overeenkomst van onbepaalde duur tussen de Belgische Staat en de Vlaamse overheid voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
Bron: ESR-afsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten – Inleiding.

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 63
REKENHOF, JUNI 2019

Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM)
In strijd met artikel 5 van het rekendecreet sluit de VPM haar rekeningen af op 31 oktober,
terwijl de ESR-geconsolideerde rekening per 31 december wordt opgemaakt. Daarom waren
een aantal correcties nodig om de ESR-uitvoeringsrekening van de VPM in overeenstemming
te brengen met wat in de algemene rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap is aangerekend,
bijvoorbeeld voor het dividend van 10 miljoen euro, dat de VPM in december heeft uitbetaald.
DBFM Scholen voor Morgen
De bedragen in de consolidatie voor DBFM Scholen voor Morgen stemmen niet overeen met
de goedgekeurde en door de bedrijfsrevisor gecertificeerde jaarrekening. De verschillen situeren zich in de ESR-9-verrichtingen met betrekking tot overheidsschuld, waar 9 miljoen euro
meer opbrengsten en 99,9 miljoen euro meer aflossingen van leningen werden geregistreerd.
Aangezien ESR-9-verrichtingen worden geëlimineerd, heeft dit geen impact op het vorderingensaldo.
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
De consolidatie maakt gebruik van voorlopige, nog niet geauditeerde jaarcijfers 2018 van het
VAPH. De bedrijfsrevisor heeft het Rekenhof verwittigd dat hij zijn werkzaamheden bij het
VAPH niet tijdig kan beëindigen om wille van zijn laattijdige aanstelling en de complexiteit
van de instelling. De bedrijfsrevisor zal zijn controle vermoedelijk midden juni afronden.
Overige
Voor een aantal (kleinere) rechtspersonen is er geen ESR-uitvoeringsrekening beschikbaar
of is die niet sluitend (Commissies Juridische Bijstand, Hypostart NV, Mijn Huis, Vitare,
Arkimedesfonds I, Limburg Gas, Vlaams Instituut voor de Zee, Vlaams Fonds voor de Letteren,
Hoger Instituut Maria Middelares).
3.3.2

Eliminatie interne stromen binnen de consolidatiekring

Bij het opstellen van de economische hergroepering elimineert het departement Financiën
en Begroting de interne stromen tussen de entiteiten in de consolidatiekring. Dit zou geen
invloed op het resultaat mogen hebben aangezien zowel aan de ontvangstenzijde als aan de
uitgavenzijde eenzelfde bedrag wordt geëlimineerd.
Het departement elimineerde 12.701,4 miljoen euro inkomende en 12.720,7 miljoen euro uitgaande interne stromen, waardoor een onevenwicht van 19,3 miljoen euro ontstaat. Daarnaast
heeft het departement extracomptabel een onevenwicht van 32,9 miljoen euro gecorrigeerd
aangaande interne stromen met universiteiten en hogescholen (cf. infra). Het onevenwicht
was onder meer een gevolg van de eenzijdige invoering door de universiteiten van een ESRafsprakenkader voor toepassing binnen de Vlaamse universiteiten, waardoor niet langer alle
interrelaties worden geëlimineerd.

64

Een ander voorbeeld van onevenwicht in interne stromen is de aanrekening van het Bijzonder
Overheidsfonds bij de VMSW: een verschillend aanrekeningmoment tussen de VMSW en het
Agentschap Wonen zorgt daar voor een verschil van 1,9 miljoen euro.
3.3.3

Correcties in de economische hergroepering

Het ESR-vorderingensaldo vloeit niet rechtstreeks voort uit de geboekte ontvangsten en uitgaven van de ministeries, DAB’s en rechtspersonen. Zoals hierboven besproken, heeft het
departement Financiën en Begroting alle interne verrichtingen en interne stromen binnen
de Vlaamse consolidatiekring geëlimineerd. Vervolgens heeft het de kapitaal- en schuldverrichtingen geëlimineerd (ESR-code 8 en 9). Daaruit zou in principe rechtstreeks het saldo
van de Vlaamse overheid dienen voort te vloeien. Het departement voert echter een aantal
extracomptabele correcties uit op de geboekte ontvangsten en uitgaven.
Het Rekenhof wijst erop dat die extracomptabele correcties die het departement Financiën
en Begroting of het INR uitvoeren, niet in de boekhouding van de Vlaamse Gemeenschap of
de betrokken rechtspersonen worden geboekt. Voor het afgesloten boekjaar is dat niet meer
mogelijk, aangezien de individuele jaarrekeningen al zijn afgesloten en goedgekeurd op het
moment dat de ESR-geconsolideerde rekening wordt opgesteld. Sommige extracomptabele
correcties werken echter door in de volgende boekjaren. Bijvoorbeeld: de ESR-correcties voor
het VIPA en de ziekenhuisinfrastructuur worden nog altijd niet geïntegreerd in de boekhouding van het VIPA. Er ontbreekt een procedure om die correcties in de boekhouding van de
betrokken entiteiten te verwerken.
Hierna worden de belangrijkste extracomptabele correcties kort toegelicht. Die correcties zijn
nodig om de aanrekeningen in de algemene rekeningen en in de rekeningen van de Vlaamse
rechtspersonen om te zetten in een aanrekening conform de ESR2010-methodologie. De correcties zijn onder andere nodig om:
•

een verschillend moment van registratie van verrichtingen in de algemene rekeningen en
in de ESR-geconsolideerde rekening recht te zetten;

•

de aanrekening op de middelenbegroting met een ESR-uitgavencode te corrigeren;

•

foutieve aanrekeningen in de algemene rekeningen te corrigeren;

•

bevindingen van het Rekenhof bij zijn controle van de algemene rekeningen en van de
ESR-geconsolideerde rekening te verwerken.

Correctie overflow school- en studietoelagen (uitgaven -131,4 miljoen euro)
De Vlaamse overheid wil 131,4 miljoen euro86 laten erkennen als overflow voor de school- en
studietoelagen. In 2018 wijzigde het aanrekeningsmoment voor de school- en studietoelagen.
Tot en met begrotingsjaar 2017 rekende de Vlaamse overheid de school- en studietoelagen
kasmatig aan. Sinds 2018 rekent de Vlaamse overheid alle verwachte school- en studietoelagen
voor het schooljaar 2018-2019 aan in begrotingsjaar 2018. Het versnelde aanrekeningsmoment
heeft tot gevolg dat in 2018 niet alleen de studie- en schooltoelagen voor het schooljaar 20182019 integraal (12 maanden) worden aangerekend, maar dat ook de afhandeling van de schooljaren 2017-2018 en 2016-2017 als overflow ten laste worden genomen.

86

Bron: monitoringrapporten van de begroting 2018 d.d. 18 februari en 17 mei 2019.
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Correcties VIPA en ziekenhuisinfrastructuur (uitgaven -390,1 miljoen euro)
Bij VIPA gebeurt een extracomptabele correctie voor de alternatieve financiering van de infrastructuur voor personen met een handicap, woonzorgcentra en ziekenhuizen. In de VIPAuitvoeringsrekening wordt de alternatieve financiering gespreid over 20 jaar aangerekend
bij betaling van de gebruikstoelagen. Het ESR 2010 schrijft echter voor dat de alternatieve
financiering wordt aangerekend op het moment van de investering. Dat stemt overeen met de
aanrekening van het principieel akkoordbedrag van de subsidie (= basisbedrag). In de consolidatie gebeurt hiervoor een correctie. De correctie betreft het kapitaaldeel van alle in 2018
betaalde gebruikstoelagen (93,8 miljoen euro). Alleen het intrestdeel vervat in de gebruikstoelagen wordt aangerekend ten laste van het vorderingensaldo, zijnde 70,4 miljoen euro.
Een tweede correctie heeft betrekking op de uitgaven voor de ziekenhuisinfrastructuur A1/
A3. Het VIPA heeft in zijn uitgaven onder de investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve
van de gezinnen en in zijn ontvangsten onder de investeringsbijdragen van de institutionele
overheid 385,8 miljoen euro aangerekend. Dat bedrag stemt overeen met het bedrag dat de
federale overheid in 2018 verrekende voor de uitgaven ziekenhuisinfrastructuur A1/A3 op de
Vlaamse dotatie en is een inschatting van de kasuitgaven van het RIZIV voor de ziekenhuisinfrastructuur A1/A3, gecorrigeerd op basis van de voorlopige afrekening 2016 en 2017. De
ESR-aanrekenbare uitgaven bedragen echter maar 89,4 miljoen euro, zodat de uitgaven met
-296,3 miljoen euro werden gecorrigeerd. De berekening gebeurde op dezelfde manier als
vorig jaar.
Tabel 33 – Berekening ESR-kosten ziekenhuizen A1/A3
(in miljoen euro)
Berekening ESR-kosten ziekenhuizen
Financiële lasten:

115,6

Financiële lasten A1

115,3

Financiële lasten A3

0,3

Toestelfinanciering in BFM (BFM 1/7/2017)

3,7

Radiotherapie

2,5

PET
Eenmalige inhaalbedragen (C2)

1,2
-24,6

Wegvallende bouwkalenderprojecten

-5,3

Totale ESR-kosten

89,4

Totale geboekte uitgaven
ESR-vermindering uitgaven

385,8
-296,3

In de begroting 2018 werd 40 miljoen euro ingeschreven in de vorm van een extra-comptabele
ESR-correctie voor niet-aangevraagde provisionele bedragen A1/A3 voor investeringen voor
2017. Dat bedrag werd niet aangewend.
Foutieve correcties
Het Rekenhof stelde enkele foutieve correcties vast, die vervat zijn in de Overige correctie
uitgaven rechtspersonen (uitgaven +40,7 miljoen euro) in tabel 31.
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Een correctie voor verrekeningen van vorige jaren uitgevoerd door federale operatoren voor de
VDAB (-2,0 miljoen euro) is ten onrechte als positieve correctie van 2 miljoen euro verwerkt,
terwijl het een negatieve correctie betreft.
Twee correcties hebben betrekking op geherkwalificeerde PPS-projecten. Het PPS-project
Brabo 1 is geherklasseerd als overheidsinvestering. Als gevolg daarvan mag tijdens de exploitatiefase het kapitaalgedeelte van de beschikbaarheidsvergoeding niet worden meegerekend
in het vorderingensaldo. Zowel de Lijn als de projectvennootschap Brabo 1 hebben dit correct
verwerkt in hun ESR-uitvoeringsrapportering. Daarom was de bijkomende extracomptabele
correctie van 1,2 miljoen euro die de Vlaamse overheid heeft geboekt, overbodig.
Voor de stelplaats Oostende betaalt De Lijn facturen aan de NMBS die de afschrijving en rente
dekken van het DBF-contract. De Lijn krijgt daarvoor een investeringstoelage van het Vlaams
Gewest. Vanwege de herklassering als overheidsinvestering heeft De Lijn de jaarlijkse vergoeding (3,4 miljoen euro) eind 2018 voor het eerst in haar ESR-uitvoeringsrekening opgesplitst
in een rentegedeelte van 1,4 miljoen euro en een aflossing van financiële leasing van 2,0 miljoen euro, zodat alleen het rentegedeelte op het vorderingensaldo van 2018 weegt87. Met de
extracomptabele correctie in de economische hergroepering herneemt de Vlaamse overheid
de correctie van 2017, die in 2018 echter niet meer nodig is, zodat het geconsolideerde vorderingensaldo ten onrechte nogmaals met 2,0 miljoen euro is verhoogd.
Het Rekenhof beveelt aan dat de boekhoudkundige en ESR-matige verwerking van pps-projecten bij de betrokken entiteit en de eventuele correcties in de consolidatie, voldoende en
helder worden onderbouwd en dat die documentatie tijdig ter beschikking wordt gesteld van
alle controle-actoren.
3.3.4

Correcties buiten de economische hergroepering

Op 18 april 2019 heeft het Rekenhof zijn voorlopige bevindingen besproken met het departement Financiën en Begroting. Op basis daarvan besliste de Vlaamse overheid een correctie
toe te voegen aan het berekende geconsolideerde vorderingensaldo van de Vlaamse overheid
ten belope van -46,6 miljoen euro. De economische hergroepering werd niet meer aangepast.
Tabel 34 – Bijkomende correctie op het geconsolideerde vorderingensaldo
(in miljoen euro)
Inschatting incorrecte jaarafgrenzing
inkomensoverdrachten (subsidiestromen)

-12,0

Incorrecte jaarafgrenzing beleidsdomein MOW

-32,6

Incorrecte jaarafgrenzing beleidsdomein OMG
Totaal

-2,0
-46,6

Deze correctie neemt echter maar een gedeelte van de jaarafgrenzingsproblemen in rekening
die het Rekenhof heeft vastgesteld (zie 3.4).

87

Het kapitaalgedeelte van als overheidsinvestering geherklasseerde pps-projecten wordt met terugwerkende kracht
toegerekend aan het vorderingensaldo tijdens de bouwfase. Tijdens de exploitatiefase valt alleen het rentegedeelte en
het eventuele onderhoudsgedeelte ten laste van het vorderingensaldo.
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Daarnaast heeft het INR beslist drie herclassificaties inzake deelnemingen uit te voeren.
Daardoor komen 7,7 miljoen euro uitgaven extra ten laste van het vorderingensaldo 2018.
Aangezien de vennootschap DBFM Scholen van Morgen bij EDP-notificatie van maart 2017 bij
de overheidssector (S.1312)werd ingedeeld, worden de inkomsten en uitgaven van die vennootschap verwerkt bij de rechtspersonen en wordt er niet meer met een ESR-correctie gewerkt,
behalve voor de btw op de opgeleverde scholen (-4,1 miljoen euro).
De laatste correctie betreft de kapitaalscomponent van de geherklasseerde infrastructuur bij
VIAPASS, wat resulteert in een positieve correctie (+1,5 miljoen euro).

3.4

Impact controlebevindingen van het Rekenhof

De onderstaande tabel vat de impact samen van de opmerkingen van het Rekenhof op het
vorderingensaldo 2018. De opmerkingen resulteren in een stijging van het vorderingentekort
met -75,8 miljoen euro, tot een aangepast saldo van -819,9 miljoen euro. De correcties voor de
jaarafgrenzingen betreffen de netto-impact voor 2018.
Tabel 35 – Impact van de opmerkingen van het Rekenhof op het vorderingensaldo
(in miljoen euro)
Omschrijving
Vorderingensaldo ESR-consolidatie 17 mei 2019

-744,1

Jaarafgrenzing algemene rekeningen

-110,7

Jaarafgrenzing Vlaamse rechtspersonen (FJW, K&G,
Hermesfonds)

5,9

Federale operatoren (onvolledig)

38,3

Correctie federale operatoren VDAB

-4,0

Correctie Stelplaats Oostende

-2,0

Milieuheffingen

-2,1

Correctie Brabo I
Totaal impact
Aangepast vorderingensaldo

•

Impact op vorderingensaldo

-1,2
-75,8
-819,9

Geen (definitieve) cijfers rechtspersonen (commissie juridische bijstand, EKM’s,…)

onbekend

Eliminatie interne stromen binnen consolidatiekring

onbekend

De problematiek van de jaarafgrenzing in de algemene rekeningen is besproken in hoofdstuk 2 van dit rapport. Ook in het ESR2010 geldt een aanrekening op transactiebasis: verrichtingen worden geregistreerd op het moment van de transactie, ongeacht het ogenblik
van betaling. Verrichtingen die betrekking hebben op het jaar 2018, dienen bijgevolg in
2018 te worden aangerekend. Zoals uit de bespreking van de extra-comptabele correcties
blijkt, heeft de Vlaamse overheid op basis van de voorlopige bevindingen van het Rekenhof
al een correctie toegepast van -46,6 miljoen euro. Het Rekenhof stelde op basis van zijn
controles vast dat de afgrenzingsfout 110,7 miljoen euro meer bedroeg. De verschuiving
heeft vooral betrekking op de subsidiebetalingen voor de woonzorgcentra (-52,0 miljoen
euro), de incorrecte toerekening van de subsidies in het kader van de dienstencheques
(-19,4 miljoen euro) en de werkingsmiddelen van het leerplichtenonderwijs (-28,8 miljoen
euro).
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•

Ook bij enkele Vlaamse rechtspersonen werden problemen met de jaarafgrenzing vastgesteld (zie Jaarafgrenzing bij rechtspersonen hoger in dit hoofdstuk).

•

Net als vorig jaar werden de definitieve afrekeningen voor federale operatoren niet volledig verwerkt en geven deze aanleiding tot een daling van de uitgaven (zie hoofdstuk 2).
Terwijl FAMIFED de vorige jaren definitieve uitvoeringscijfers bezorgde, zijn de ingeboekte
FAMIFED-cijfers vanaf augustus 2018 tot en met december 2018 ramingen. Een afrekening
in 2019 zal noodzakelijk zijn.

•

Het vorderingensaldo werd ten onrechte verbeterd met 2 miljoen euro voor de VDAB wat
noopt tot een rechtzetting van 4 miljoen euro (zie hoger).

•

Het Rekenhof heeft een verschil vastgesteld in de vorderingen inzake milieuheffingen
beheerd door de VMM. Het gaat om een rekenfout bij de minderwaarden op de realisatie
van dubieuze vorderingen ten belope van 2,1 miljoen euro. Dat heeft een negatieve impact
op het vorderingensaldo (zie hoofdstuk 2).

•

Het departement bracht bij de economische hergroepering ten onrechte correcties aan
voor de PPS-projecten Stelplaats Oostende en Brabo I (cfr. supra).

3.5

Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid houdt niet alleen rekening met de schuld
van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, maar ook met de financiële schuldpositie van
de instellingen van de Vlaamse overheid. De detailcijfers zijn te vinden in tabel 19 van het
rapport Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer 2018. De onderstaande tabel toont de belangrijkste
componenten van de schuld.
Tabel 36 – Belangrijkste componenten van de geconsolideerde schuld
(in miljoen euro)
2015

2016

2017

2018

Directe uitstaande schuld

4.126,0

4.642,1

5.313,9

5.998,4

VMSW

6.313,2

6.282,5

6.113,0

5.995,0

VWF

3.005,4

2.842,7

2.705,6

2.555,1

Ziekenhuisinfrastructuur

4.963,2

4.727,0

4.430,6

1.846,6

1.760,2

1.670,2

1.576,5

Universiteiten en Hogescholen

305,1

481,1

517,4

590,4

Erkende Kredietmaatschappijen

596,9

590,6

595,4

568,5

De Lijn

150,2

171,3

151,6

180,4

Agion

293,1

313,3

327,5

347,7

Scholen van Morgen

369,7

393,9

182,0

136,5

Brabo I

165,5

162,2

178,2

174,8

Noord Zuid Kempen

200,3

197,3

190,3

216,2

VIPA

Andere
Totale geconsolideerde schuld
Ziekenhuisinfrastructuur

1.578,0

1.008,0

713,6

413,6

18.950,0

23.808,4

23.385,7

23.183,7

0

-4.642,1

-4.727,0

-4.430,6

Andere correcties

-1.608,9

-979,2

-501,4

-606,7

Bijdrage Vlaanderen tot de geconsolideerde
schuld van de gefedereerde entiteiten

17.341,1

18.187,1

18.157,3

18.146,4

4,9%

-0,2%

-0,1%

Evolutie ten opzichte van vorig jaar
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Om de schuldevolutie onder controle te houden, besliste de Vlaamse Regering op 18 november 2016 een nieuwe Vlaamse schuldnorm in te stellen, uitgewerkt op basis van twee doelstellingen: (1) het behoud van een gunstige rating; en (2) een positieve netto-actief positie.
Om een gunstige rating te behouden, mag de geconsolideerde schuld, met uitzondering van
de ziekenhuisfinanciering, maximaal 65% van de lopende ontvangsten bedragen. In de onderstaande tabel wordt ter informatie ook de schuldgraad ten opzichte van het Belgisch BBP
vermeld.
Tabel 37 – Schuldratio's
Schuldratio
Schuldgraad (tov Belgisch BBP)

2017

2018

43,5%

43,6%

4,3%

4,2%

Eind 2017 bedroeg de netto-actief positie van de Vlaamse overheid 4,2 miljard euro. De nettoactief positie eind 2018 wordt pas bekendgemaakt in het najaar van 2019.
Het Rekenhof heeft bij het rapport Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer (KSW-rapport) de volgende opmerkingen:
•

De geconsolideerde bruto schuld werd bij de begrotingscontrole 2018 geraamd op
24,9 miljard euro. Tabel 19 van het KSW-rapport berekent de effectieve geconsolideerde
schuld eind 2018 op 23,1 miljard euro, dus 1,8 miljard minder. Dat komt vooral doordat het
KSW-rapport de schuld voor de afrekening van de opcentiemen (967,6 miljoen euro) niet
opneemt in de geconsolideerde schuld, op aangeven van het INR. Daarnaast was er ook een
onderbenutting van de kredieten van de centrale financiering (zie ook 4.3.1).

•

In het KSW-rapport bedraagt de openstaande schuld voor de ziekenhuisinfrastructuur
4.430,6 miljoen euro. Het correcte openstaande bedrag is echter 4.350,9 miljoen euro, wat
een overschatting van 79,7 miljoen euro betekent.

•

De leningen die entiteiten uit de consolidatieperimeter in het kader van de centrale financiering onderling aangingen, komen nog niet tot uiting. Op vraag van het Rekenhof heeft
het departement Financiën en Begroting een bijkomend overzicht opgesteld dat de overeenstemming aantoont tussen de schulden in de individuele jaarrekeningen en het schuldbedrag uit het KSW-rapport. Dit legt uit welke interne schulden het heeft geëlimineerd om
van de bruto- naar de netto-schuld over te gaan. Het Rekenhof beveelt aan dit overzicht
voortaan ook te verwerken in het KSW-rapport, zodat de lezer een zicht heeft op de totale
schulden per rechtspersoon en de interne financieringsstromen binnen de Vlaamse overheid.

•

Het KSW-rapport geeft de schulden van de universiteiten en hogescholen88 globaal weer.
Op vraag van het Rekenhof bezorgde het departement de samenstelling per instelling. Het
Rekenhof beveelt aan minstens voor de belangrijkste instellingen de individuele schuldpositie weer te geven in het KSW-rapport.

•

Artikel 8 van het decreet betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële
activa stelt dat de overheidsentiteiten jaarlijks aan de bevoegde overheid volledige inlichtingen bezorgen over hun financiële instrumenten en beschikbare gelden, alsook over het
toekomstige gebruik ervan. Artikel 5 van het uitvoeringsbesluit van dit decreet bepaalt

88

517 miljoen euro eind 2017.
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de wijze van rapportering. Het departement Financiën en Begroting liet weten dat er nog
geen detailrapportering over de uitstaande beleggingen werd opgemaakt. In afwachting
van het definitieve rapport bevat het KSW-rapport wel al de globale eerste cijfers voor het
parlement. Zodra de cijfers van alle instellingen beschikbaar zijn (zichtrekeningen, beleggingen, …), zal de definitieve rapportering volgen.

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 71
REKENHOF, JUNI 2019

HOOFDSTUK 4

Bespreking van enkele
uitvoeringscijfers
Het jaarverslag en de jaarrekening van de Vlaamse Gemeenschap geven nog altijd onvoldoende duiding en toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting. Het jaarverslag
bevat toelichtingen bij de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening, maar geen
inhoudelijke besprekingen of analyses bij de begrotingsuitvoering 2018.
In dit hoofdstuk bespreekt het Rekenhof daarom achtereenvolgens de realisatie van de nettobeleidsruimte in de begroting, de realisatie van de ontvangsten, enkele grote verschillen tussen begroting en begrotingsuitvoering en het gebruik van enkele begrotingsfondsen.

4.1

Realisatie van de netto-beleidsruimte

De tabel netto-beleidsruimte in de algemene toelichting bij de begroting 2018 geeft een overzicht van, enerzijds, hoe de begroting zou evolueren bij ongewijzigd beleid en, anderzijds,
welke maatregelen of nieuwe beleidsinitiatieven de Vlaamse Regering zou nemen. Evoluties
in ontvangsten en uitgaven bij ongewijzigd beleid vloeien onder meer voort uit aangepaste
ramingen en nieuwe parameters (bijvoorbeeld index, aantal leerlingen, …). Voor nieuwe,
zogenaamde begrotingsimpulsen89 ging de Vlaamse Regering er bij haar initiële begrotingsopmaak 2018 vanuit over een netto-beleidsruimte te beschikken van 406,7 miljoen euro. De
invoering van de vernieuwde energieheffing breidde de beleidsruimte uit met 72,7 miljoen
euro. Bij de begrotingsaanpassing 2018 verhoogde de Vlaamse Regering de raming van de
beleidsruimte met 202,9 miljoen euro, onder andere door een verwachte, bijkomende stijging
van de kredietonderbenutting met 182,1 miljoen euro90.
De Vlaamse Regering heeft bij de indiening van de algemene rekeningen bij het Vlaams
Parlement de werkelijke uitvoeringscijfers niet naast de evoluties, maatregelen en initiatieven
geplaatst die zij in de begroting raamde, wat nochtans mocht worden verwacht. Het monitoringrapport, dat tegelijk met de jaarrekening en het jaarverslag is ingediend, gaf wel enige
verklaring bij de geconsolideerde uitvoeringscijfers, maar ging niet in op alle begrotingsimpulsen.
De onderstaande tabel geeft een selectie van beleidsaspecten weer aan de hand van het
geraamde verschil tussen de kredieten 2018 en de goedgekeurde kredieten bij de begrotingsaanpassing 2017 en vermeldt summier de uitvoering.

89
90

Algemene toelichting, Vlaams Parlement, Stuk 13 (2017-2018) – Nr. 1, p. 11.
Algemene toelichting begrotingsaanpassing 2018, Vlaams Parlement, Stuk 17 (2017-2018) – Nr. 1, p. 11.
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Tabel 38 – Selectie van evoluties en begrotingsimpulsen
(in miljoen euro)
EVOLUTIE VAN
UITGAVEN 2017- 2018

Geraamde
evolutie
2017-2018
vastleggings
kredieten

Geraamde
evolutie
2017-2018
vereffenings
kredieten

Gerealiseerde uitvoering

VEB – toename leveringen

112,0

112,0

Uitgaven voor leveringen (+136,9) nagenoeg volledig in lijn met omzetstijging

Indexprovisie + overige index

328,1

331,5

Te laag ingeschat, maar gecompenseerd
via bufferkrediet

VAK/VEK-buffer

147,0

147,0

Vooral aangewend voor versnelde uitbetaling school- en studietoelagen

Overname schuld gemeenten (buiten
norm)

96,7

96,7

95,3 schulden overgenomen

Loon- en werkingsmodel

71,2

71,2

Loon- en werkingskredieten leerplichtonderwijs; volledig benut

Uitgaven universiteiten en hogescholen: Integratiegroeipaden HO + klik
mechanisme HO 2018

132,5

132,5

Bijstellingen voor kliks en integratiegroeipaden vertalen zich vooral in hogere
loonkosten; volledig benut

Loonkosten universiteiten en hogescholen

151,5

151,5

Toename van de loonkosten met ongeveer 84,0

Erkenningskalender woonzorgcentra

42,6

42,6

1.463 van de 2.254 begrote bijkomende
woongelegenheden gerealiseerd

VIPA

24,8

31,5

Toename budget voor ziekenhuisforfaits
volledig gerealiseerd

VAPH

49,2

49,2

Uitbreidingsmiddelen vooral naar
persoons-volgende budgetten; volledig
benut

Uitgaven (en ontvangsten) wijk-werk
cheques VDAB

35,7

35,7

Krediet niet volledig benut (26,9)

Doelgroepkortingen

29,7

29,7

Extra krediet niet benut: minder voor
jongeren en meer voor oudere werknemers

4,3

32,6

Openstaande vastleggingen opgelopen
tot bijna 80,0

Uitbreiding infrastructuurprogramma
FWO

48,1

0,0

Provisie bestuurszaken (AgO) – Vlaams
Pensioenfonds

23,0

23,0

Pensioenopbouw 2018 en 2019 voor contractuele personeelsleden; volledig benut

0,0

30,0

Deels overgedragen naar begrotingsuitvoering 2019

71,4

72,3

Budgettoename deels benut

8,1

30,0

Budgettoename deels benut

VMSW: FS3-tussenkomsten in functie van
hoger leningsvolume

28,8

28,8

Rente-uitgaven van 25,4

Groeinorm Gemeente en stedenfonds

92,5

92,1

Jaarlijkse groeivoet van 3,5%; volledig
benut

Stopzetten besparing renovatiepremie

30,7

30,7

Onderbenutting van 28,5

40,0

9,0

-

38,1

-

162,4

64,4

64,4

Sportinfrastructuurinvesteringen

Opstart projecten kilometerheffing
(inspanningen in het kader van verkeersveiligheid)
Investeringen De Lijn
De Werkvennootschap

Extra verbintenissen voor 44,0

Investeringsimpuls onderwijs
Kredietverleningen School Invest

Onderbenutting hogescholen en universiteiten
Globale onderbenutting
Rampen en landbouwrampen VFLD

Kredietverleningen School Invest nemen
sterk af door daling aantal gerealiseerde
projecten
Onderbenutting licht onder niveau van
2017
Zie 4.3
Extra middelen ingezet voor afhandeling
(landbouw)rampen
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In de onderstaande alinea’s bespreekt het Rekenhof enkele evoluties en begrotingsimpulsen
waarvan de realisatie afweek van de begroting en waarover de algemene rekening weinig of
geen toelichting verschaft.
Indexprovisie en bufferkredieten
Tabel 39 – Indexprovisie en bufferkredieten
(in miljoen euro)
VEK BA2017

VEK BA2018

Aanwending 2018

Provisie – overschrijding spilindex

194,7

100,5

140,8

Buffer voor onverwachte gebeurtenissen

100,0

147,0

126,4

Buffer voor gebeurlijke uitgaven in het
kader van begrotingsmonitoring

100,0

100,0

75,3

Net als in 2017 heeft de overschrijding van de spilindex in 2018 geleid tot een belangrijke stijging van de uitgaven voor weddes en sociale uitkeringen, namelijk met meer dan 140 miljoen euro. De begrotingsaanpassing ging ervan uit dat de spilindex voor de overheidsweddes en sociale uitkeringen in september 2018 zou worden overschreden. De spilindex werd
echter al in augustus 2018 bereikt, waardoor het vereiste krediet 140,8 miljoen euro in plaats
van 100,5 miljoen euro bedroeg. Het krediettekort kon worden geneutraliseerd doordat op
hetzelfde begrotingsartikel91 ook de provisionele bufferkredieten van 147 miljoen euro voor
onverwachte gebeurtenissen en van 100,0 miljoen euro voor eventuele uitgaven in het kader
van de begrotingsmonitoring waren ingeschreven. Zo was het mogelijk tekorten onderling te
compenseren92.
In totaal werd 244,5 miljoen euro van beide bufferkredieten aangewend, vooral voor de versnelling van het aanrekeningsmoment van de school- en studietoelagen (75,3 miljoen euro),
de uitbetaling van de gewestwaarborg ingevolge de vervroegde ontbinding en vereffening
van het ARKimedes-fonds (44,2 miljoen euro), het tekort aan kredieten in de indexprovisie
(40,3 miljoen euro) en nog af te rekenen gefactureerde prestaties 2017 voor zorgvernieuwing
door het VAPH (30,0 miljoen euro).
Erkenningskalender woonzorgcentra
Het totale budget voor woonzorgcentra nam in 2018 toe met 73,8 miljoen euro, in plaats van
de begrote 47,1 miljoen euro, voornamelijk dankzij de indexering van de middelen. Van de
begrote bijkomende 2.254 woongelegenheden, werden uiteindelijk echter maar 1.463 eenheden gerealiseerd. Voor de realisatie van 593 woongelegenheden werd uitstel verleend, wat
neerkomt op een doorschuiven in de tijd. De begrotingsaanpassing 2018 hield al rekening
met uitstel, maar in 2018 werd aanzienlijk meer uitstel verleend dan in vorige jaren. Daarnaast
werd de erkenning voor 35 woongelegenheden met een goedgekeurde erkenningskalender
in 2018 niet aangevraagd, waardoor de voorafgaande vergunning en, bijgevolg, de ingebruikname van deze woongelegenheden vervielen.

91
92

CB0-1CBB2AB-PR Provisies – thema overschrijdend – financiën en begroting.
Eind 2018 bleef er een totaal overschot aan provisiekrediet van 12,4 miljoen euro op dit begrotingsartikel, waarop
357,6 miljoen euro was ingeschreven.
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Doelgroepkortingen
Het decreet van 4 maart 2016 heeft een nieuw, vereenvoudigd Vlaams doelgroepenbeleid ingevoerd, dat zich voornamelijk richtte op jongeren, ouderen en personen met een arbeidshandicap. Dat had ook in 2018 een belangrijke impact op de uitgaven van het departement WSE,
zoals het onderstaande overzicht toont.
Tabel 40 – Impact doelgroepenbeleid op de uitgaven van het departement WSE
(in miljoen euro)
Artikel

Doelgroep

Begroting
2017

Begroting
2018

Evolutie

Uitvoering
2017

Uitvoering
2018

Evolutie

JBO-1JDG2CA-WT

Jongeren (RSZ-korting)

160,7

195,7

+35,0

139,9

158,0

+18,1

JBO-1JDG2CA-WT

Ouderen (RSZ-korting)

289,0

330,6

+41,6

322,3

348,7

+26,4

JBO-1JDG2CB-WT

Personen met een
arbeidshandicap (VOP)

100,1

92,1

-8,0

90,7

89,7

-1,0

Vooral voor de nieuwe Vlaamse maatregelen ter stimulering van de tewerkstelling van jongeren en oudere werknemers door middel van RSZ-kortingen, stegen de kredieten sterk, met
respectievelijk 35,0 miljoen euro en 41,6 miljoen euro. Die hoge ramingen vertaalden zich voor
de jongeren echter niet in de uitgaven, die in 2017 en 2018 respectievelijk 20,8 miljoen euro en
37,7 miljoen euro minder bedroegen dan geraamd. Het departement argumenteerde dat veel
jongeren uit dienst traden nog voor de RSZ-korting was afgelopen. Voor de oudere werknemers overstegen de uitgaven in 2017 en 2018 dan weer de begrote bedragen, met respectievelijk
33,3 miljoen euro en 18,1 miljoen euro. Voor de ouderen deed zich dus een grotere tewerkstellingsgroei voor dan geraamd.
Investeringen De Lijn
De Lijn ontving in 2018 een eenmalig vastleggingskrediet van 28,1 miljoen euro voor investeringen in stationsomgevingen. Zij heeft dat vastleggingskrediet niet aangewend. In het kader
van de begrotingsimpulsen ontving De Lijn ook 35 miljoen euro extra vereffeningskrediet
voor de aankoop van vervoermaterieel. Dat bracht het totale vereffeningskrediet voor de aankoop van vervoermaterieel op 132,8 miljoen euro. Daarvan heeft De Lijn maar 70,7 miljoen
euro aangewend voor de vereffening van facturen. 62,1 miljoen euro bleef ongebruikt wegens
nog lopende bestellingen. De Lijn slaagt er niet in de sterk fluctuerende leveringsmomenten
nauwkeurig in te schatten bij de aanpassing van de begroting. Het saldo van De Lijn is 80 miljoen euro beter dan voorzien, vooral door een vertraagde levering van vervoermaterieel en de
lagere investeringen in stationsomgevingen.

4.2

Realisatie van ontvangsten

4.2.1

Ontvangsten ingevolge de bijzondere financieringswet

Ingevolge de bijzondere financieringswet (BFW) heeft Vlaanderen recht op personenbelasting- en btw-toewijzingen, alsook op dotaties en op Vlaamse gewestelijke opcentiemen op
de personenbelasting. De onderstaande tabellen geven een overzicht van de ramingen in de
aangepaste begroting 2018, van de uitvoering van de begroting 2018, en, ter vergelijking, de
uitvoering van de begroting 2017.
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Tabel 41 – Personenbelasting- en btw-toewijzingen, en andere dotaties BFW
(in miljoen euro)
2017
uitvoering
met definitieve
afrekening
2016

2017
uitvoering
rekendecreet

2018 BA

2018
uitvoering

2018
uitvoering
rekendecreet

met definitieve
afrekening
2017

met definitieve
afrekening
2017

met definitieve
afrekening
2017

met definitieve
afrekening
2018

Gemeenschap

21.792,1

21.737,1

22.546,7

22.546,7

22.520,6

Aangepaste bedragen

21.647,7

21.647,7

22.445,4

22.445,4

22.445,4

PB-toewijzing

5.231,8

5.231,8

5.382,2

5.382,2

5.382,2

Btw-toewijzing

9.102,1

9.102,1

9.475,8

9.475,8

9.475,8

Gezinsbijslag

3.785,3

3.785,3

3.881,5

3.881,5

3.881,5

Dotatie ouderenzorg

2.395,6

2.395,6

2.525,0

2.525,0

2.525,0

Dotatie gezondheidszorg

489,1

489,1

505,3

505,3

505,3

Dotatie ziekenhuisinfrastructuur

359,4

359,4

371,2

371,2

371,2

55,3

55,3

57,4

57,4

57,4

-

-

17,7

17,7

17,7

153,5

153,5

152,8

152,8

152,8

Dotatie Justitiehuizen
Dotatie Interuniversitaire attractiepolen
Overgangsmechanisme

7,1

7,1

7,4

7,4

7,4

Dotatie financiering buitenlandse studenten

Dotatie Nationale Plantentuin

38,4

38,4

39,1

39,1

39,1

Lottogelden

30,1

30,1

30,0

30,0

30,0

Specifieke afrekeningen

11,9

11,9

11,9

Specifieke afrekening overgangsmechanisme gemeenschap 2015-2018

11,6

11,6

11,6

Bijkomende kleine specifieke afrekeningen
in 2018

0,3

0,3

0,3

Gewone afrekening

144,5

89,4

89,4

89,4

63,3

Gewest

2.282,9

2.357,3

1.440,1

1.440,8

1.445,2

Aangepaste bedragen

2.354,2

2.354,2

2.453,9

2.453,9

2.453,9

471,7

471,7

487,0

487,0

487,0

Bedrag voor werkgelegenheid

1.189,8

1.189,8

1.223,7

1.223,7

1.223,7

Bedrag voor 60% fiscale uitgaven (bedrag
AJ 2015)

1.103,8

1.103,8

1.135,3

1.135,3

1.135,3

-320,9

-320,9

-321,6

-321,6

-321,6

Bedrag bijkomende middelen oude BFW

Overgangsmechanisme (OM)
Inhouding voor pendeldotatie BHG
Responsabiliseringsbijdrage pensioenen
Dotatie personeel
belastingen

verkeersgerelateerde

Dotatie personeel registratie- en
successierechten
Compensatie Dode hand

-27,6

-27,6

-

-

-

-103,1

-103,1

-112,4

-112,4

-112,4

15,4

15,4

15,7

15,7

15,7

25,1

25,1

25,5

25,5

25,5

-

-

0,6

0,6

0,6

-1.016,911,9

-1.016,2

-1.016,2

autonomiefactor

-936,8

-936,8

-936,8

Specifieke afrekening dotatie fiscale uitgaven 2015 in 2018

-121,9

-121,9

-121,9

Specifieke afrekening OM gewest 2015 in
2018

42,0

42,0

42,0

Bijkomende kleine specifieke afrekeningen
in 2018

-0,2

0,5

0,5

3,1

3,1

7,6

Specifieke afrekeningen
Specifieke
afrekening
2015-2017 in 2018

Gewone afrekening

-71,3

3,1
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De Vlaamse raming kwam overeen met de federale raming, op grond waarvan de bedragen
zijn doorgestort. De Vlaamse overheid heeft de toewijzingen en dotaties in de uitvoeringsrekening van de begroting aangerekend op het moment van die doorstortingen. Zij rekent de
definitieve afrekeningen 2018 van de toewijzingen en dotaties (70,7 miljoen euro), onder meer
gebaseerd op de reële groei en inflatie voor 2018, niet toe aan het boekjaar 2018, maar neemt
in de plaats daarvan de definitieve afrekening 2017 in aanmerking, die in 2018 is ontvangen
(92,5 miljoen euro). De uitvoeringsrekening sluit daardoor aan met de raming. De vorige jaren
drong het Rekenhof erop aan dat de Vlaamse overheid in haar bedrijfseconomische en budgettaire rapportering de afrekening op basis van die definitieve parameters correct zou toerekenen aan het jaar waarop die afrekening betrekking heeft. Het heeft echter vastgesteld dat
het INR en de HRF aanvaarden dat die afrekening budgettair op kasbasis wordt aangerekend
in het daaropvolgende jaar.
De rekening 2018 bevat bijkomend enkele door de BFW voorgeschreven afrekeningen ten
gunste van de federale overheid, met een belangrijke eenmalige impact van -1.005,1 miljoen
euro. Het gaat over het deel van de opcentiemen en de dotatie voor de fiscale uitgaven dat de
Vlaamse overheid tijdens de overgangsperiode 2015-2017 teveel heeft ontvangen, doordat de
aanvangshypothesen te gunstig waren ingeschat93. Het INR adviseerde94 de afrekening van de
autonomiefactor volledig aan te rekenen op 2018 als een overdracht tussen de Vlaamse en de
federale overheid. De kasmatige compensatie verloopt echter gespreid over zestien jaar.
De ontvangsten uit de nieuwe dotaties zijn bruto aangerekend in de uitvoeringsrekening van
de begroting. De inhoudingen door de federale overheid voor de beheerskosten en de uitgaven die federale operatoren voor rekening van Vlaanderen hebben verricht voor de verleende
prestaties, zijn opgenomen in de uitgaven. Wel zijn die kosten en uitgaven in de praktijk ingehouden op de toegewezen bedragen. De Vlaamse gewestelijke opcentiemen zijn verschuldigd
bij de inkohiering ervan. De vaststelling van het recht, de inning en de invordering doet de
FOD Financiën in naam en voor rekening van het Vlaams Gewest. Terwijl de opcentiemen in
de rekening 2017 nog bij de dotatie voor het Vlaams Gewest waren opgenomen, zijn zij in de
rekening 2018 correct als belastingopbrengsten geclassificeerd. De ontvangsten uit de opcentiemen waren in 2018 104 miljoen euro hoger dan geraamd, doordat de ontvangsten van het
aanslagjaar 2017 bij de afrekeningen van de voorschotten vanaf september 2018 aanzienlijk
hoger uitvielen dan die voorschotten. De raming van de voorschotten gebruikte een inningscoëfficiënt van 98,72%, die op het moment van de afrekeningen was opgelopen tot 99,24%.
Bovendien waren in die voorschotten ook de fiscale uitgaven overschat.

93

94

Bij de definitieve vaststelling van de autonomiefactor op 24,957% bleek dat die lager uitviel dan de voorlopige autonomiefactor, die voor de overgangsperiode in de BFW was vastgesteld op 25,990%.
Advies van 24 november 2017.
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Tabel 42 – Opcentiemen 2017-2018
(In miljoen euro)
Gewest

2017
uitvoering

2017
uitvoering
rekendecreet

2018
begrotings
aanpassing

2018
uitvoering

2018
uitvoering
rekendecreet

Opcentiemen

7.764,1

8.387,5

7.604,7

7.709,4

7.731,7

Fiscale uitgaven

1.825,3

1.825,3

1.832,9

1.832,9

1.832,9

Arbeidsmarkt

161,8

161,8

181,1

181,1

181,1

Eigen woning

1.659,9

1.659,9

1.647,2

1.647,2

1.647,2

3,6

3,6

4,6

4,6

4,6

5.938,7

6.562,1

5.771,8

5.876,5

5.898,8

Voorschotten

5.676,5

5.676,5

–

Afrekeningen

95,3

199,8

–

0,0

0,3

0,3

Win-winlening
Gewestelijke personenbelasting

Regularisatie gewestelijke PB

Voor de aanrekening van de opcentiemen zijn er drie benaderingen: op kasbasis (Hoge Raad
voor Financiën); volgens verzending van de kohieren (rekendecreet) en volgens de methode
van de getransactionaliseerde kas95 (GK). De Vlaamse overheid volgt de benadering van de
HRF.
Tabel 43 – Samenvattende tabel evolutie ontvangsten ingevolge de bijzondere finan
cieringswet
(in miljoen euro)

PB-toewijzing en dotaties BFW gemeenschap

2018

2018

2018

2018

BA 2018

Uitvoerings
rekening
(=HRF)

volgens
r ekendecreet

Volgens GK
(INR)

22.546,7

22.546,7

neutralisatie afrekening vorig jaar

22.546,7

-89,4

toevoegen afrekening jaar
PB-toewijzing en dotaties BFW gewest

22.520,6
63,3

1.440,1

1.440,8

neutralisatie afrekening vorig jaar

1.445,2

1.440,8

-3,1

toevoegen afrekening jaar

7,6

Opcentiemen, bestaande uit

7.604,7

7.709,4

7.731,7

7.713,0

Aanvullende gewestelijke PB

5.771,8

5.876,5

5.898,8

5.880,1

Vlaamse fiscale uitgaven (bij uitvoering inclusief
win-winlening)

1.832,9

1.832,9

1.832,9

1.832,9

31.591,5

31.696,9

31.697,5

31.700,5

Totaal
ESR-correctie in economische hergroepering
(naar nominaal HRF-vorderingensaldo))
HRF-ontvangsten
ESR-correctie (naar INR toe)
INR-ontvangsten

-3,9
31.693,0
3,6
31.700,5

Hoewel de BFW ook bepaalt dat de FOD Financiën moet rapporteren over de gerealiseerde
fiscale uitgaven, krijgt de Vlaamse overheid daarover tijdens het aanslagjaar alleen ramingen meegedeeld. Daarom heeft zij de forfaitaire raming van de fiscale uitgaven uit de begrotingsaanpassing 2018 (1.832,9 miljoen euro) overgenomen in de rekening. Op 12 maart 2019

95

Terugrekening van de kasontvangsten naar het ontstaan van het vastgesteld recht. Op deze manier berekend zouden
de ontvangsten in 2018 3,9 miljoen euro lager liggen dan in de uitvoeringsrekening.
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deelde de FOD Financiën bij een overleg over de aanpassing van de begroting 2019 recentere ramingen van de fiscale uitgaven mee (1.790 miljoen euro bij een inningscoëfficient van
100% of 1.778,7 miljoen euro bij een inningscoëfficiënt van 99,37%, dat was de gemiddelde
inningscoëfficiënt van Vlaanderen voor de aanslagjaren 2015-2017). Bij gebrek aan definitieve
uitvoeringsgegevens over de fiscale uitgaven had de Vlaamse overheid die recentste raming
moeten gebruiken in de rekening. Aangezien de fiscale uitgaven zowel bij de uitgaven als bij
de ontvangsten worden toegevoegd (om de gewestelijke bruto opcentiemen te bekomen96),
heeft dat geen impact op het vorderingensaldo.
4.2.2

Eigen belastingen

Tabel 44 – Overzicht van de belastingen die Vlabel en de FOD Financiën inden
(in miljoen euro)
Begroting

Begroting
Uitvoering
algemene
rekening

Uitvoering
na ESRcorrectie

2017

Uitvoering
algemene
rekening

Uitvoering
na ESRcorrectie

%
Begroting
versus
ESRontvangst
100,8

2018

Vlaamse Belastingdienst

6.162,9

6.275,5

6.272,9

6.491,5

6.447,2

6.546,3

Verkeersbelasting

1.086,4

1.072,4

1.068,0

1.097,4

1.088,7

1.084,0

98,8

231,3

245,1

244,0

247,8

276,7

263,5

106,3

0,0

-0,3

-0,1

0,0

-0,1

0,0

nvt

BIV
Eurovignet
Onroerende voorheffing

109,0

109,2

105,0

210,7

202,9

200,1

95,0

Erfbelastingen

1.382,3

1.412,8

1.453,9

1.507,7

1.540,6

1.557,7

103,3

Registratiebelastingen
(inclusief schenkbelasting)

2.922,1

3.009,3

2.958,6

2.978,1

2.882,0

2.979,2

100,0

Kilometerheffing

426,7

439,2

430,4

444,3

456,4

456,3

102,7

Planbatenheffing

3,4

2,8

5,2

2,1

-0,3

0,4

18,9
150,6

Leegstandsheffing

1,7

-15,0

7,9

3,4

0,1

5,1

Geïnd door FOD Financiën

73,1

60,3

61,2

70,6

67,5

68,8

97,4

Spelen en Weddenschappen

42,3

41,3

41,1

44,4

45,7

46,2

104,2

Ontspanningstoestellen

28,4

23,7

25,5

26,3

22,6

22,6

85,9

2,3

-4,7

-5,5

0,0

-0,8

0,0

nvt

6.236,0

6.335,8

6.334,0

6.562,1

6.514,7

6.615,1

100,8

Eurovignet
Totaal

Voor elke belasting bevat de tabel de aanrekeningen volgens de principes van het rekendecreet (vastgestelde rechten) en volgens het ESR-principe van de getransactionaliseerde kas.
Vóór de onroerende voorheffing, verkeersbelasting en erfbelastingen zijn de kasontvangsten
van maart 2018 tot eind februari 2019 in rekening gebracht97. Voor de belasting op inverkeerstelling, de boetes op de kilometerheffing en het Eurovignet is rekening gehouden met de
kasontvangsten van januari 2018 tot eind december 2018. Voor de registratiebelasting zijn de
kasontvangsten van februari 2018 tot eind januari 2019 meegeteld.

96
97

De gebruikte formule is: opcentiemen = gewestelijke personenbelasting + fiscale uitgaven.
De begrotingsaanrekening van de federaal geïnde gewestelijke belastingen geschiedt op basis van kasontvangsten.
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Registratierechten98 (inclusief schenkbelasting)
De ESR ontvangsten 2018 uit het verkooprecht en verdeelrecht lagen 33,3 miljoen euro boven
de raming van de begrotingsaanpassing 2018. Die extra ontvangsten zijn in hoofdzaak te danken aan een snellere inning.
De ontvangsten uit schenkbelasting lagen 38,3 miljoen euro lager dan begroot bij de begrotingsaanpassing. Vooral de ontvangsten uit onroerende schenkingen lagen lager dan verwacht. Mogelijke verklaringen voor deze tegenvallende ontvangsten zijn volgens de administratie het wegebben na de eerste jaren van het effect van de tariefverlaging en de hervorming
van het federale erfrecht, die mogelijk bij heel wat mensen een afwachtende houding inzake
schenkingen veroorzaakte.
Erfbelasting
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de erfbelasting exclusief fiscale regularisatie
en de erfbelasting inclusief fiscale regularisatie. Voor de erfbelasting exclusief fiscale regularisatie zijn de extra ontvangsten het gevolg van, enerzijds, ontvangsten uit nalatenschappen
2017 die hoger lagen dan geraamd bij de begrotingsaanpassing 2018, en, anderzijds, een snellere inkohiering van de aangegeven nalatenschappen.
De administratie stelde de ontvangsten uit fiscale regularisatie moeilijk te kunnen ramen. Zij
baseerde de raming voor de begrotingsaanpassing 2018 op de dossiers die in 2017 werden ingediend en de ervaringen uit het verleden. Vroegere tijdelijke fiscale regularisaties vertoonden
een weerkerend patroon in de ontvangsten: een eerder afwachtende opstart en vervolgens een
geleidelijke toename van de ontvangsten. Daarnaast zorgt de jaarlijkse stijging van het tarief
van de regularisatieheffing voor een verwachte toename van het aantal ingediende dossiers
tegen het jaareinde. Die ervaringen herhaalden zich in 2018 echter niet.
Onroerende voorheffing
Om de overheveling van persoonsgebonden taken, bevoegdheden en instellingen van het
provinciale naar het Vlaamse en gemeentelijke bestuursniveau te kunnen financieren, voorzag het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde
financiering van de provincies in een gedeeltelijke integratie van de provinciale opcentiemen
op de onroerende voorheffing in de Vlaamse basisheffing, die daardoor vanaf het aanslagjaar
2018 steeg van 2,5% tot 3,97%. Het sociaal tarief steeg van 1,6% tot 2,54%.
De inkohiering van de onroerende voorheffing verliep in november en december 2018 echter
trager dan begroot. Daardoor konden sommige ontvangsten pas na februari 2019 gerealiseerd
worden en dienen ze op het begrotingsjaar 2019 te worden aangerekend.

98

De registratierechten bestaan uit het verkooprecht en het verdeelrecht, het recht op hypotheekvestiging en de schenkbelasting.
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Belasting op de inverkeerstelling
De extra ontvangsten zijn vooral het gevolg van een prijseffect. De begrotingsaanpassing
veronderstelde dat de stijging van de CO2-correctiefactor het effect van de vergroening door
technologische vooruitgang (lagere CO2-uitstoot) zou neutraliseren. Deze vooruitgang zette
zich echter minder sterk door in het wagenpark, wat voor een uitgesproken positief prijseffect
zorgde. Ook liet zich het effect van de nieuwe Europese homologatiecyclus sinds 1 september
2017 voelen.

4.3

Benutting van uitgavenkredieten

Globale onderbenutting van vereffeningskredieten
De begrotingsopmaak 2018 raamde een onderbenutting van de vereffeningskredieten met
591,1 miljoen euro. De begrotingsaanpassing trok deze raming op tot 741,1 miljoen euro. De
uiteindelijke onderbenutting in 2018 was ongeveer 100 miljoen euro hoger dan geraamd99. Het
monitoringrapport 2018 somt de belangrijkste onderbenuttingen op:
•

Uitgaven woonzorgcentra(67,1 miljoen euro);

•

Doelgroepenvermindering RSZ voor jongeren (24,9 miljoen euro);

•

Renovatiepremie (39,3 miljoen euro);

•

Investeringen Vlaams Infrastructuurfonds (83,8 miljoen euro);

•

VDAB (89,9 miljoen euro);

•

Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (75,3 miljoen euro);

•

BAM (76,7 miljoen euro);

•

De Lijn (58,7 miljoen euro).

Centrale financiering van entiteiten in de consolidatiekring
De centrale financiering van entiteiten in de consolidatiekring kende een belangrijke onderbenutting van kredieten100.
Tabel 45 – Centrale financiering van entiteiten: belangrijke onderbenuttingen
(in miljoen euro)
BC 2018
VMSW
VWF
School Invest
De Warande

Uitvoering

Verschil

1.000,0

700,0

300,0

350,0

220,0

130,0

88,6

79,8

8,8

0,0

0,8

-0,8

1.438,6

1.000,6

438,0

Voor de VMSW zijn de belangrijkste oorzaken van de onderbenutting de mindere kredietverlening dan geraamd aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (-175 miljoen euro), een
kleiner bedrag kredietverleningen aan gezinnen (-55 miljoen euro) en een grotere terugbe-

99

100

24,8 miljoen euro meer vereffeningskredieten dan geraamd bij de begrotingsaanpassing, min 131,4 miljoen euro voor
de betaling van school- en studietoelagen dat geneutraliseerd is als overflow.
Artikel CB0-1CEB2BA-PA.
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taling van de sociale huisvestingsmaatschappijen(+68 miljoen euro). Ook bij het VWF was
er minder nood aan financiering door de Vlaamse overheid door de lage langetermijnrente,
concurrentie van privébanken en meer vervroegde terugbetalingen.
MOW-kredietoverdrachten 2018-2019
Op een aantal artikelen van de begrotingen van het departement MOW en het VIF werd in
2018 weinig of niets aangerekend en bleef op het einde van het jaar nog een aanzienlijk vastleggingskrediet over, dat door een begrotingsruiter werd overgedragen naar 2019.
Tabel 46 – Overdrachten MOW en VIF
(in miljoen euro)
Artikel

VAK
AB ‘18

VEK
AB ‘18

100,0

0,0

0,0

0,0

MB0-1MFX2AG-PR – Kilometerheffing

63,0

38,6

0,0

0,0

96,1

MB0-1MHF2AH-WT – Voor leefbaarheids
projecten in de stedelijke zone rond de
R1-ring om Antwerpen

55,8

2,5

0,8

0,8

109,2

MBU-3MFF2AI-WT – Snel inspelen op
(investerings)opportuniteiten binnen het
beleidsdomein MOW

27,6

0,1

0,0

0,0

27,6

MB0-1MFF2AH-PA – Participaties in functie
van een coherent Vlaams mobiliteitsbeleid

Totaal naar 2019 over te dragen onbenut
krediet van 2018 en vorige jaren

VAK
Uitvoering
‘18

VEK
Uitvoering
‘18

Overdracht
’18-‘19
118,0

350,9

Het artikel MB0-1MFF2AH-PA diende om te participeren in de uitbouw van geïntegreerde
mobiliteitsknooppunten, zoals randparkings, de optimale afstemming van de verschillende
vervoermodi en de kapitalisatie van de luchthavenmaatschappijen101. In 2018 en tot nu zijn
echter geen participaties of kapitalisaties vastgelegd en er zijn voorlopig geen aanwijzingen
dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Het VEK is in 2018 teruggebracht tot 0 euro102.
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken verklaarde in zijn beleidsbrief 20152016 dat hij de 100 miljoen euro extra opbrengsten uit de opstartende kilometerheffing onder
meer in de Vlaamse weginfrastructuur zou investeren. De begrotingen 2017 en 2018 bevatten
die beloofde stijging van 100 miljoen euro vastleggingskredieten, die quasi volledig werden
aangewend. Bovendien is op de algemene uitgavenbegroting van het departement MOW een
te verdelen provisieartikel MB0-1MFX2AG-PR ingeschreven met 22 miljoen euro bestemd
voor flankerende maatregelen in de transportsector. De overige 41 miljoen euro op dat provisieartikel zou afhankelijk zijn van de reële inkomsten uit de kilometerheffing. Op dat artikel werd 46,9 miljoen euro onbenut VAK overgedragen uit 2017. In de loop van 2018 vonden
enkele herverdelingen in VAK en VEK plaats. Het niet aangewende VAK liep eind 2018 echter
op tot 96,1 miljoen euro en werd overgedragen naar 2019. In 2019 is intussen 88,8 miljoen euro
herverdeeld, waarvan 78 miljoen euro naar De Werkvennootschap.
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Van het vroegere artikel MB0-1MDF2ZZ-PA – Participaties, waarop telkens de kredieten werden overgedragen die na
de eerste kapitalisatie van 2014 nog beschikbaar waren.
1 miljoen euro werd herverdeeld naar De Lijn voor een kapitaalverhoging in Blue Mobility, die nog niet plaatsvond.
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De begrotingsaanpassing 2017 creëerde het zogenaamde overkappingsfonds (artikel MB01MHF2AH-WT) om de onbenutte kredieten van het beleidsdomein MOW te verzamelen en
nadien aan te wenden voor leefbaarheidsprojecten in stedelijke zones rond de R1-ring rond
Antwerpen. Op dit ogenblik zijn nog geen concrete leefbaarheidsprojecten in voorbereiding.
Het nieuwe artikel MBU-3MFF2AI-WT voor nieuwe beleidsinitiatieven en investeringsopportuniteiten in het beleidsdomein MOW gaat over naar 2019 en is integraal bestemd voor
de grote investeringsdossiers van de luchthavenontwikkelings¬maatschappijen (LOM’s).
De bevoegde minister dient het voor 2019 opgesteld investeringsprogramma voor de LOM’s
Antwerpen en Oostende-Brugge nog goed te keuren.
Werking en Toelagen – Maritieme toegang – Terugbetalingen aan Nederland
Een begrotingsruiter regelt de overdracht van het niet vastgelegd vastleggingskrediet omdat
de Vlaamse overheid voor de betalingen van de verdragsrechtelijk verschuldigde bedragen
afhankelijk is van het ritme waarop Nederland declaraties indient, en om een buffer te creëren voor belangrijke investeringen ingevolge verdragsrechtelijke afspraken. Door een krediet
overdracht van 88,1 miljoen euro en een herverdeling voor de aanrekening van de bijdrage
van 59,5 miljoen euro voor de sluis Gent-Terneuzen, bleef de totale aanwending van het vastleggingskrediet in 2018 beperkt tot ongeveer 60%. De Vlaamse overheid zal tot en met 2021
jaarlijks dezelfde bijdrage moeten leveren voor de sluis Gent-Terneuzen. Zij zal behalve de
verwervingskosten voor de Hedwigepolder, ook de inrichtingskosten ervan op het overgedragen vastleggingskrediet aanrekenen.
Kredietaanwending 2018 Agentschap Wegen en Verkeer – Brabo 2
De algemene rekeningen 2018 geven geen toelichting over een aantal hangende geschillen
ingevolge het infrastructuurproject Brabo 2, een DBFM-formule voor de aanleg van tramlijnen en bijhorende weginfrastructuur, waarbij de opdrachtnemers hun financieel nadeel
op 31 oktober 2018 op 156,2 miljoen euro raamden. De opdrachtgevers, het Vlaams Gewest,
De Lijn en de stad Antwerpen, betwisten echter nagenoeg integraal de ontvankelijkheid en
gegrondheid van de vordering, evenals de kwalificatie van de ingeroepen feiten als bijzondere
omstandigheden en de financiële omvang ervan. In een recente afsprakennota engageerden
de partijen zich ertoe minnelijke akkoorden te zullen nastreven en het advies van een (extern)
expertencollege te zullen inwinnen.
Investeringen van de BAM
Het ESR-vorderingensaldo van de BAM was eind 2018 79,6 miljoen euro gunstiger dan begroot,
vooral door 76,7 miljoen euro vertragingen in de werken, waarvan 74,9 miljoen euro minder
werd uitgegeven voor de Oosterweelwerken. Het toekomstverbond heeft de planning van de
Oosterweelverbinding herzien. Volgens de huidige timing zullen de werken op Linkeroever en
in Zwijndrecht klaar zijn in 2025, dat is een jaar later dan initieel gepland.
Dierenwelzijn
Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van decreet goed tegen
het houden van pelsdieren en het dwangvoederen voor de productie van foie gras, waarin het
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onder meer in een compensatievergoeding voor de bestaande bedrijven voorziet. In maart
2019 heeft zij het decreet bekrachtigd en een ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd. In september 2018 had zij echter met een herverdelingsbesluit al 10 miljoen euro
voor de toekomstige regeling en compensatievergoeding vrijgemaakt. De onbelaste vastleggingskredieten werden overgedragen naar 2019. De Vlaamse Regering heeft dus vroegtijdig
middelen gebudgetteerd voor nieuw beleid waarvoor het wetgevend proces nog niet was afgerond.
Vordering Wonen-Vlaanderen – VMSW
Bij gebrek aan bewijsstukken heeft de VMSW al een tijd geleden een schuld tegenover WonenVlaanderen afgeboekt die dateert van het begin van de negentiger jaren en zou zijn ontstaan
in het kader van de Alesh-operatie. Zolang Wonen-Vlaanderen over geen bewijsstukken
beschikte, kon het echter haar vordering van 59,3 miljoen euro niet afboeken103, zodat een
patstelling ontstond. Eind 2018 werd de vordering uiteindelijk geschrapt met het akkoord van
Financiën en Begroting. Op het fonds voor de huisvesting (QF0-9QDCTRB-IS) is eind 2018
daarvoor een negatieve ontvangst geboekt van 59,3 miljoen euro.

4.4

Begrotingsfondsen

Vlaams klimaatfonds
Het begrotingsfonds Vlaams klimaatfonds kan worden gestijfd met het Vlaams aandeel in de
Belgische opbrengsten uit de veilingen van emissierechten, de administratieve geldboetes in
het kader daarvan en eventuele supplementaire opbrengsten uit het klimaatresponsabiliseringsmechanisme. Deze inkomsten mogen worden aangewend voor de (co-)financiering of
(co-)ondersteuning van de uitvoering van een intern Vlaams klimaatbeleid, de uitvoering van
flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto, de Vlaamse bijdrage aan de internationale strijd tegen klimaatverandering, de remediëring van competitiviteitsverlies bij Vlaamse
bedrijven ten gevolge van het Europees of internationaal klimaatbeleid en de beleidskosten in
het kader van klimaatveilingen.
Tabel 47 – Evolutie 2018 van de ontvangsten en uitgaven van het Vlaams klimaatfonds
(in miljoen euro)
Raming BA 2018
Beginsaldo
Ontvangsten Klimaatfonds

94,0

Eindsaldo

103

202,3

215,2%

115,9

maandelijkse ontvangsten vanaf
08/2018-12/2018
Interne stromen naar andere entiteiten

%

162,7

achterstal 11/2017-07/2018

Rechtstreekse uitgaven

Realisaties

86,4
5,8

1,9

32,7%

130,9

135,9

103,8%

227,2

Wonen-Vlaanderen heeft enkele jaren geleden wel een poging gedaan om de vordering als verjaard te beschouwen en
heeft daarvoor advies gevraagd aan het Rekenhof, maar dat achtte zich niet bevoegd om uitspraak te doen.
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In juli 2018 hebben de parlementen van de betrokken Belgische overheden het aangepaste
intra-Belgische klimaatakkoord van 4 december 2015 voor de periode 2013-2020 definitief
bekrachtigd en in werking gesteld. Daardoor kon Vlaanderen zijn aandeel van 115,9 miljoen euro opbrengsten uit de veilingen van november 2017 tot en met juli 2018 aanrekenen
en ontvangen104. Sinds augustus 2018 wordt het Vlaams aandeel in de Belgische opbrengsten
maandelijks aangerekend voor een totaal van, in 2018, 100,3 miljoen euro. Dat bracht voor
Vlaanderen in 2018 nog 86,4 miljoen euro ontvangsten mee. Door de achterstallige ontvangsten en de boekhouding op grond van vastgestelde rechten105 lagen de totale kasontvangsten
in 2018 (115,9 miljoen euro + 86,4 miljoen euro = 202,3 miljoen euro) ongeveer 115% hoger dan
wat geraamd was106.
De Belgische ESR-aanrekenbare veilinginkomsten voor 2018 steunen op de veilinginkomsten van 1 mei 2017 tot 30 april 2018. Rekening houdend met het Vlaamse aandeel (52,76%)
bedragen de Vlaamse ESR-aanrekenbare veilinginkomsten voor 2018 100,8 miljoen euro107. De
115,9 miljoen euro aanrekenbare veilinginkomsten uit de periode november 2017-juli 2018 hadden volgens de ESR-aanrekeningsmethode maar voor 63,1 miljoen euro betrekking op 2018. De
aangerekende veilingopbrengsten uit de periode van 1 mei 2018 tot 31 december 2018 moeten
ESR-matig volledig worden aangerekend op 2019. Om aan te sluiten bij de ESR-methodologie,
heeft de Vlaamse overheid dan ook 153,1 miljoen eur0 veilinginkomsten bedrijfseconomisch
overgedragen naar het boekjaar 2019 (216,2 miljoen euro min 63,1 miljoen euro). Deze overdracht vergt voor 2018 een positieve ESR-correctie met 37,7 miljoen euro, zijnde het verschil
tussen de voorziene 100,8 miljoen euro volgens de afgesproken verdeelsleutel die het INR
gebruikt, en de 63,1 miljoen euro aangerekende vorderingen 2018108.
Tabel 48 – Aanrekening van de opbrengsten uit emissierechtenveilingen
(in miljoen euro)
periode
veiling
opbrengsten

Aanrekeningen
in 2018

Ontvangen in
2018

Aanrekenbaar
op boekjaar
2018 cfr ESRmethodologie

Overgedragen
naar boekjaar
2019 cfr ESR
methodologie

Vlaamse ESRaanrekenbare
inkomsten
2018 cfr VO

11/2017 –
07/2018

115,9

115,9

63,1

52,8

–

08/2018 –
31/12/2018

100,3

86,4

–

100,3

–

totaal

216,2

202,3

63,1 (B)

153,1

100,8 (A)

104

105

106

107

108

correctie ESR
in 2018

37,7 (A-B)

Tot dan vonden ingevolge interministerieel overleg twee doorstortingen aan Vlaanderen plaats, met name in december 2016 (235 miljoen euro voor de periode tot oktober 2016) en in december 2017 (70 miljoen euro voor de periode van
november 2016 tot en met oktober 2017). Formeel was er voor de aanrekening van deze vorderingen op dat ogenblik
nog geen rechtsgrond.
De boekhouding moet de principes van het vastgesteld recht, beschreven in artikel 27 van het rekendecreet, toepassen: de aanrekening moet plaatsvinden op het ogenblik dat Europa de veilinginkomsten aan België stort.
De raming steunde op de ESR-methodologie waarbij de ESR-aanrekenbare inkomsten voor het begrotingsjaar gelijk
zijn aan het Vlaamse aandeel in de voor België geveilde emissierechten in de periode tussen 1 mei van het jaar x-1 tot
30 april van het jaar x. Zij ging ervan uit dat de samenwerkingsovereenkomst definitief was goedgekeurd.
Er is een verschil in interpretatie tussen het INR en de Vlaamse overheid. Het INR baseert zich op de effectieve veilingen (aantal, prijs en opbrengst) in de periode van 1 mei 2017 tot 30 april 2018 (193.419.625 euro x 52,76% =
102.048.194,15 euro). Het departement Omgeving baseert zich op de revenu date (het ontvangstbewijs op de B-postrekening van de FOD VVVL (190.969.900 euro x 52,76% = 100.755.719 euro).
De positieve ESR-correctie is mede veroorzaakt doordat de ontvangst van 70 miljoen euro in december 2017 deels ESRmatig diende te worden aangerekend op 2018 in plaats van op 2017.
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Het Vlaams Gewest diende in 2018 geen boetevorderingen te boeken, aangezien geen enkel
bedrijf tegen de deadline van 30 april 2018 te weinig emissierechten had ingeleverd109.
Het klimaatresponsabiliseringsmechanisme110 kende een moeizaam verloop. Supplementaire
opbrengsten waren er ook in 2018 niet wegens het lopend politiek overleg over de uitvoering
van de bijzondere wet.
De hoofdmoot van de uitgaven van het Vlaams klimaatfonds betreft middelen die via interne
stromen naar andere entiteiten van de Vlaamse overheid gaan. Die entiteiten wenden ze aan
naargelang de vordering van de uitvoering van de maatregelen. De verdeling van de middelen over de entiteiten en de ruime uitvoeringstermijnen van de maatregelen, bemoeilijken de
opvolging van de reële aanwending111 en de jaarrekeningen van de entiteiten bevatten daarover
onvoldoende detailinformatie. Daarom moeten de entiteiten jaarlijks tussentijds gericht rapporteren over de besteding van de middelen. Er is echter beslist om in 2018 geen voortgangsrapport voor te bereiden over de uitvoering van het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020,
waardoor geen bevraging van de entiteiten plaatsvond. Het Vlaamse klimaatbeleidsplan 20132020 heeft de bevoegde minister nochtans een jaarlijkse voortgangsrapportage opgelegd.
Op grond van antwoorden op schriftelijke vragen in het Vlaams Parlement112, heeft het
Rekenhof getracht in de onderstaande tabel een richtinggevend overzicht te geven van de
verbintenissen die met de getransfereerde middelen gefinancierd zijn en de daaruit voortvloeiende vereffeningen voor de periode 2016-2018. Die antwoorden volstaan echter niet als
basis voor een algemene bevinding, zeker niet over de verbintenissen 2017.

109

110

111

112

Voor het aanslagjaar-uitstootjaar 2017 kregen de Vlaamse bedrijven 23,8 miljoen uitstootrechten gratis toegewezen, en dienden de bedrijven 31,9 miljoen rechten in te leveren tegen eind april 2018. Met een gemiddelde prijs van
7,75 euro voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018 kwam dat neer op 184,5 miljoen euro gratis rechten
en 247,2 miljoen euro in te leveren rechten.
Artikel 65quater van de bijzondere financieringswet. Dit mechanisme voorziet voor elk gewest in een meerjarig traject
voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in haar gebouwensector (residentiële en tertiaire sector). Als een
gewest het beter doet dan de haar toegewezen doelstelling, krijgt het een financiële bonus uit de federale veilingopbrengsten. De jaarlijkse som van de bonussen wordt afgetopt op de ontvangen federale veilingopbrengsten. Als het
gewest zijn doelstelling niet behaalt, krijgt het een financiële malus. Die zal in mindering worden gebracht van de algemene middelen die overeenkomstig de bijzondere financieringswet aan de gewesten worden toegekend. De malus
wordt afgetopt op de helft van de gewestelijke veilingopbrengsten.
Tot de volledige besteding rapporteert de betrokken instelling of entiteit tussentijds jaarlijks. Zij moeten het ongebruikte saldo van de dotatie uiterlijk pas op 1 januari 2023 terugstorten in het Klimaatfonds.
Schriftelijke vragen 211 van 28 juni 2018 en 314 van 14 maart 2019 van de heer Robrecht Bothuyne.
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Tabel 49 – Verbintenissen en vereffeningen via interne stromen van het Vlaams klimaatfonds eind 2018
(in miljoen euro)
Interne stromen
entiteiten

2016

2017

Effectieve besteding
2018

Cumul
2018

2017
verbintenissen

2017
vereffeningen

AGION

14,0

8,2

22,2

14,0

1,9

DE LIJN

12,5

7,5

20,0

12,5

0

1,0

1,0

-

-

?

0,3

De Rand

2018
verbintenissen
8,1

2018
vereffeningen

Onbenut
saldo
VAK

5,7

0,1

0

0

7,5

0,8

0,6

0,3

0,2

0,1

?

FDO

0,9

0,7

1,6

FHO

5,1

7,0

12,1

0,0

0,0

11,8

6,1

0,3

FoCI

3,0

5,0

8,0

3,2 ?

3,2 ?

6,4 ?

0

?

GO!

4,0

2,2

6,2

?

0,7

2,9

1,6

?

HFB

12,2

13,3

25,5

?

10,5

11,5

1,8

?

VEB113

2,0

2,0

4,0

Nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

VIPA

7,0

10,0

17,0

0

0

7,6

3

9,4
6,5

VEA
VLIF
Hermesfonds114
VMSW
Totaal IS

6,5

6,5

0

0

0

0

3,6

3,0

6,6

?

4?

3

2,2

?

39,4

46,6

86,0

Nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

?

19,5

17,8

15,7

?

20,0

20,0

23,0

63,0

20

123,7

135,9

279,7

Het saldo van het begrotingsfonds is in 2018 ten opzichte van 2017 verder opgelopen door
de aanrekening van de Europese veilinginkomsten na de goedkeuring van het intra-Belgisch
klimaatakkoord, maar ook door de stijging van de gemiddelde veilingprijs van de klimaatrechten. De markt toont een tendens tot verdere prijsstijging, wat vanaf 2019 wellicht nog hogere
inkomsten zal meebrengen. De rechtstreekse uitgaven in het begrotingsfonds bleven echter
onder de raming en de effectieve besteding lag lager dan wat blijkt uit de uitvoeringscijfers
van het klimaatfonds. De uitvoeringscijfers van het klimaatfonds geven dan ook geen getrouw
beeld van de werkelijke gerealiseerde bestedingen van de middelen die getransfereerd zijn via
de interne stromen. Ze zijn bijgevolg ongeschikt als graadmeter voor de beleidsuitvoering van
de aangekondigde klimaatmaatregelen. Het Rekenhof beveelt daarom de bevoegde minister
aan de opgelegde jaarlijkse voortgangsrapportages over het Vlaams klimaatbeleidsplan 20132018 op te stellen, met inbegrip van rapportering over de werkelijke bestedingen van de middelen via de interne stromen. Hij dient deze rapportering ter beschikking van het Vlaams
Parlement te stellen.

113

114

Het betreft de prefinanciering van de energieprovisie bij het Vlaams Energiebedrijf door het klimaatfonds door middel
van een desaffectatie van 2 miljoen euro (actieplan energie-efficiëntie). De rapportering zou verlopen via de entiteiten
die de middelen toegewezen kregen in het kader van het actieplan.
Het Vlaams Gewest past ook de Europese staatssteunregeling toe waarbij een aantal ondernemingen met een hoge
elektriciteitsintensiteit een tegemoetkoming krijgen om de doorgerekende emissierechten in de elektriciteitsprijs te
compenseren. De tegemoetkoming wordt geprefinancierd door het Hermesfonds en wordt het volgende jaar gecompenseerd vanuit het klimaatfonds. Zij bedroeg 46,7 miljoen euro in 2018.
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Energiefonds
In 2018 nam het saldo op het energiefonds toe met 50,8 miljoen euro, tot 140,7 miljoen euro.
De totale uitgaven stemden vrij goed overeen met de raming in de aangepaste begroting
(205,9 miljoen euro), maar er deden zich grote verschuivingen tussen begrotingsartikelen
voor.
•

In 2018 werd een groot deel van vergoedingen aan netbeheerders voor gewone huishoudelijke premies (50 miljoen euro), die voordien ten laste waren van de algemene uitgavenbegroting, op het energiefonds aangerekend. De begroting 2018 had daarin niet voorzien.

•

In 2018 werd 51 miljoen euro minder certificaten opgekocht bij de distributienet-beheerders dan waarin de begroting 2018 voorzag.

•

Ten slotte ging 6,5 miljoen euro van het klimaatfonds over naar het energiefonds voor de
realisatie van lokale energieprojecten, gekoppeld aan de burgeruitdagingen in het kader
van de stroomversnelling. De begroting raamde de uitgaven op 1 miljoen euro, maar in
2018 zijn geen projecten uitgevoerd of vastgelegd op dit budget.

Verkeersveiligheidsfonds
Tegenover de gerealiseerde toegewezen ontvangsten115 van het verkeersveiligheidsfonds, die
in 2018 in totaal 125,0 miljoen euro bedroegen, stond een variabel krediet, dat kon worden
aangewend voor de financiering van de taken die zijn overgenomen van of die nog werden
uitgevoerd door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, een projectsubsidie voor de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde en, onder andere, ook voor investeringen en subsidies die
bijdragen tot de verkeersveiligheid. Op het gecumuleerd variabel krediet van 137,5 miljoen
euro116 zijn in 2018 39,7 miljoen euro verbintenissen aangerekend en 5,9 miljoen euro vereffeningen. Het Rekenhof stelde in het verleden117 al vast dat, hoewel de behoeften inzake
verkeersveiligheid bijzonder groot waren en nog steeds zijn, slechts een beperkt deel van de
geraamde ontvangsten ook effectief gebruikt werd. Dat is gedeeltelijk te verklaren doordat
de kredieten van een begrotingsfonds pas beschikbaar zijn na de effectieve realisatie van de
ontvangsten en de ontvangsten van het begrotingsjaar zelf. In het geval van het verkeersveiligheidsfonds komen de middelen het fonds maar toe in de mate dat ze de vermelde drempelbedragen hebben overschreden, dus op het jaareinde. Het saldo waarover het fonds op het
einde van een begrotingsjaar beschikt, kan het dus in principe wel in het daaropvolgende jaar
gebruiken voor maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

115

116

117

Een eerste schijf van 17,9 miljoen euro van de ontvangsten van de verkeersboetes wordt toegewezen aan het verkeersveiligheidsfonds. Als de jaarlijkse ontvangsten uit verkeersboetes meer bedragen dan 161,2 miljoen euro gaat het
surplus eveneens naar het fonds.
Inclusief de 93,8 miljoen euro ontvangsten met ESR-code 8 uit de ontbinding van het Fonds voor Voorziening en van
Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen.
Rekeningenrapport over 2017, juni 2018, p. 64 – Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018, november 2017,
p. 28 – Rekeningenrapport over 2016, juli 2017, p. 35.
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Vernieuwingsfonds
De leegstandheffingen komen terecht in het vernieuwingsfonds118 en worden voorbehouden
voor de sanering van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimtes in de vorm van een subsidiëring van openbare of privatieve saneringsinitiatieven. In 2018 werden dergelijke subsidies echter aangerekend op twee uitgavenartikels119, waarvan er één niet wordt gestijfd met de
leegstandheffing. Door die financiering van de saneringsuitgaven langs twee kanalen, kon het
vernieuwingsfonds een saldo opbouwen van 16,7 miljoen euro.

118

119

Opgericht met het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten.
10,3 miljoen euro op QB0-1QCH4NE-WT–QC195 en 3,5 miljoen euro op QB0-1QCH2ND-WT-QC174.
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HOOFDSTUK 5

Antwoord van de Vlaamse
minister van Financiën en
Begroting
Op 21 juni heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting geantwoord op de opmerkingen van het Rekenhof.
Zij beklemtoonde de structurele verbeteringen waarop de administratie inzet, met het oog
op de certificering van de algemene en geconsolideerde rekeningen vanaf het begrotingsjaar
2020:
•

Het dienstencentrum Boekhouding zal de entiteiten meer systematisch begeleiden en
ondersteunen, onder meer wat betreft het gebruik van correcte aanrekeningsregels en
-codes, of de uitzuivering van openstaande verbintenissen.

•

De administratie bereidt een betere jaarafgrenzing van de subsidies voor. Vanaf 2020 zullen die worden aangerekend op het moment dat de prestatie plaatsvindt. Daarbuiten komt
er een actielijst ter verbetering van de cut-off van de facturen, om de betrokken beleidsdomeinen de uitgaven correcter toe te laten rekenen aan het prestatiejaar.

•

De controle op de afstemming van interne stromen wordt verder versterkt en geautomatiseerd.

•

De waardering van de werken van burgerlijke bouwkunde en van de gronden en gebouwen
wordt in 2019 geactualiseerd.

•

De administratie gaat na welke orde- en thesaurierekeningen nog actief zijn.

De minister ging dieper in op enkele specifieke punten: de openstaande vastleggingen voor
de PMV, het niet boeken van voorzieningen, de berekeningswijze van de overflow en het niet
beschikbaar zijn van de definitieve afrekeningen van de federale operatoren op het moment
van de jaarafsluiting.
Het antwoord van de minister behandelde niet alle opmerkingen van het Rekenhof. Zo werd
onder meer niet geantwoord op de noodzaak de waarderingsregels toe te lichten of op de
vraag om meer inhoudelijke toelichting over het uitgevoerde beleid.
Het antwoord van de minister is integraal opgenomen als bijlage bij dit rapport.

Bijlagen
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Bijlage 1
Voorlegging van de rekeningen van DAB’s en rechtspersonen –
overzicht op 21 mei 2019
Tabel 50 – Voorlegging van de rekeningen van DAB’s en rechtspersonen
Rechtspersonen en DAB’s

Jaarrekening
goedgekeurd op

Ontvangen door
Rekenhof op

Verklaring
bedrijfsrevisor

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

18-03-2019

26-03-2019

Zonder voorbehoud

Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

25-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

De Rand vzw

28-03-2019

21-05-2019

Zonder voorbehoud

Muntpunt vzw

19-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Toegankelijk Vlaanderen

26-03-2019

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaams Brusselfonds

22-03-2019

25-03-2019

nvt

Agentschap Integratie en Inburgering

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

29-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaanderen Connect

19-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

DAB Catering en Schoonmaak

07-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Overheidspersoneel

13-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB ICT

14-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Audit Vlaanderen

11-02-2019

21-02-2019

nvt

VFLD

21-03-2019

28-03-2019

nvt

NV LAK Invest

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

NV Diestsepoort

29-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Toerisme Vlaanderen (TVL)

27-03-2019

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
(VLAIO/FIT)

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Vzw Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

29-03-2019

28-03-2019120

Zonder voorbehoud

01 KB

02 FB

03 IV

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen Nederland

Niet gekend

Niet gekend

01-02-2019122

21-02-2019

nvt

25-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

be-DIVE

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Biotech Fonds Vlaanderen nv

12-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Brustem Industriepark (BIP) nv

20-02-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud

22-03-2019

26-03-2019

nvt

Datum niet gekend

Niet ontvangen

nvt

121

DAB Fonds Microfinanciering
04 EWI
ARKIMEDES Management nv
ARKIMEDESfonds I nv123
ARKIMEDESfonds II nv124

Center for Beta Cell Therapy in Diabetes
Designplatform Gent Oost-Vlaanderen

120
121
122
123

124

Goedgekeurde jaarrekening door de raad van bestuur ontvangen op 8 april 2019.
Opgeheven bij decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 (artikel 8) vanaf 1 januari 2019.
Ondertekend door het afdelingshoofd.
Ontbonden en in vereffening. Een jaarrekening van het ARKIMEDES Fonds I werd voorgelegd, maar dekt de periode
van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.
Ontbonden en vereffend.
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Rechtspersonen en DAB’s

Jaarrekening
goedgekeurd op

Ontvangen door
Rekenhof op

Verklaring
bedrijfsrevisor

14-03-2019125

28-03-2019

nvt

Flanders District of Creativity

29-03-2019

01-04-2019

Zonder voorbehoud

Flanders Technology International

26-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Gigarant nv

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Greenville nv

29-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Het Waterschei Project

29-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Immo Schurhoven

18-03-2018

29-03-2018

Zonder voorbehoud

KMOFIN II nv

13-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

KMOFIN nv

25-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten (KVAB)

21-03-2019

26-03-2019

Zonder voorbehoud

Limburgs Klimaatfonds

28-03-2019

28-03-2019

nvt

Limburgse Reconversie-Maatschappij nv (LRM)

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

LRM beheer nv

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied nv

21-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Mijnen nv

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

PMV/z-Leningen

26-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Datum niet gekend

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Plantentuin Meise

29-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

PMV Beheer nv

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

PMV re Vinci nv

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Fonds voor het Flankerend Economisch Innovatiebeleid
(FFEIB, Hermesfonds)

GIMVINDUS126

iVenture nv

Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV)

PMV-TINA cva

126

Site-Ontwikkeling Vlaanderen nv

21-03-2019

21-03-2019

Zonder voorbehoud

Sustainable Energy Ventures

Datum niet gekend

29-03-2019

Niet ontvangen

STROOMinvest cultuur investeringsfonds Limburg

Datum niet gekend

03-04-2019

nvt

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaams Energiebedrijf nv (VEB)
Vlaams Innovatiefonds (VINNOF)126
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

28-03-2019

07-05-2019

Zonder voorbehoud

Datum niet gekend

01-04-2019

Zonder voorbehoud

29-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

18-12-2018127

17-04-2019

Voorbehoud over
 SR-rapportering
E

26-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs

27-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

23-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud

Arteveldehogeschool

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Associatie KU Leuven vzw

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaams Interuniversitair Instituut voor de Biotechnologie
(VIB) vzw
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv
(VITO)
Vlaamse Participatiemaatschappij nv (VPM)
PMV/z-waarborgen
05 OV

125
126
127

De jaarrekening is niet ondertekend door de minister.
Ontbonden en in vereffening, een staat van activa en passiva werd afgeleverd.
De jaarrekening van VPM dekt de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018.
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Rechtspersonen en DAB’s

Jaarrekening
goedgekeurd op

Ontvangen door
Rekenhof op

Verklaring
bedrijfsrevisor

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

28-03-2019

28-03-2019

Voorbehoud128

Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg

14-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud128

Associatie Universiteit Gent

18-03-2019

03-04-2019

Zonder voorbehoud

DBFM Scholen van Morgen

20-05-2019

03-04-2019

Zonder voorbehoud129

Erasmushogeschool Brussel

26-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Evangelische Theologische Faculteit

11-04-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Faculteit voor Protestantse en Religiestudies te Brussel
Gemeenschapsonderwijs
Hoger Instituut Maria Middelares

Nog niet ontvangen
22-03-2019

26-03-2019130

nvt131

Datum niet gekend

02-04-2019

nvt

Hogere Zeevaartschool

27-03-2019

08-04-2019

Zonder voorbehoud

Hogeschool Gent

27-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Hogeschool PXL

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Hogeschool West-Vlaanderen

25-03-2019

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Instituut voor Tropische Geneeskunde

25-03-2019

10-04-2019

Zonder voorbehoud

Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool
Antwerpen

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

22-03-2019132

25-03-2019

Zonder voorbehoud

Luca School of Arts

05-04-2019

03-04-2019

Zonder voorbehoud

Odisee

28-03-2019

29-03-2019

Katholieke Universiteit Leuven

Scholengroepen

Zonder voorbehoud

Niet ontvangen

130

School Invest

27-03-2019

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO!
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

19-03-2019

08-04-2019

nvt

Stichting Vlaamse Schoolsport

20-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud128

Thomas More Kempen

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Thomas More Mechelen-Antwerpen

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

UC Leuven

28-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud

UC Limburg

28-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud

Datum niet gekend

09-04-2019

Nog niet bekend

25-03-2019

11-04-2019

Nog niet bekend

Universiteit Antwerpen

26-03-2019132

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Universiteit Gent

26-03-2019132

28-03-2019

Zonder voorbehoud

Universiteit Hasselt

11-04-2019132

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Katholieke Hogeschool Vives Noord

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

28-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaamse Hogescholenraad

29-03-2019

01-04-2019

Zonder voorbehoud

Vlaamse Interuniversitaire Raad

27-03-2019

08-04-2019

Zonder voorbehoud

UHasselt Plus
Universitaire Associatie Brussel

128
129

130

131

132

Enkel oordeel gegeven over bedrijfseconomische rekening.
De bedrijfsrevisor heeft geen verslag over de uitvoering van de begroting en over de naleving van de toepasselijke
wet- en regelgeving kunnen opstellen, daar de vennootschap haar administratie voert op basis van de wetgeving van
toepassing op vennootschappen en niet op basis van de comptabiliteitswet of de regels inzake begroting van toepassing op de Vlaamse overheid.
Enkel de jaarrekening van het centraal niveau werd ontvangen, dus niet het gedeelte consolidatie van de scholengroepen. Gezien de timing is dat praktisch niet haalbaar, want de raad moet pas tegen 30 september een goedgekeurde
jaarrekening (consolidatie van scholengroepen samen met centraal niveau) over het voorgaande boekjaar indienen bij
de Regering.
Bij het Gemeenschapsonderwijs is er een College van Accountants, maar dat geeft geen verklaring over de jaarrekening.
Bij de universiteiten betreft het de goedkeuring door het bestuursorgaan van de universiteit (niet de goedkeuring van
de minister van Onderwijs).
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Rechtspersonen en DAB’s

Jaarrekening
goedgekeurd op

Ontvangen door
Rekenhof op

Vlaamse Onderwijsraad

Datum niet gekend

20-03-2019

nvt

28-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud

28-03-2019132

28-03-2019

Zonder voorbehoud

04-02-2019

21-02-2019

nvt

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
Technische Bijstand
Vrije Universiteit Brussel
DAB Inschrijvingsgelden Centra Volwassenenonderwijs

Verklaring
bedrijfsrevisor

06 WVG
Fonds Jongerenwelzijn

27-03-2019

28-03-2019

Geen revisor benoemd

28-03-2019133

28-03-2019

Geen revisor benoemd

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

11-03-2019

29-03-2019

Voorbehoud134

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

26-03-2019

27-03-2019

Voorbehoud134

29-03-2019

Werkzaamheden nog
niet gestart door
laattijdige benoeming
Zonder voorbehoud

Kind en Gezin

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

28-03-2019

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden

02-04-2019133

29-03-2019135

Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming

29-03-2019133

29-03-2019

Voorbehoud

Koninklijke Academie Geneeskunde voor België

Niet goedgekeurd

29-03-2019

Rekening nog niet
voorgelegd

28-03-2019133

28-03-2019

Zonder voorbehoud

23-04-2019

07-05-2019

Zonder voorbehoud136

29-03-2019

nvt

Vlaams Agentschap Samenwerking rond gegevensdeling
tussen actoren in de zorg
Vlaamse Zorgkas

133

Geconsolideerde rekening Commissies Juridische
Bijstand

29-03-2019

DAB Centrum voor Informatie, Communicatie en
Vorming in de Welzijnssector

05-02-2019133

133

21-02-2019

nvt

07 CJSM
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)

26-03-2019

27-03-2019

zonder voorbehoud

Agentschap Sport Vlaanderen

28-03-2019

28-03-2019

zonder voorbehoud

Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)

12-03-2019

22-03-2019

geen bedrijfsrevisor

Topstukkenfonds

12-03-2019

22-03-2019

geen bedrijfsrevisor

Vlaamse Regulator voor de Media

14-03-2019

27-03-2019

zonder voorbehoud

Vlaams fonds voor de Letteren

02-05-2019

02-05-2019

zonder voorbehoud

Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

29-03-2019

29-3-2019

voorbehoud voor de
uitvoering van de
begroting

Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen

25-03-2019

08-04-2019

zonder voorbehoud

Beheerscommissie Kunstcampus

14-03-2019

28-03-2019

geen oordeel gekend

EV KMSKA

12-02-2019

08-04-2019

zonder voorbehoud

Vlaamse Audiovisueel Fonds

25-03-2019

28-03-2019

zonder voorbehoud

De Singel

14-03-2019

28-03-2019

geen oordeel gekend

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde

20-03-2019

29-03-2019

zonder voorbehoud

Pensioenfonds VRT voor statutairen

13-12-2018

29-03-2019

ondertekening
vereffenaar

Daarkom vzw

14-03-2019

29-03-2019

ondertekening
vereffenaar

Sportcomplex Vlaanderen – Heusden Zolder

22-03-2019

28-03-2019

zonder voorbehoud

133
134
135
136

Ondertekend door leidend ambtenaar, de datum van goedkeuring door de minister is niet gekend.
Enkel over de bedrijfseconomische rekening, de instelling moet niet langer een ESR-rekening opstellen.
De finale versie werd op 2 april 2019 ontvangen.
Betreft de bedrijfseconomische jaarrekening. Er is geen 3-ledig verslag opgemaakt.
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Rechtspersonen en DAB’s
Topsporthal Gent vzw
DAB Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
DAB Kasteel – Domein van Gaasbeek

Jaarrekening
goedgekeurd op

Ontvangen door
Rekenhof op

Verklaring
bedrijfsrevisor

12-03-2019

27-03-2019

geen oordeel gekend

7-02-2019

21-02-2019

nvt

6-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd

13-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap
Landcommanderij Alden Biesen

12-02-2019

21-02-2019

nvt

VDAB

29-03-2019

29-03-2019

Voorbehoud137

Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming – Syntra
Vlaanderen

22-03-2019

28-03-2019

Zonder voorbehoud

22-03-2019138

29-03-2019

Zonder voorbehoud

EV-ILVO

29-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud139

VLIF

25-03-2019

28-03-2019

nvt

FIVA

25-03-2019

26-03-2019

nvt

Fonds voor Scheepsjongens

27-03-2019

28-03-2019

nvt

VILT

28-03-2019

28-03-2019

nvt

OVAM

niet gekend140

29-03-2019

Niet van toepassing

VMM

141

niet gekend

01-04-2019

nvt

Grindfonds

niet gekend142

21-03-2019

nvt

27-03-2019

29-03-2019

Voorbehoud

08 WSE

ESF-Agentschap Vlaanderen
09 LV

10 OMG

VLM
VREG
VMW (De Watergroep)
SAR Minaraad
EV INBO
EV OC-ANB
VMH
Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening

22-03-2019

22-03-2019

Zonder voorbehoud

Datum niet gekend143

01-04-2019

Zonder voorbehoud

13-03-2019

27-03-2019

nvt

20-03-2019

25-03-2019

nvt

niet gekend144

29-03-2019

Zonder voorbehoud

21-05-2019

29-03-2019

nvt
nvt

27-03-2019

29-03-2019

niet gekend145

29-03-2019

nvt

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

26-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Garantiefonds voor Huisvesting

14-03-2019

29-03-2019

nvt

Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid
voor Vlaams-Brabant

14-03-2019

29-03-2019

nvt

Domus Flandria NV

25-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaams Woningfonds

20-03-2019

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Rubiconfonds

Vitare NV

Niet ontvangen

Niet ontvangen

Niet ontvangen

De Meiboom – Voor ons volk

05-04-2019

05-04-2019

Zonder voorbehoud

Demer en Dijle (+ Zonnige Woonst)

04-04-2019

27-03-2019

Nog niet bekend

137

138
139
140
141
142
143

144
145

In het oordeel bij de jaarrekening werden nog paragrafen opgenomen met beklemtoning van bepaalde aangelegenheden en vermelding van bijkomende aangelegenheden.
In de jaarrekening, blad VO 1.1, is 26 juni 2019 vermeld, de datum van de statutaire algemene vergadering.
Het oordeel maakt daarnaast melding van één overige aangelegenheid.
Jaarrekening door leidinggevende ondertekend op 26 maart 2019.
Jaarrekening door leidinggevende ondertekend op 29 maart 2019.
Geen ondertekende jaarrekening ontvangen.
Jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving door leidinggevende ondertekend op 29 maart 2019 – goedkeuring
is voorzien op 7 juni 2019.
Geen ondertekende jaarrekening ontvangen.
Jaarrekening door leidinggevende ondertekend op 29 maart 2019.
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Rechtspersonen en DAB’s

Jaarrekening
goedgekeurd op

Ontvangen door
Rekenhof op

Verklaring
bedrijfsrevisor

Elk Zijn Huis

29-04-2019

10-04-2019

Nog niet bekend

Hypostart

18-03-2019

08-04-2019

Nog niet bekend

Indomi nv

29-03-2019

08-04-2019

Nog niet bekend

Kempische Heerd (Kempisch Woonkrediet)

30-04-2019

10-04-2019

Nog niet bekend

Krediet voor Sociale Woningen

23-04-2019

29-03-2019

Nog niet bekend

Kredietmaatschappij Onze Thuis

26-03-2019

08-04-2019

Zonder voorbehoud

Landwaarts Sociaal Woonkrediet

11-02-2019

09-04-2019

Zonder voorbehoud

Mijn Huis

28-03-2019

27-03-2019

Zonder voorbehoud

Onesto Kredietmaatschappij

02-04-2019

10-04-2019

Zonder voorbehoud

Onesto Woonpunt

02-04-2019

08-04-2019

Nog niet bekend

Ons Eigen Huis

18-04-2019

05-04-2019

Zonder voorbehoud

Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor
Vlaanderen (Sokrema)

09-04-2019

11-04-2019

Zonder voorbehoud

Volkskrediet de Toren

26-04-2019

10-04-2019

Zonder voorbehoud

West-Vlaams Woonkrediet

16-04-2019

28-03-2019

Nog niet bekend

DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

13-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Fonds voor de financiering van het urgentieplan
voor de sociale huisvesting

12-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu
en Natuur (Minafonds)

13-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Grondfonds

15-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed

11-02-2019

21-02-2019

nvt

VVM – De Lijn

20-03-2019

29-03-2019

Zonder v
 oorbehoud
met vermelding
van bepaalde
aangelegenheden

De Vlaamse Waterweg

29-03-2019

03-04-2019

Zonder v
 oorbehoud
met vermelding
van bepaalde
aangelegenheden

Pendelfonds

21-03-2019

22-03-2019

nvt

EV Flanders Hydraulics

29-03-2019

29-03-2019

nvt

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV

16-04-2019

29-04-2019

Zonder voorbehoud

NV Vlaamse Havens

09-04-2019

09-04-2019

Zonder voorbehoud

Tunnel Liefkenshoek NV

25-03-2019

01-04-2019

Zonder voorbehoud

LOM Antwerpen NV

02-04-2019

09-04-2019

Zonder voorbehoud

LOM Oostende-Brugge NV

03-04-2019

09-04-2019

Zonder voorbehoud

Site Kanaal

13-03-2019

15-03-2019

Zonder voorbehoud

De Werkvennootschap

20-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Wandelaar Invest NV

25-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

28-03-2019

29-03-2019

nvt

Livan Infrastructure

21-02-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Project Brabo I

01-03-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Via Noord Zuid Kempen

25-02-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Via Zaventem

27-02-2019

29-03-2019

Zonder voorbehoud

Via R4 – Gent

niet gekend

29-03-2019

Zonder voorbehoud

DAB Loodswezen

18-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Vlaams Infrastructuurfonds

20-02-2019

21-02-2019

nvt

DAB Vloot

11-02-2019

21-02-2019

nvt

11 MOW
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Bijlage 2
Lijst van ondersteunende onderzoeken
Het Rekenhof onderbouwt zijn oordeel over de overheidsrekeningen niet alleen met
zijn controles op de algemene en geconsolideerde rekeningen, maar ook met ondersteunende onderzoeken. Ondersteunende procesonderzoeken richten zich op de evaluatie van
beheersmaatregelen door middel van interviews, documentanalyse en transactiecontroles.
Deze onderzoeken beoordelen de mate waarin het proces wordt beheerst en onderbouwen
zodoende rechtstreeks de toekomstige certificeringsverklaring. Daarnaast zijn er ook ondersteunende rechtmatigheidsonderzoeken. Zij richten zich op de wettigheid en de rechtmatigheid van de verrichtingen.
In de onderstaande tabel zijn de ondersteunende onderzoeken 2018 opgenomen waarover aan
de minister(s) werd gerapporteerd:
Tabel 51 – Ondersteunende onderzoeken
Brief

Dossiernummer

Onderzoek

B1

3.721.384

Leerlingenvervoer

B1

3.720.968

algemeen welzijnswerk

B1

3.710.850

Impact van de zesde staatshervorming op het beleidsdomein WVG
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Bijlage 3
Single audit 2018 – samenwerking met bedrijfsrevisoren
Single audit vindt zijn rechtsgrond in het rekendecreet en het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 september 2012 betreffende controle en single audit. Het principe wordt in afsprakennota’s verder geconcretiseerd. De Vlaamse Regering ondertekende op 5 november 2018 de
Globale afsprakennota single audit: audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid. Die afsprakennota bepaalt hoe het departement Financiën en Begroting, de bedrijfsrevisoren die een certificeringsopdracht overeenkomstig het rekendecreet uitvoeren bij de Vlaamse rechtspersonen
en het Rekenhof onderling afspraken maken over controleplanning, controlewerkzaamheden
en rapportering over de controleresultaten.
De materialiteit op het niveau van de geconsolideerde rekening werd behouden op 300 miljoen euro (of 0,7% van de ESR-gecorrigeerde uitgaven). Dat bedrag is tegelijk de drempelwaarde voor de selectie van de financieel significante entiteiten van de Vlaamse overheid.
Op grond van de aangepaste begroting 2018 vertegenwoordigen de 29 significante entiteiten
94,8% van de ontvangsten en 85,8% van de uitgaven. 14146 significante entiteiten zijn rechtspersonen, waarvan een bedrijfsrevisor de jaarrekening controleert. Bij het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) waren de auditwerkzaamheden nog niet beëindigd,
waardoor de samenwerking niet kan beoordeeld worden.
Voor de controle van de rekeningen 2018 is een timing vastgesteld die afwijkt van het rekendecreet: 21 mei werd vooropgesteld als datum om gelijktijdig de algemene rekening, de ESRgeconsolideerde rekening, het ontwerp van decreet houdende eindregeling van de begroting
en het kas-, schuld- en waarborgrapport in te dienen bij het Vlaams Parlement. De rapporterings- en controlekalender is op basis van die datum bepaald:
•

De rapportering en controle van de significante entiteiten werd vervroegd om al op 31 maart
te kunnen beschikken over de definitieve jaarrekening met het bijbehorende single-auditverslag van de bedrijfsrevisor.

•

De deadlines voor de niet-significante entiteiten bleven ongewijzigd, met een early warning rapport op 31 maart (met vaststellingen die aanleiding konden geven tot een aangepaste verklaring bij de rekeningen 2018).

•

Het ontwerp van ESR-geconsolideerde rekening werd, zoals vorig jaar, later opgesteld dan
voorzien in het rekendecreet (tegen 4 mei in plaats van 15 april). De controletijd voor het
Rekenhof verminderde tot één week, aangezien de Vlaamse overheid tegen 15 mei een definitieve ESR-geconsolideerde rekening diende te bezorgen aan het INR.

Significante entiteiten
Bij de 13 significante rechtspersonen met een bedrijfsrevisor heeft het Rekenhof de singleauditafspraken kunnen toepassen.
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Universiteit Antwerpen bleek tijdens de rekeningencontrole toch financieel significant, doordat de ESR-uitgaven de
grens van 300 miljoen euro overschreden.
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De afsprakennota vraagt voor de significante rechtspersonen minstens twee overlegmomenten tussen bedrijfsrevisor en Rekenhof, namelijk een plannings- en een rapporteringsoverleg.
•

Tijdens het planningsoverleg bespreken het Rekenhof en de bedrijfsrevisor de auditstrategie en afhankelijk daarvan leggen zij hun auditplanning vast. Zo beperken zij dubbele
werkzaamheden tot een minimum. Het planningsoverleg vond mondeling plaats bij 11
significante entiteiten (85%). In 2 gevallen (15%) vond geen overleg plaats.

•

Tijdens het rapporteringsoverleg worden de bevindingen van de rekeningcontrole besproken. Dat kan de vorm aannemen van een afsluitend gesprek (closing meeting) of van een
bespreking in het auditcomité. Bij 12 van de 13 entiteiten (92%) vond tijdig een closing
meeting plaats. In 1 geval (8%) kreeg het Rekenhof geen uitnodiging om het afsluitend
gesprek bij te wonen. De correcte overzending van documenten147 ter voorbereiding van
het overleg blijft een werkpunt.

In 9 van de 13 entiteiten is er een auditcomité. Bij 5 entiteiten werd het Rekenhof niet uitgenodigd. Bij 3 entiteiten heeft het Rekenhof het auditcomité bijgewoond, bij 1 entiteit oordeelde
het auditteam dat dit geen meerwaarde had.

14
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Significante entiteiten
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Commissarisverslag
tijdig ontvangen

Management Letter
te laat ontvangen

niet ontvangen

In 11 significante dossiers (85%) ontving het Rekenhof tijdig het single-auditverslag. In 2 dossiers (15%) werd het verslag pas na de deadline van 21 april 2019 bezorgd.
De bedrijfsrevisor dient in een managementletter aanbevelingen te formuleren over tekortkomingen in de organisatiebeheersing en inefficiënties. In 7 significante dossiers (54%) ontving
het Rekenhof tijdig een managementletter. In 2 dossiers (15%) werd laattijdig gerapporteerd
en in 4 significante dossiers (31%) heeft het Rekenhof geen managementletter ontvangen,
hoewel dat verplicht is.

147

Namelijk agenda, analytisch nazicht van zowel de balans en resultatenrekening als van de uitvoeringsrekening van de
begroting, en een samenvattende nota waarin alle problemen van de rekeningencontrole worden samengevat, met
een kopie van de onderliggende verantwoordingsstukken.

REKENINGENRAPPORT OVER 2018 / 103
REKENHOF, JUNI 2019

Niet-significante entiteiten
Voor alle niet-significante entiteiten met ESR-uitgaven tussen de 30 en 300 miljoen euro heeft
het Rekenhof het single-auditprincipe toegepast.
Voor de niet-significante entiteiten beslist het Rekenhof welke overlegmomenten met de
bedrijfsrevisor nodig zijn. Een overlegmoment is vereist als de bedrijfsrevisor een verklaring
geeft die afwijkt van een goedkeurende verklaring. In 1 geval gaf de bedrijfsrevisor een afwijkende verklaring, maar werd geen overleg gepleegd met het Rekenhof. In 14 niet-significante
entiteiten vond een closing meeting plaats, waarbij in 3 gevallen geen van de voorbereidende
documenten vooraf werden voorgelegd.

Niet significante entiteiten
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Early Warning
tijdig ontvangen

14

14

Commissarisverslag

Management Letter

te laat ontvangen

niet ontvangen

Voor niet-significante entiteiten moet de bedrijfsrevisor ten laatste op 31 maart 2019 een early
warning rapport148 bezorgen aan het Rekenhof. 12 bedrijfsrevisoren (52%) hebben dat rapport
tijdig aan het Rekenhof overgelegd, 5 (22%) laattijdig, en voor 6 entiteiten (26%) ontving het
Rekenhof geen informatie.
Voor 14 van de 23 niet-significante entiteiten heeft de bedrijfsrevisor de managementletter
tijdig overgelegd. In de resterende 9 dossiers ontving het Rekenhof geen managementletter.
Conclusie
De bedrijfsrevisoren van de significante entiteiten hebben de single-auditafspraken goed
nageleefd. In 12 (92%) significante dossiers heeft de bedrijfsrevisor het Rekenhof tijdig voldoende informatie verstrekt om te kunnen besluiten dat de controle ISA-conform werd uitgevoerd en dat het certificeringsverslag overeenstemt met de controleresultaten. Het bezorgen
van de managementletter blijft wel een aandachtspunt.
Bij de niet-significante entiteiten bleken zowel het bezorgen van het early warning rapport als
de managementletter aandachtspunten.

148

Rapport met vaststellingen die aanleiding kunnen geven tot een aangepaste verklaring.
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Bijlage 4
Antwoord van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting
Mevrouw de Voorzitter,
Ik heb de eer u hierbij het antwoord aan het Rekenhof op de opmerkingen van het Rekenhof
van 13 juni 2019 op de Algemene rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap voor het boekjaar
2018 voor te leggen.
Hoogachtend,
Lydia Peeters,
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Antwoord op het verslag van het Rekenhof met betrekking tot de algemene rekeningen 2018 van de Vlaamse Gemeenschap, de jaarrekeningen 2018 van de Vlaamse
rechtspersonen en de Vlaamse ESR-geconsolideerde rekening 2018
Hieronder kan u de repliek op de opmerkingen van het Rekenhof op de algemene rekening
2018 van de Vlaamse Gemeenschap, de jaarrekeningen 2018 van de Vlaamse rechtspersonen en
de Vlaamse ESRgeconsolideerde rekening 2018 terugvinden. Hierin duid ik in eerste instantie
de grote evoluties waar afgelopen jaar op ingezet is of wordt, om structurele verbeteringen
bij de algemene rekening te verwezenlijken. Daarnaast wordt indien nodig stil gestaan bij de
punctuele opmerkingen van het Rekenhof. De focus ligt uiteraard op de structurele aanpassingen, dit met het oog op de certificering van de algemene en de geconsolideerde rekeningen
vanaf het begrotingsjaar 2020.
De opmaak van een correcte en transparante algemene rekening is een werk van vele handen.
Niet al deze handen zijn even vertrouwd met het voeren van een boekhouding. Daarom wordt
door het dienstencentrum Boekhouding op twee fronten gewerkt.
Enerzijds probeert het dienstencentrum het gebruiksgemak van de financiële toepassing
zo optimaal mogelijk te maken voor de eindgebruiker met als doel dat de ingave zo correct
mogelijk is. Daarbij voorziet het dienstencentrum in maximale ondersteuning voor specifieke
boekhoudkundige aanrekeningen:
•

Zo begeleidt het dienstencentrum Boekhouding systematisch de entiteiten met betrekking
tot het in praktijk brengen van adviezen van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige
Normen (VABN) zoals bijvoorbeeld bij geherkwalificeerde PPS-projecten, Europese subsidies, subsidies in natura en dergelijke meer. Omwille van de omvang en de complexiteit
vraagt het soms zijn tijd om deze adviezen correct en gebruiksvriendelijk te vertalen in een
financiële administratie;

•

Daarnaast stimuleert het dienstencentrum Boekhouding entiteiten om hun openstaande
verbintenissen te evalueren. Dit doen we door jaarlijks de entiteiten te bevragen welke
openstaande verbintenissen er mogen geannuleend worden;
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•

Het dienstencentrum Boekhouding begeleidt de entiteiten naar een juiste aanrekeningscode door middel van de verdere uitbouw en verduidelijkingen in de handleiding van de
boekhoudregels.

Anderzijds zet het dienstencentrum in op een correcte en betrouwbare financiële rapportage.
Hiervoor !open een aantal werven die de correctheid en betrouwbaarheid moeten verbeteren.
Een eerste werf betreft de jaarafgrenzing.
Wat betreft de jaarafgrenzing van de subsidies, en inkomensoverdrachten in het algemeen,
is een nieuwe overflowoefening lopende met de bedoeling dat de aanrekeningsregels bij de
opmaak van de begroting 2020 van toepassing zouden worden. De voorbereiding ervan is
volop bezig. Alle inkomensoverdrachten worden in kaart gebracht. De impact op het financiële systeem wordt in kaart gebracht en de nodige aanpassingen worden voorzien. Voor wat
betreft de uitvoering 2019 zal dus nog op de 'oude' manier aangerekend worden. Vanaf 2020
zullen de subsidies aangerekend worden op het moment dat de prestatie gebeurt.
Daarnaast is er de problematiek van de 'cut off. Elk boekjaar heeft een afsluitingsmoment.
Op dat moment moet alles aangerekend worden waarvoor prestaties zijn verricht. Voor de
Vlaamse overheid wordt een strakke deadline opgelegd en valt dit afsluitmoment in de loop
van januari met het oog op een zo betrouwbare mogelijke rapportering tegen medio februari
voor Europese doeleinden. Dit heeft tot gevolg dat facturen niet steeds aan het juiste begrotingsjaar worden aangerekend. Met betrekking tot deze problematiek heb ik aan mijn administratie de opdracht gegeven contact op te nemen met de betrokken beleidsdomeinen om
samen met hen tot een actielijst ter verbetering ervan te komen. Het is de bedoeling dat deze
actielijst door mijn administratie aan het Rekenhof zal worden toegelicht en door het Rekenhof
kan opgevolgd worden. Ongetwijfeld zullen ook hier prioriteiten moeten gesteld worden en
zullen niet alle problemen meteen opgelost zijn. Veel van deze acties zullen immers ondersteund en begeleid moeten worden of kunnen zelfs een impact op het financiële systeem hebben. Bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat het Rekenhof de evolutie ervan
kan opvolgen en er desgevallend ook aan het Vlaams Parlement kan over rapporteren.
Een tweede werf betreft de interrelaties.
In vergelijking met vorig boekjaar werd volgend initiatief genomen. De opvraging van de jaarrekeningen van de rechtspersonen werd in 2018 verder geautomatiseerd en verloopt uniform
voor alle te consolideren rechtspersonen. De opmaak van de geconsolideerde rekening is in
2018 eveneens verder geautomatiseerd met onder andere een gedetailleerde inventarisatie van
de interne stromen. Deze automatiseringen werden toegelicht aan het Rekenhof. Naar het
huidige boekjaar zal de controle op de afstemming van interne stromen nog verder uitgebouwd worden.
Een derde werf behandelt de waardering van de activa.
In 2018 werd inzake de waardering van de werken van burgerlijke bouwkunde door de VABN
een zeer specifieke regeling opgemaakt. Deze regeling wijkt af van de manier waarop momenteel de werken van burgerlijke bouwkunde in Orafin worden gewaardeerd. Op basis van gegevens van de databanken voorhanden binnen Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) werd
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een waarde bepaald voor (het merendeel van) de werken van burgerlijke bouwkunde. Dit
resulteerde in een geactualiseerde beginbalans die in het voorjaar 2019 – conform de vooropgestelde timing – geïmplementeerd zal worden in het financieel systeem. In de uitvoeringsrekening van 2019 zal dit zichtbaar zijn.
Voor de waardering van de gronden en gebouwen wordt aan de hand van de informatie
beschikbaar in de vastgoeddatabank een wiskundig model opgemaakt. Concreet betreft dit de
waardering van duizenden percelen grand en gebouwen, Ook dit project is al langer lopende
en zal in 2019 gerealiseerd worden. De resultaten ervan zullen ook zichtbaar zijn in de jaarrekening over 2019.
Voor wat de financiële vaste activa betreft, zal ten laatste in 2020 initiatief genomen worden
om een waardebepaling uit te werken. Dit heeft echter weinig gevolgen op de rapportering
in een geconsolideerd perspectief met betrekking tot de netto actief positie van de Vlaamse
overheid.
Een vierde werf behandelt de tussenrekening 499999.
In 2018 werd een oefening opgestart om na te gaan welke orde- en thesaurierekeningen allemaal nog actief zijn. Deze oefening is lopende en er wordt naar gestreefd deze af te ronden
tegen eind 2019. Doel van deze oefening is om ook een uitsplitsing te voorzien in de tussenrekening 499999 waar nodig.
Naast bovenstaande acties die in uitwerking zijn, wens ik op volgende opmerkingen van het
Rekenhof toch te repliceren:
Hoofdstuk 2 Algemene rekening
2.2.2 Getrouw beeld uitvoeringsrekening van de begroting
Openstaande verbintenissen
Financiën en Begroting (pagina 16-17)
Het Rekenhof merkte op:
"In 2017 sloot het Vlaams Gewest een nieuwe kaderovereenkomst af met de PMV-groep. Daarin
werd overeengekomen ernaar te streven de groepsstructuur zo klein mogelijk te houden en de
governance van de groepsvennootschappen daarop zoveel als mogelijk af te stemmen. In dit
kader werden de vennootschappen PMV-Tina, Vlaamse Erfgoedkluis, Vlaams lnnovatiefonds
(Vinnofl en ARKimedes-fonds II in de loop van 2018 ontbonden en vereffend. Op 31 december
2018 waren in de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap voor deze vennootschappen nog 147,8 miljoen euro openstaande vastleggingen aanwezig.
132,5 miljoen euro daarvan was bestemd voor het ARKimedes-fonds II. De ARKimedesregeling was een durfkapitaalregeling voor starters en KMO's in Vlaanderen die in 2005 van
start ging en waarvoor in 2010 een tweede ARKimedes-fonds werd opgestart. Het verdwijnen
van ARKimedes II vereist de annulatie van de openstaande vastleggingen, tenzij de Vlaamse
Regering over de herbestemming ervan zou herbeslissen. Aangezien voorzien was dat deze
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middelen langs PMV transiteren, staat dit bedrag bij PMV nog open als nog te storten kapitaal."
Repliek:
Arkimedes-fonds II was 100% dochter van PMV en is in het kader van de vereenvoudiging
van de groepsstructuur PMV vereffend. De activa en passiva van Arkimedes-fonds II zijn naar
PMV overgegaan. PMV was enige aandeelhouder en trad daardoor in de rechten en plichten
van Arkimedes-fonds II en daardoor ook op de vordering op het Vlaams Gewest met betrekking tot de verdere ontplooiing van de activiteiten van het vroegere Arkimedes-fonds II. Om
die reden mogen deze middelen niet geschrapt worden.
Het Rekenhof merkte op:
"Uit de jaarrekening van de PMV blijkt dat de Vlaamse Gemeenschap nog 361.1 miljoen euro
van haar kapitaalinbreng dient te storten. Dat stemt niet overeen met het totaal van de openstaande vastleggingen (331,2 miljoen euro dat nog beschikbaar is in de boekhouding."
Repliek:
De middelen die bestemd waren voor het Vlaams Energiebedrijf werden slechts voor 120 miljoen herbestemd richting PMV. De overige 30 miljoen werden herbestemd richting lmec
X-pand via Fidimec (VR 2016 0807 DOC.0734 1 nota). Er dient nog nagegaan te worden op
welke manier het verschil tussen de boekhouding van het ministerie Rechtspersoon Vlaamse
Gemeenschap en de jaarrekening van PMV op elkaar zal afgestemd worden.
2.3.2 Getrouw beeld van de balans
Voorzieningen (pagina 37-32)
Het Rekenhof merkte op:
De Vlaamse overheid neemt geen voorzieningen op in haar balans. Voorzieningen hebben
geen impact op het vorderingensaldo, maar de opname ervan in de balans zou een correcter
beeld geven van de potentiële verplichtingen van de Vlaamse overheid.
Repliek:
In een bedrijfseconomische redenering strekt het inderdaad tot aanbeveling om met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw voorzieningen aan te leggen. Hoe zinvol deze rapportering ook is, de bedrijfseconomische boekhouding prevaleert echter niet op de ESRrapportering die door Europa wordt opgelegd. Het verschil in aanrekeningsmoment bij de
bedrijfseconomische boekhouding en de ESR-boekhouding, is geen struikelblok zoals het
Rekenhof opmerkt, maar maakt het minder zinvol om voorzieningen aan te leggen. De ESRaanrekeningsregels stellen immers dat de aanrekening maar geschiedt als er een effectieve
verplichting van de Vlaamse overheid is en houdt geen rekening met potentiele verplichtingen.
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Hoofdstuk 3 ESR-geconsolideerde rekening
3.3

Beoordeling berekening ESR-vorderingensaldo
Correcties in de economische hergroepering (pagina 56-57)

Met betrekking tot de wijziging van de aanrekeningsregels in 2012 ten opzichte van deze in
2018 merkt het Rekenhof op.
"Het Rekenhof dringt erop aan dat de Vlaamse overheid voortaan in geval van een wijziging
van de aanrekeningsregels stelselmatig dezelfde werkwijze hanteert om de overflow te bepalen en toe te lichten."
Repliek:
In 2018 wijzigde het aanrekeningsmoment voor de school- en studietoelagen. Voor de bepaling van de overflow is zowel in 2012, bij invoering van het Rekendecreet, als voor de gewijzigde
aanrekeningsregels voor school- en studietoelagen in 2018 uitgegaan van eenzelfde werkwijze
volgens volgende benadering: wat diende met toepassing van de nieuwe aanrekeningregels
aangerekend te worden in het jaar (of jaren) voorafgaand aan de inwerkingtreding van de
nieuwe aanrekeningsregels versus wat is er aangerekend.
3.4

Impact controlebevindingen van het Rekenhof (pagina 61)

Het Rekenhof merkte op.
"Net als vorig jaar werden de definitieve afrekeningen voor federale operatoren niet volledig verwerkt en geven deze aanleiding tot een daling van de uitgaven (zie hoofdstuk 2).
Terwijl FAMIFED de vorige jaren definitieve uitvoeringscijfers bezorgde, zijn de ingeboekte
FAMIFED-cijfers van vanaf augustus 2018 tot en met december 2018 ramingen. Een afrekening
in 2019 zal noodzakelijk zijn."
Repliek:
Het berekende vorderingensaldo houdt inderdaad geen rekening met definitieve aanrekeningen van de federale operatoren, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn. Wanneer ze
beschikbaar zijn is meestal na aflegging van de jaarrekening bij het Rekenhof.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden op de
website van het Rekenhof.
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