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Bestuurlijke boodschap 

 
 
Het Rekenhof kan geen sluitende controleverklaring geven over de juist-
heid van de algemene rekening 2001. De voorgelegde cijfers stemmen 
onvoldoende overeen met de onderliggende stukken. De controle heeft 
immers te veel fouten aan het licht gebracht, grotendeels veroorzaakt 
door de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem, waarvan de eerste 
aanzet werd gegeven in 1999. De complexiteit van dit systeem en zijn 
technische gebreken sluiten fouten inderdaad niet uit. Ook het uitblijven 
van een aantal DAB-rekeningen verhindert voorlopig een definitieve uit-
spraak over de exactheid en volledigheid van de bedragen in het ont-
werp van rekendecreet 2001. De rekening van de uitvoering van de be-
groting 2001 kan in elk geval pas worden afgesloten na tal van rechtzet-
tingen en aanvullingen. Ook de rekening van de thesaurie vertoont veel 
gebreken, vooral door manuele a posteriori correcties in de kwartaalsta-
ten van de rekenplichtigen. Ten slotte geeft de rekening van de vermo-
genswijzigingen al jarenlang geen getrouw beeld van de vermogenstoe-
stand van de Vlaamse Gemeenschap, dat ook door de nieuwe boek-
houding niet werd rechtgezet.  
 
De door het Rekenhof gecorrigeerde en voorlopige uitvoeringscijfers van 
de begroting tonen aan dat de ramingen van de centrale ontvangsten vrij 
accuraat en voorzichtig waren. De uitgavenkant vertoonde geen structu-
rele onderaanwendingen van kredieten. Het Rekenhof beklemtoont an-
dermaal dat het in eerste instantie de Vlaamse regering is, die het 
Vlaams Parlement moet informeren over de ontvangstenrealisatie en de 
kredietaanwending, en die toelichtingen moet verstrekken bij verschillen 
tussen inning en uitvoering enerzijds en ramingen anderzijds. 
 
De controle op de rekeningen van de Vlaamse openbare instellingen 
leverde ten slotte een veelheid aan vooral rekeningtechnische opmer-
kingen op, waarvoor de betrokken Vlaamse ministers doorgaans reme-
diëring beloofden. 
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Samenvatting 

 
 
Volgens de door het Rekenhof voorlopig gecorrigeerde uitvoeringsreke-
ning 2001 - die de uitvoering betreft van de middelenbegroting en titel I 
van de algemene uitgavenbegroting - heeft de Vlaamse Gemeenschap 
in 2001 een positief begrotingsresultaat geboekt van 37,6 miljard BEF 
(ontvangsten minus ordonnanceringen). Deze stijgende lijn houdt al ja-
ren aan. De Vlaamse Gemeenschap heeft 2001 ook afgesloten met een 
kasoverschot van 28,3 miljard BEF. De Vlaamse regering heeft de kas-
overschotten ook in 2001 verder aangewend voor de afbouw van de 
schuld. Zij loste ruim 18 miljard BEF van de geconsolideerde directe 
schuld af en sloot 2001 af met een bruto te financieren saldo van 10 
miljard BEF. Dit geeft blijk van een werkzaam kas- en schuldbeheer, al 
werden volgens de interne auditor van het kas- en schuldbeheer enkele 
kansen onbenut gelaten. De daling van de schuld deed de intrestlasten 
afnemen met ongeveer 1 miljard BEF. Op het vlak van de gewaarborgde 
schuld, die ook in 2001 licht steeg, heeft het Rekenhof er andermaal op 
gewezen dat de centrale administratie zich soms zonder controle verlaat 
op de gegevens die de betrokken instellingen verstrekken. De rapporte-
ring over die schuld is in het algemeen verbeterd, al vertoonde zij ook 
over 2001 nog enkele tekortkomingen. 
 
Het Rekenhof kan geen sluitende controleverklaring geven over de juist-
heid van de algemene rekening 2001. De voorgelegde cijfers stemmen 
onvoldoende overeen met de onderliggende stukken. Het Rekenhof 
heeft bij zijn controle van de algemene rekening in elk geval tal van fou-
ten op diverse vlakken vastgesteld (verschillen tussen de ontvangsten-
rekening en de individuele beheersrekeningen, foutieve overdrachten 
van vastleggingsoverschotten uit het oude financiële systeem, fouten in 
de uitvoeringslijsten m.b.t. de ordonnanceringskredieten, enz.), die 
hoofdzakelijk zijn voortgevloeid uit de invoering van het nieuwe boek-
houdsysteem en de op dit ogenblik aan dit systeem inherente gebreken 
op het vlak van de interne controle. De complexiteit van het systeem en 
zijn technische gebreken sluiten fouten immers niet uit. Over deze invoe-
ring, waarvan de eerste aanzet werd gegeven in 1999, zal het Rekenhof 
het Vlaams Parlement eerlang een afzonderlijk verslag voorleggen. Ook 
door de invoeringsproblemen, zijn een aantal DAB-rekeningen laattijdig 
overgelegd. De rekeningen van de DAB Vlaams Infrastructuurfonds is 
pas op 30 september 2003 voorgelegd en die van het Minafonds zelfs 
nog niet. Het Rekenhof kan dan ook geen uitspraak doen over de be-
dragen in het corpus van het ontwerp van rekendecreet 2001 en de bij-
gevoegde tabellen. De rekening van de uitvoering van de begroting 
2001 kan in elk geval pas worden afgesloten na de vereiste rechtzettin-
gen en aanvullingen.  
 
De rekening van de thesaurie vertoont veel gebreken. Zo bleken a pos-
teriori manuele correcties in de kwartaalstaten van de rekenplichtigen 
voor tal van verschillen te hebben gezorgd met de gegevens in de the-
saurierekening. Ook ontbreken een gecumuleerde staat van vastgestel-
de en potentiële rechten, de rekeningen van de bovengenoemde DAB’s, 
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enz. Het Rekenhof kan zich bijgevolg evenmin al uitspreken over de 
juistheid van de cijfers in de thesaurierekening. Een eerste reconciliatie 
tussen de gegevens in de kwartaalstaten en die in het grootboek op 
kasbasis bracht aan het licht dat de kennis van de economische boek-
houding nog onvoldoende is. 
 
Ten slotte geeft de rekening van de vermogenswijzigingen al jarenlang 
geen getrouw beeld van de vermogenstoestand van de Vlaamse Ge-
meenschap wegens een gebrekkige boekingswijze. Zij vloeit echter bij 
de nieuwe boekhouding evenmin automatisch voort uit de balans en er 
zijn tal van aanwijzingen dat deze rekening ook voor 2001 geen getrouw 
beeld geeft van de werkelijke situatie.  
 
De voorlopig gecorrigeerde uitvoeringscijfers van de begroting tonen 
aan dat de ramingen van de centrale ontvangsten vrij accuraat waren. 
Langs de ontvangstenkant lieten enkele structurele verschillen tussen 
ramingen en inningen een gebrekkig inzicht in de inkomstenbronnen 
door de organisatieafdelingen en een gebrek aan monitoring tijdens het 
begrotingsjaar vermoeden. De uitgavenkant toonde geen structurele 
onderaanwendingen van kredieten aan. Afwijkingen met de ramingen 
bleven beperkt tot geïsoleerde programma’s en bepaalde variabele kre-
dieten. Globaal bleef, na de afname voor het FFEU, ongeveer 47,6 mil-
jard BEF (6,7%) onaangewend. Door een betere monitoring en een ac-
curater opstellen van de begroting kan dit cijfer volgens het Rekenhof 
nog verder naar omlaag. Het Rekenhof beklemtoont andermaal dat het 
in eerste instantie de Vlaamse regering is, die het Vlaams Parlement 
moet informeren over de ontvangstenrealisatie en de kredietaanwen-
ding, en die toelichtingen moet verstrekken bij verschillen tussen de in-
ning en uitvoering enerzijds en de ramingen anderzijds. 
 
Wat de uitvoeringsrekeningen van de DAB’s betreft, vallen in eerste in-
stantie het ontbreken van de rekeningen van het Minafonds, het Vlaams 
Infrastructuurfonds en Loodswezen op wegens laattijdige of uitblijvende 
voorlegging. Voorts kampten de Luchthavens Antwerpen en Oostende 
ook in 2001 met hun begrotingsopvolging, de invordering van door debi-
teuren verschuldigde bedragen, hun concessiebeheer en hun vermo-
gensinventaris. De ietwat ruimere rapportering over de rekening van de 
DAB Schoonmaak in dit rekeningenboek illustreert meer in detail de 
problemen die het nieuwe boekhoudsysteem voor de DAB-rapportering 
meebracht.  
 
De Vlaamse openbare instellingen (categorieën A, B en sui generis) 
waren in 2001 goed voor 225,2 miljard BEF ontvangsten (waaronder 
152,2 miljard BEF dotaties) en 207,4 miljard BEF uitgaven. Het Reken-
hof heeft de rekeningen individueel onderzocht en tal van rekeningtech-
nische opmerkingen geformuleerd (bv. boekingen op verkeerde rekenin-
gen of onder verkeerde rubrieken en foutieve aanrekeningen; niet-
afboeking van oninvorderbaar geworden vorderingen, foutieve verwer-
king van het bedrijfseconomisch resultaat in de balans, laattijdige reke-
ningenvoorlegging, compensatie van tegoeden en schulden, het ontbre-
ken van reconciliaties, aanrekening op kasbasis, onderwaarderingen 
van voorzieningen,…), alsook opmerkingen over gebreken inzake inter-
ne controle, kredietoverschrijdingen, bevoegdheidsoverschrijdingen, 
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cijfermatige vergissingen, enz. In het merendeel van deze gevallen gin-
gen de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en de functioneel 
bevoegde ministers met de opmerkingen van het Rekenhof akkoord en 
beloofden zij rechtzettingen. 
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1 Inleiding 

De Nederlandse kamer heeft op 6 juni 2002 een nieuw publicatiebeleid 
ten aanzien van het Vlaams Parlement uitgestippeld. Dat bestaat in een 
drieledige communicatiestroom: 
• afzonderlijke, gedrukte rapporten doorheen het jaar met actuele rap-

portering over belangrijke, afgeronde rechtmatigheids- en doelmatig-
heidsonderzoeken(1);  

• een activiteitenverslag, dat in het begin van elk jaar een overzicht 
biedt van de werking van het Rekenhof in het voorgaande jaar(2);  

• een rekeningenboek dat alle informatie bundelt over de uitvoering 
van de begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daar-
over, alsook over onderzoeken met een sterk financiële inslag.  

 
Het Rekenhof heeft dit nieuwe publicatiebeleid op 7 juni 2002 aan het 
Vlaams Parlement medegedeeld. Op 12 november 2002 heeft het dit 
beleid toegelicht in de Verenigde Commissies voor Institutionele en Be-
stuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken en voor Algemeen Beleid, 
Financiën en Begroting, naar aanleiding van de presentatie van het rap-
port over het gebruik van de convenants in de Vlaamse Gemeenschap.  
 
Het voorliggende verslag betreft de eerste realisatie van het luik reke-
ningenboek. In principe zal het Rekenhof deze rekeningenboeken tel-
kens in het najaar, na de controle van alle betrokken rekeningen, aan 
het Vlaams Parlement voorleggen. Het rekeningenboek over 2001 heeft 
echter vertraging opgelopen wegens problemen ingevolge de invoering 
van de economische boekhouding bij het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap.  
 
Het Rekenhof heeft voor dit verslag teruggegrepen naar de, voor het 
Vlaams parlementslid herkenbare, structuur van de delen met de reken-
ingeninformatie in de traditionele boeken. Wel zijn uit deze delen de 
passages verdwenen die een overzicht boden van de werking van het 
Rekenhof in het betrokken begrotingsjaar. Deze informatie is immers 
opgenomen in het activiteitenverslag over 2002. Wat de informatie over 
de ontvangstenrealisatie en de kredietaanwending betreft, heeft het Re-
kenhof gekozen voor een globalere, statistische benadering in plaats 

 
 
                                                 
1  In die zin zijn inmiddels gepubliceerd: Gebruik van convenants in de 

Vlaamse Gemeenschap (Stuk 38 (2002-2003) – Nr. 1, van 9 oktober 
2002), De rol van de parlementen en rekenkamers inzake begrotingen – 
Een vergelijkend onderzoek (Stuk 37 (2002-2003) – Nr.1, van 9 januari 
2003), Outsourcing van de informaticafunctie bij het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (Stuk 37-A (2002-2003) – Nr.1, van 21 februari 
2003) en Subsidies voor Infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezond-
heid (Stuk 37-C (2002-2003) – Nr.1, van 10 juli 2003). 

2  Het Rekenhof heeft op 13 mei 2003 een eerste activiteitenverslag, met 
name dat over 2002, aan het Vlaams Parlement voorgelegd, Stuk 37-B 
(2002-2003) – Nr.1, van 19 mei 2003. 
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van de traditionele detailanalyses. Het is immers van oordeel dat het in 
eerste instantie de Vlaamse regering zelf is, die dit soort informatie aan 
het Vlaams Parlement moet voorleggen. 
 
Een nieuwigheid is ook de formulering van een bestuurlijke boodschap 
in het rekeningenboek. Het Rekenhof wil het Vlaams Parlement daar-
mee een globale controleverklaring aanreiken die het louter cijfermatige 
overstijgt. 
 
Hoewel het de bedoeling is in toekomstige rekeningenboeken thema-
artikelen over zuiver financiële aangelegenheden of onderzoeken op te 
nemen, bevat dit eerste rekeningenboek daar nog geen voorbeeld van. 
Het Rekenhof heeft er immers voor gekozen zijn onderzoek van de in-
voering van de economische boekhouding in het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, gelet op zijn omvang en belangrijkheid, alsook 
op de veelheid aan ermee samenhangende aanbevelingen, in de vorm 
van een afzonderlijk rapport aan het Vlaams Parlement voor te leggen. 
Deze voorlegging zal eerlang plaatsvinden.  
 
De cijfers in dit rekeningenboek staan alle vermeld in Belgische frank 
(BEF), aangezien ook de voorgelegde rekeningen over 2001 in deze 
munteenheid waren opgesteld, overeenkomstig de artikelen 3 en 8 van 
het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van 
de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving. 
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2 Kerncijfers van de begrotingsuitvoering 2001 

 
2.1 Begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis 

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de uitvoering van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2001(3). 
 
 (in miljoen BEF) 
 2001 2001 2000 

 Begroting Uitvoering Uitvoering 

Verschil 
2001 t.o.v. 

2000 

ONTVANGSTEN (4) 

- algemeen 

- toegewezen 

674.503,4

2.714,9

684.648,3

3.672,1

626.938,8

2.802,5

 

+9,29% 

+31,0% 

TOTAAL 677.218,3 688.320,4 629.741,3 +9,3% 

UITGAVEN (5)  

Kredieten eigen aan het 
begrotingsjaar 

680.020,3 634.515,4 592.447,1 +7,1% 

- niet-gesplitste kredieten 
(6) 

625.836,0 590.535,6 552.712,5 +6,8% 

- gesplitste ordonnan- 
ceringskredieten 

46.401,8 40.830,9 35.499,4 +15,0% 

- variabele kredieten 7.782,5 3.148,9 4.235,2 -25,6% 

Kredieten overgedragen van 
het vorig jaar 

18.281,6 16.180,2 12.298,4 +31,6% 

TOTAAL 698.301,9 650.695,6 604.745,4 +7,6% 

RESULTAAT - 37.624,8 24.995,8 +50,5% 

TITEL III  

opbrengst leningen 30.000,0 0,0 0,0 0,0% 

aflossing leningen 70.189,7 18.269,3 17.432,6 4,8% 

 
 

 
 
                                                 
3  Voorlopige cijfers gebaseerd op de door het Rekenhof gecorrigeerde eind-

cijfers van de algemene rekening 2001 in afwachting van de definitieve 
correcties uitgevoerd door het MVG. Het betreft enkel de uitvoeringscijfers 
van de departementale ontvangsten en uitgaven. Deze cijfers zijn dus niet 
zonder meer vergelijkbaar met die van andere bronnen (bv. SERV, Hoge 
Raad voor Financiën). 

4  Wat betreft de ontvangsten worden de begrotingsmiddelen gevormd door 
de ramingen in de aangepaste middelenbegroting 2001 aangevuld met de 
wijzigingen in de tweede aanpassing van de middelenbegroting 2001. 

5  Beschikbare betaalkredieten. 
6 Inclusief bijkredieten vorige jaren. 
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De Vlaamse Gemeenschap heeft in 2001 een positief boekhoudkundig 
resultaat geboekt van 37.624,8 miljoen BEF. Dit is het resultaat van alle 
in 2001 geboekte ontvangsten en ordonnanceringen (betaalopdrachten). 
Ten opzichte van het resultaat van 2000 is het resultaat 2001 met 50,5% 
verbeterd. De stijging van 2000 (46,3%) heeft zich dus voortgezet. 
 
De resultaten van 1980 tot en met 2000 vertonen een gecumuleerd te-
kort van 125.452,3 miljoen BEF. Gevoegd bij het positieve resultaat van 
2001, levert dit een gecumuleerd tekort van de begrotingen op 31 de-
cember 2001 op van 87.827,5 miljoen BEF.  
 
Bij de aanpassing van de begroting 2001 raamde de Vlaamse regering 
een begrotingsoverschot van 16.417,3 miljoen BEF. Het overschot 2001 
ligt 21,2 miljard BEF hoger dan het begrote overschot.  
 
De geboekte (algemene) ontvangsten waren in 2001 1,5% hoger dan de 
geraamde ontvangsten terwijl bij de toegewezen ontvangsten de ramin-
gen met 35,3% werden overtroffen. De ordonnanceringen op betaalkre-
dieten van het lopend jaar bleven 6,7% onder de toegestane kredieten 
(6,6% in 2000). Meer informatie over de evolutie van de ontvangsten en 
uitgaven zijn opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5 van dit rekeningen-
boek. 
 
 
2.2 Resultaat op kasbasis 

Het kasresultaat omvat alle kasverrichtingen van de Vlaamse Gemeen-
schap, ongeacht het begrotingsjaar waartoe zij behoren. Het is bijgevolg 
ruimer dan het begrotingsresultaat op aanrekeningsbasis: behalve van 
de begrotingsverrichtingen, ondergaat het ook de invloed van verrichtin-
gen die budgettair bij het vorige jaar horen, van verrichtingen op orde- 
en thesaurierekeningen met kaseffect, doch zonder budgettaire weer-
slag, en van verrichtingen van de diensten met afzonderlijk beheer, die 
niet financieel, maar wel budgettair gescheiden zijn van de centrale be-
groting van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap 
maakt in haar maandelijkse samenvatting van de schatkisttoestand geen 
volledige uitsplitsing van haar resultaat op kasbasis over deze onder-
scheiden onderdelen. Sinds 1999 wordt slechts het gedeelte van de 
onroerende voorheffing, bestemd voor de provincies en de gemeenten, 
in een afzonderlijke rubriek thesaurieverrichtingen vermeld. In het kasre-
sultaat zitten geen herfinancieringen van de directe schuld, terwijl de 
aflossingen van de indirecte schuld er wel in vervat zijn.  
 
De onderstaande tabel geeft de evolutie van het netto-kasresultaat over 
de laatste acht jaar weer(7): 

 
 
                                                 
7 Bron voor deze cijfers zijn de samenvattingen van de maandelijkse schat-

kisttoestand, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
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(in miljoen BEF) 

 kasont-
vangsten 

thesau-
rie-

verrich-
tingen 

totaal 
ontvang-

sten 

%-
wijziging

kas-
uitgaven

thesau-
rieverich-

tingen 

Totaal 
uitgaven 

%-
wijzi-
ging

netto-kas-
resultaat 

1994 481.803 0 481.803 - 502.055 0 502.055 - -20.252 

1995 506.460 0 506.460 +5,1% 529.268 0 529.268 +5,4% -22.808 

1996 526.215 0 526.215 +3,9% 550.383 0 550.383 +4,0% -24.168 

1997 574.144 0 574.144 +9,1% 567.094 0 567.094 +3,0% 7.050 

1998 600.296 0 600.296 +4,6% 584.677 0 584.677 +3,1% 15.619 

1999 638.127 37.012 675.139 +12,5% 604.082 28.781 632.863 +8,2% 42.276 

2000 649.359 60.376 709.735 +5,1% 613.639 61.198 674.837 +6,6% 34.898 

2001 719.639 61.337 780.976 +10,0% 673.460 79.185 752.645 +11,5% 28.331 

 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft het begrotingsjaar 2001 afgesloten 
met een kasoverschot van 28.331 miljoen BEF. Ten opzichte van het 
kasoverschot in 2000 betekent dit een vermindering van 18,8%. Deze 
vermindering en tevens het verschil met het begrotingsresultaat van 
37.624 miljoen BEF is onder andere het gevolg van een nieuwe regeling 
waarbij de gemeenten en provincies voorschotten ontvangen op de op-
centiemen van de onroerende voorheffing. Daarnaast verminderde ten 
opzichte van 2000 in 2001 de lei, zijnde het uitstaande bedrag van de 
ordonnanceringen 2001 die in de loop van het volgende begrotingsjaar 
worden uitbetaald. 
 
Een gedeelte van het resultaat op kasbasis van de Vlaamse Gemeen-
schap wordt mee bepaald door de kasverrichtingen van de diensten met 
afzonderlijk beheer (DAB’s). De DAB's beïnvloeden het netto-
kasresultaat van de Vlaamse Gemeenschap positief als zij in het lopen-
de jaar minder uitgaven deden dan zij eigen ontvangsten inden. In 2001 
bedroeg het netto-kasresultaat van de DAB’s 7.094,8 miljoen BEF(8), 
zodat hun kaspositie van 44.595,8 miljoen BEF eind 2000 toenam tot 
51.690,6 miljoen BEF. Het resultaat bij de DAB’s heeft dus, in vergelij-
king met het eigen begrotingsresultaat van de Vlaamse Gemeenschap 
een bijkomende grote invloed gehad op het globale kasresultaat.  
 
De Vlaamse regering wendde de kasoverschotten ook in 2001 verder 
aan voor de afbouw van de schuld. Zij loste 18.269 miljoen BEF van de 

 
 
                                                 
8 Dit bedrag geeft niet de exacte impact weer waarmee de DAB’s het netto-

kasresultaat van de Vlaamse Gemeenschap beïnvloeden. Het netto-
kasresultaat van de DAB’s vormt enkel het verschil tussen alle geïnde ont-
vangsten en alle gerealiseerde uitgaven van de DAB’s. De interne verrich-
tingen tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de DAB’s 
(o.a. de dotaties uit de algemene uitgavenbegroting) hebben geen effect 
op het globale kasresultaat van de Vlaamse Gemeenschap. 
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geconsolideerde directe schuld af(9). Aldus werd het begrotingsjaar 2001 
afgesloten met een bruto te financieren saldo van 10.062 miljoen BEF.  
 
De Vlaamse Gemeenschap gebruikte het positieve kasresultaat tevens 
voor de verhoging van de beleggingen met 12,2 miljard BEF. Het saldo 
op de zichtrekening werd met 2,1 miljard BEF verminderd. De nettostij-
ging beleggingen-zichtrekening bedroeg tegenover 2000 aldus 10,1 mil-
jard BEF. De onderstaande tabel(10) schetst de evolutie van die zichtre-
kening. Verdere informatie over de evolutie van de uitstaande schuld 
van de Vlaamse Gemeenschap staat onder punt 2.3.  
 
 (in miljard BEF) 

Stand zichtrekening per 31.12.2000 2,7 
Beleggingen per 31.12.2000 5,0 

Netto kasoverschot verrichtingen 2001 +28,3 

Netto afname LT directe schuld in 2001 -18,3 

Stand zichtrekening per 31.12.2001 0,6 
Beleggingen per 31.12.2001 17,2 

 
 

 
 
                                                 
9  Er werd ook 3,8 miljard BEF afgelost van de overgenomen indirecte 

schuld. Deze aflossingen worden echter niet aangerekend op titel III van 
de begroting, maar op programma 24.40 zodat ze deel uitmaken van het 
NFS. 

10  Er dient rekening te worden gehouden met afrondingen welke aanleiding 
geven tot verschillen. 
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2.3 Schuld van de Vlaamse Gemeenschap 

2.3.1 Directe schuld 

Evolutie van de directe schuld van de laatste vijf jaar 
 
De totale uitstaande directe schuld nam in 2001 met 0,2 miljard BEF toe. 
Deze beperkte toename van 0,15% is het resultaat van een positief kas-
resultaat van 28,3 miljard BEF, gecombineerd met een nettoverhoging 
van de overgenomen indirecte schuld van 18,4 miljard BEF, een ver-
mindering van de kastoestand van 2,1 miljard BEF en een verhoging 
van de beleggingen van 12,2 miljard BEF.  
 

(in miljard BEF) 

 uitstaande 
directe 
schuld, 

financiering 
NFS(11), op  

31 december 

 

indirecte 
schuld 

omgezet in 
directe 
schuld, 

uitstaand op 
31 december 

totale 
uitstaande 

directe 
schuld op 

31 december

nominale 
groei in % 
t.o.v. vorig 

jaar 

uitstaand op 31 
december: 

korte termijn  
 (< 1 jaar) 

uitstaand  op 
31 december: 

lange en 
middellange 

termijn 
 (≥ 1 jaar) 

positieve kas-
toestand op 

31 december 

Beleggingen 
op  

31 december 

1997 132,7 43,0 175,7 -5%12 26,9 148,8 0,0 0,0

1998 116,6 52,4 169,0 -4% 33,8 135,2 0,0 0,0

1999 74,3 66,4 140,7 -17% 9,3 131,4 0,0 0,0

2000 47,6 62,6 110,2 -21,7% 0,0 110,2 2,7 5,0

2001 29,3 81,1 110,4 0,15% 0,0 110,4 0,6 17,2

 
 
De wijziging van de schuld is volledig toewijsbaar aan de lange- en mid-
dellange- termijnschuld (22 miljard BEF aflossingen en 22,2 miljard BEF 
overname van indirecte schuld). Sinds 2000 bestaat er geen korte-
termijnschuld meer op het einde van het jaar. 
 
De overname betrof de leningen van de indirecte schuld gedefinieerd in 
artikel 2, 2°, van het decreet van 16 december 1997 houdende bepaling 
inzake het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeen-
schap wat betreft het aandeel schuld van de lagere overheden (zie ver-
der). Een gedeelte van die leningen (23,4 miljard BEF) werd vóór de 
overname geconsolideerd in één lening.  
 
De aflossingen werden vooral veroorzaakt door de terugbetaling van 19 
miljard BEF onderhandse leningen, herfinancieringsleningen en overge-
nomen schulden (universiteiten, consortiumkrediet, huisvesting) en de 

 
 
                                                 
11  Deze cijfers houden ook rekening met de thesaurie- en ordeverrichtingen 

die volgens de maandelijkse schatkisttoestand buiten het NFS vallen.  
12  Eind 1996 bedroeg de totale uitstaande schuld 184,4 miljard BEF. 
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terugbetaling van 3 miljard BEF Medium Term Notes (MTN). Er werden 
geen leningen vervroegd terugbetaald.  
 
Eind 2001 had de directe schuld voor 97,3% een vaste rentevoet en 
voor 2,7% een vlottende rentevoet. De schuld tegen vlottende rentevoet 
nam nogmaals af ten opzichte van 2000 (7,3% toen). De gewogen ge-
middelde resterende looptijd van alle uitstaande leningen bedraagt eind 
2001 3,09 jaar(13). 
 
Een groot deel van het positieve kasresultaat eind 2001 werd niet om-
gezet in de afbouw van de directe schuld, maar aangehouden op de 
zichtrekening of belegd (tegenover 2000 een verhoging met 10,5 miljard 
BEF, zie punt 2.2). De reden daarvoor ligt in het feit dat de Vlaamse 
Gemeenschap aanzienlijke derdengelden (o.a. opcentiemen op de on-
roerende voorheffing door te storten naar de gemeenten en de provin-
cies, CFO-reserves) en gelden van diensten met afzonderlijk beheer 
(DAB's) in kas heeft. 
 
 
Kostprijs van de directe schuld 
 
In 2001 bedroegen de totale intrestlasten(14) van de directe schuld (in-
clusief kasbeheer) volgens de uitvoering van de begroting 5,8 miljard 
BEF. Dit betekende ten opzichte van 2000 een daling met 0,9 miljard 
BEF of 13%. Deze vermindering stoelt op de lagere omvang van de di-
recte schuld (tot op het moment van de overname van de indirecte 
schuld) en de verbeterde kaspositie van de Vlaamse Gemeenschap (het 
autonoom kasbeheer bracht 1,1 miljard BEF op). De intrestlasten op de 
totale directe schuld vertegenwoordigen nog geen 1% van de totale uit-
gaven van de Vlaamse Gemeenschap op ordonnanceringsbasis (650,7 
miljard BEF).  
 
Volgens cijfers van de Vlaamse Gemeenschap bedroeg de gewogen 
gemiddelde kostprijs van de schuld tegen vaste rente en tegen vlottende 
rente respectievelijk 6,4% en 3,1%. Voor de totale directe schuld be-
draagt hij 6,33%. De hoogte is te wijten aan het toenemende belang van 
de schuld aan vaste rentevoeten in de totale schuld.  
 
 
Opmerkingen bij de directe schuld 
 
In 2001 werd 22,2 miljard BEF van de indirecte schuld in de directe 
schuld overgenomen. Deze overname betrof de leningen die de huis-
bankier van de Vlaamse Gemeenschap indertijd heeft verstrekt aan on-
dergeschikte besturen en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap of 

 
 
                                                 
13  Bron: Vlaamse Gemeenschap. 
14  Rekening houdende met de creditintresten uit het kasbeheer. 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 18 

het Vlaams Gewest(15). Artikel 30 van het decreet van 6 juli 2001 hou-
dende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 
2001 voorzag in een machtiging daarvoor. Vóór de overname, meer 
bepaald op 27 juni 2001, sloten de huisbankier en de Vlaamse Ge-
meenschap een leningsovereenkomst die voorzag in de consolidatie van 
6.228 individuele leningen voor een totale waarde van 23,3(16) miljard 
BEF in één lening met een looptijd van 20 jaar en een vaste rentevoet. 
Die consolidatie kwam er o.a. door herhaalde opmerkingen van het Re-
kenhof(17) over de gebrekkige controle op de betalingen van de individu-
ele leningen van die schuld. In het verleden, vóór de consolidatie, werd 
slechts controle uitgeoefend op grond van de driemaandelijkse (intres-
ten) en halfjaarlijkse (aflossingen) vorderingsnota's per leningssector 
(ziekenhuizen, rusthuizen, enz…). Zij werden vergeleken met de totalen 
in de databank van het MVG (waarvan de financiële instelling de gege-
vens beheerde). Een controle op het niveau van elke individuele lening 
vond niet plaats, doordat de afdeling FIM niet beschikte over de verant-
woordingsstukken. De consolidatie heeft een, weliswaar onvolledige(18), 
oplossing gebracht. Het Rekenhof betreurt wel dat de controle van de 
administratie op de consolidatie zich beperkte tot de vaststelling van de 
juistheid van de aflossingstabellen van de geconsolideerde leningen (ter 
controle van het aanvangsbedrag van de nieuwe consolidatielening) en 
dat betalingen uit het verleden niet steekproefsgewijze werden onder-
zocht. 
 
 

 
 
                                                 
15  In het kader van het koninklijk besluit van 28 oktober 1959 of van een an-

dere reglementering. 
16  Vóór de overname en na de consolidatie werd al een gedeelte afgelost op 

de basisallocaties van de indirecte schuld. 
17  O.a. in het verslag over het schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, 

Stuk 28-D (1998-1999) - Nr. 1, 12 maart 1999. 
18  Niet alle over te nemen leningen werden geconsolideerd. Enerzijds zijn er 

nog nieuwe opnames die onder het stelsel van de bovengenoemde regle-
mentering vallen (8,7 miljoen BEF eind 2001) en anderzijds werden ook de 
overgenomen leningen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (93,1 
miljoen BEF eind 2001) niet geconsolideerd.  
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2.3.2 Indirecte schuld 

Evolutie van de indirecte schuld 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de op 31 december 2000 
en 31 december 2001 uitstaande indirecte schuld van de Vlaamse Ge-
meenschap.  

(in miljoen BEF) 
 2000 2001 

 Uitstaande 
schuld: kapitaal 

en intresten 
volledig ten laste 

van Vlaamse 
Gemeenschap 

Uitstaande 
schuld: geen 
kapitaalaflos-

singen, intresten 
gedeeltelijk ten 

laste van Vlaam-
se Gemeen-

schap 

Uitstaande 
schuld: kapitaal 

en intresten 
volledig ten laste 

van Vlaamse 
Gemeenschap 

Uitstaande schuld: 
geen kapitaalaflos-
singen, intresten 
gedeeltelijk ten 

laste van Vlaamse 
Gemeenschap 

Financiering van de Openbare Werken 12.549 0 

Kunst 656 607,8 

Bejaardenzorg 6.047 0 

Gezinszorg (Kinderkribben) 40 0 

Leefmilieu 6.830 697,6 

Watervoorziening (VMW) 226 162,1 

Gemeenschappelijk vervoer 163 158,2 

Amortisatiefonds (ALESH) 73.983 71.557,7 

Huisvesting 3.975 52.749 0 56.237,8

Studietoelagen en financieringen 106  115,7

Universitaire sector (Sociale sector) 2.868  2.696,5

Volksgezondheid (VFBZ) 1.762  1.655,4

Fonds voor de herstructurering van de Natio-
nale Sectoren in het Vlaamse Gewest 
(Consortiumkrediet) 4.550

 

4.634,2

Totaal(19): 104.469 62.036 73.183,3 65.339,5

Bron : Afdeling Financieel Management van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
 
De substantiële vermindering van de uitstaande schuld waarbij het kapi-
taal en de intresten volledig ten laste zijn van de Vlaamse Gemeen-
schap (de eigenlijke indirecte schuld) is vooral het gevolg van de over-
name van de schuldrubrieken Financiering van de Openbare Werken, 
Bejaardenzorg, Gezinszorg en een gedeelte van Leefmilieu in de directe 
schuld (zie hoger). In 2001 werd ook 2,4 miljard BEF afgelost bij het 
 
 
                                                 
19  Gecorrigeerd met afrondingsfouten. 
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Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting 
(ALESH). ALESH heeft ondertussen het leeuwendeel van de eigenlijke 
indirecte schuld in handen genomen (97,8%). De schuld met alleen in-
tresten ten laste (de oneigenlijke indirecte schuld) kende een globale 
stijging dankzij voornamelijk de huisvestingssector. 
 
Eind 2001 was 80,4% van de eigenlijke indirecte schuld opgenomen 
tegen een vaste rentevoet en 19,6% tegen een vlottende rentevoet.  
 
 
Kostprijs van de indirecte schuld 
 
In 2001 betaalde de Vlaamse Gemeenschap volgens de uitvoering van 
de begroting 8,2 miljard BEF intrestlasten(20) op de uitstaande indirecte 
schuld. Ten opzichte van de totale uitgaven op ordonnanceringsbasis 
(650,7 miljard BEF) betekenen de intrestlasten op de indirecte schuld 
nog geen 0,5%.  
 
 
Opmerkingen bij de indirecte schuld 
 
 
• Juistheid van de cijfers 
 
De juistheid van de uitstaande schuld van het ALESH blijkt uit een con-
firmatie van deze instelling. De afdeling Financieel Management (FIM), 
belast met het schuldbeheer, beheert de contracten niet en kan aldus 
niet onafhankelijk de bewegingen van deze schuld toetsen. ALESH is 
evenwel een federale overheidsinstelling (parastatale B) die door het 
Rekenhof wordt gecontroleerd en waarbij de Vlaamse regering één lid 
van de raad van bestuur benoemt. 
 
Volgens het Rekenhof bevat het gedeelte indirecte schuld waarvan al-
leen het geheel of een gedeelte van de intrestlasten ten laste van de 
Vlaamse Gemeenschap vallen, ten onrechte 4.634,2 miljoen BEF voor 
het consortiumkrediet GIMVINDUS. In het verleden heeft de Limburgse 
Reconversiemaatschappij (LRM) 4.550.000.000 BEF van dit krediet re-
troactief overgenomen (op datum van 20 december 1997). Voor de te-
rugbetaling van dit bedrag en de gecumuleerd intresten heeft de LRM 
een nieuwe gewaarborgde lening van 8.550.000.000 BEF opgenomen. 
Vervolgens heeft de NV Mijnen de verplichtingen van die lening overge-
nomen. Aangezien er effectief geen intrestbetalingen ten laste vallen 
van de Vlaamse Gemeenschap, is het Rekenhof van mening dat die 
schuld eigenlijk niet meer in de tabel thuishoort. 
 
De juistheid van het gedeelte indirecte schuld waarvan alleen het geheel 
of een gedeelte van de intrestlasten ten laste van de Vlaamse Gemeen-

 
 
                                                 
20  Dit bedrag is een raming op grond van de bedragen in de uitgavenbegro-

ting. 
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schap vallen, kan evenmin worden bevestigd, daar de afdeling FIM geen 
zicht heeft op de werkelijke aflossingen die de instellingen uitvoeren. 
 
 
• Intrestlasten betaald door de DAB Fonds voor de Financiering van 

het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting 
 
Het gedeelte indirecte schuld waarvan alleen het geheel of een gedeelte 
van de intrestlasten ten laste van de Vlaamse Gemeenschap vallen, 
heeft nog steeds geen rekening gehouden met twee leningen van elk 
500 miljoen BEF aangegaan bij de Gewestelijke Investeringsmaat-
schappij voor Vlaanderen (GIMV) door respectievelijk Habifin (dochter 
van de GIMV) en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de finan-
ciering van hun participatie in de NV Domus Flandria. Artikel 41, § 2, van 
het decreet van 25 juni 1992 houdende de algemene uitgavenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 heeft de 
intrestlasten evenwel bij het Vlaams Gewest gelegd. Het gewest betaalt 
ze langs de dienst met afzonderlijk beheer (DAB) Fonds voor de Finan-
ciering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting.  
 
 
2.3.3 Totale schuld 

De Vlaamse Gemeenschap had eind 2001 een totale schuld van 183,6 
miljard BEF uitstaande kapitalen: 110,4 miljard BEF directe en 73,2 mil-
jard BEF indirecte schuld (eigenlijke indirecte schuld), dit tegenover een 
totale schuld van 214,7 miljard BEF eind 2000. De schuldratio (de ver-
houding van de totale uitstaande schuld ten opzichte van de middelen 
van de Vlaamse Gemeenschap) bedroeg in 2001 26,7% (183,6 miljard 
BEF totale schuld tegenover 688,3 miljard BEF kasontvangsten). In 
2000 bedroeg de ratio nog 34,1%. De verhouding van de totale rentelas-
ten (8,2 miljard BEF) ten opzichte van de kasontvangsten 2001 daalde 
van 1,5% in 2000 tot 1,2% in 2001.  
 
De daling van de totale schuld is, los van de al vermelde consolidatie, 
volledig toe te schrijven aan het gewone beheer van de schuld. In 2001 
vonden geen vervroegde terugbetalingen plaats. Toch heeft de interne 
auditor van het kas- en schuldbeheer een aantal gemiste opportuniteiten 
gemeld: 
• Twee leningen van respectievelijk 2 en 3 miljard BEF konden op 

het moment van de renteherziening worden afgelost.  
• In de begroting 2001 was op basisallocatie 51.05 van programma 

24.80 een krediet van 2,138 miljard BEF opgenomen voor een 
vrijwillige bijdrage aan het ALESH. De minister is op 3 december 
2001, waarschijnlijk in het kader van de dotatie aan het FFEU, niet 
ingegaan op een expliciete vraag van de administratie tot doorstor-
ting van het genoemde bedrag. 

 
Mede hierdoor bedroeg het rekenkundig gemiddelde van de som van de 
kastoestand en de beleggingen per kalenderdag voor het begrotingsjaar 
2001 31 miljard BEF, waardoor de eerste operationele norm van artikel 
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124 van de algemene uitgavenbegroting 2001, die een maximum van 20 
miljard BEF vermeldt, werd overschreden. 
 
 
2.3.4 Gebruik van afgeleide producten 

In 2001 sloot de Vlaamse Gemeenschap geen nieuwe swapovereen-
komsten. Wel genereerde zij ontvangsten en uitgaven uit in vorige jaren 
gesloten overeenkomsten. De resultante van alle swapbetalingen was 
positief: zij leverden de middelenbegroting 142,3 miljoen BEF op.  
 
Volgens artikel 124, 2°, h), van het decreet van 22 december 2000 hou-
dende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2001 moeten alle indekkingsproducten 
onmiddellijk worden gekoppeld aan een onderliggende financiering die 
binnen het jaar wordt opgenomen, maar mag de onderliggende lening 
wel worden afgelost. Zodoende zijn swaps zonder onderliggende 
financiering geautoriseerd. Analoog aan 2000 bleven ook in 2001 nog 
drie swaps openstaan met een totale nominale waarde van 4 miljard 
BEF.   
In 2001 sloot de Vlaamse Gemeenschap geen Future Rate Agreements 
(FRA’s). 
 
 
2.3.5 Gewaarborgde schuld 

Evolutie van de gewaarborgde schuld 
 
De onderstaande tabel(21) geeft een overzicht van de uitstaande schuld 
met een gemeenschap- of gewestwaarborg. De rubriek Waarborgen aan 
Vlaamse openbare instellingen dient in ruime zin te worden begrepen: 
hij omvat onder meer de waarborgen verstrekt aan de naamloze ven-
nootschappen GIMV en Gimvindus. De rubriek Waarborgen door 
Vlaamse openbare instellingen omvat de waarborgen die het Vlaams 
Gewest pas in de tweede graad verleent en die in de eerste plaats wor-
den verleend door de Vlaamse openbare instellingen zelf. 
 

(in miljoen BEF) 
  uitstaand op  

31 december 2000 
uitstaand op  

31 december 2001 

Economische expansie:   

• Wet van 17.07.59 762,2 706,3 

• Wet van 30.12.70 410,4 381,0 

Huisvesting:   

• Middelgrote woningen 2.555,8 2.146,4 

• Sociale woningen 31.174,8 29.248,4 

Scheepskredieten: 2.004,4 1.814,7 

 
 
 
                                                 
21  Exclusief de schuld van de NV Aquafin. 
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Waarborgen aan VOI’s:   

• VMW 4.583,8 4.750,0 

• Domus Flandria 9.911,9 8.997,4 

• Kind en Gezin 456,1 425,1 

• GOM (Vl. Brab.) 0 44,4 

• VVM (De Lijn) 5.800,1 6.798,2 

• Antwerpen – ex Fonds 208 28.979,6 27.714,7 

• Antwerpen – ex Vl. Fin. Fonds 18.608,1 17.738,4 

• Gent - ex Fonds 208 4.581,2 4.235,7 

• Gent - ex Vl. Fin. Fonds 247,6 227,8 

• VHM 15.685,1 21.700,3 

• Vlaams Woningfonds 50.870,7 54.386,8 

• Bond van Kroostrijke gezinnen 27,4 0,0 

• Universiteiten (sociale sector) 2.868,3 2.696,5 

• FNSV-lening 4.550,0 4.634,2 

• GIMV 73,4 73,4 

• GIMVINDUS 6.367,0 6.367,0 

• VFBZ 1.762,3 1.655,4 

• VIZO 730,5 662,3 

• VRT 83,0 71,1 

• UZ GENT 0,0 0,0 

Subtotaal: 156.186,1 163.178,7 

Waarborgen door VOI’s:   

DIGO 3.605,2 3.734,9 

VIPA 21.900,8 21.716,8 

VLIF 13.695,8 13.592,9 

Andere (Vlaams Waarborgfonds) 7.564,0 7.564,8 

Subtotaal: 46.765,9 46.591,3 

TOTAAL: 239.859,5 244.066,7 

Bron:  afdeling Financieel Management van de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel 
Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 
In 2001 verleende en rapporteerde de Vlaamse Gemeenschap volgende 
nieuwe waarborgen op basis van de lenings- en waarborgmachtigingen 
in de artikelen 16 en 26 tot 32 van het decreet van 22 december 2000 
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2001 en het artikel 59 van het decreet van 
6 juli 2001 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001: 
• een opname van 5,5 miljard BEF door het Vlaams Woningfonds; 
• een opname van 4,9 miljard BEF door de Vlaamse Huisvestings-

maatschappij; 
• een opname van 1,5 miljard BEF door de Vlaamse Vervoermaat-

schappij; 
• een opname van 0,7 miljard BEF door de Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening; 
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• een opname van 1,2 miljard BEF door het UZ Gent. 
 
Over het gebruik van de andere waarborgmachtigingen verleend voor de 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen, organisaties aangesloten bij de 
VZW Samenwerkingsverband Sociale Economie, de niet-
gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en de NV Aquafin, werd 
door de Vlaamse Gemeenschap niet gerapporteerd.  
 
De bovenstaande lijst vermeldt ook de uitstaande schuld vervat in de 
tabel onder punt 2.3.2 (kolommen 2 en 4), waarbij de Vlaamse Ge-
meenschap maar een gedeelte van de intrestlasten op zich neemt, na-
melijk de Universitaire sector (sociale sector), Volksgezondheid (VFBZ), 
een gedeelte van het FNSV-consortiumkrediet, het Vlaams Woningfonds 
en de Bond Van Kroostrijke Gezinnen.  
 
 
Opmerkingen bij de gewaarborgde schuld 
 
De administratie verkreeg de gegevens over de uitstaande gewaarborg-
de schuld rechtstreeks van de betrokken instellingen. Ze controleerde de 
juistheid van de aangeleverde informatie niet (controle van de contrac-
ten en eigen berekeningen in een databank). Voor sommige categorieën 
van waarborgen, zoals de waarborgen verleend door Vlaamse openbare 
instellingen, is het beheer gedecentraliseerd. De centrale administratie 
kan daarop bij gebrek aan basisinformatie zelfs geen controle uitoefe-
nen. Zij kan de juistheid van de gerapporteerde gegevens dus niet ga-
randeren. Het Rekenhof wil de aangeleverde gegevens als volgt nuan-
ceren: 
• Zoals al vermeld heeft de LRM een deel (4.550 miljoen BEF) van 

het FNSV-consortiumkrediet initieel van het Vlaams Gewest over-
genomen. Dit zou worden afgelost met een gewaarborgde lening 
van 8.550 miljoen BEF (een gedeelte daarvan moet gecumuleerde 
intresten dekken). De verplichtingen van die lening werden even-
wel volgens een overeenkomst van 6 december 2001 overgeno-
men door de NV Mijnen, met behoud van de waarborg van het 
Vlaams Gewest. Op 31 december 2001 bedroeg het opgenomen 
bedrag na aftrek van aflossingen en gecumuleerde intresten 
4.634,2 miljoen BEF.  

• De door het UZ Gent opgenomen gewaarborgde lening werd in 
2001 nog niet in de tabel opgenomen. 

• De gegevens van Aquafin ontbreken. Bij de NV Aquafin is er spra-
ke van een verdoken schuldopbouw, doordat investeringsuitgaven 
maar op een termijn van vijftien jaar worden terugbetaald langs het 
Minafonds. Met de totale financiële schulden van Aquafin als ba-
sis, zou de bovenstaande tabel additioneel 37,2 miljard BEF(22) 
moeten bevatten, waarvan 8,4 miljard BEF op korte termijn.  

 
 
                                                 
22  Dit is maar een raming daar de vordering ten opzichte van het Vlaams 

Gewest niet tot uiting komt in de balans van Aquafin. 
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2.3.6 Operationele normen van het schuldbeheer 

Jaarlijks bevat de begroting operationele normen voor het kas- en 
schuldbeheer. De normen 2001 zijn vervat in artikel 124 van het decreet 
van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van 
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.  
 
Het verslag(23) van het Rekenhof over de evaluatie van het decreet van 
16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waar-
borgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap toonde aan dat deze nor-
men niet meer actueel zijn. Krachtens een resolutie(24) van het Vlaams 
Parlement diende de Vlaamse regering nieuwe normen op te stellen. 
Een werkgroep, opgericht met vertegenwoordigers van, enerzijds, het 
kabinet van Financiën en Begroting, de interne auditor van het kas- en 
schuldbeheer en de afdeling Financieel Management van de administra-
tie Budgettering, Accounting en Financieel Management en, anderzijds, 
het Rekenhof, diende daarover te waken. Het Rekenhof zal over de re-
sultaten van deze werkgroep rapporteren op het moment dat de Vlaam-
se regering het ontwerp van decreet houdende bepaling inzake kas-, 
schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap bij het 
Vlaams Parlement indient. 
 
 

 
 
                                                 
23  Stuk 37-D (1999-2000) – Nr. 1, 8 augustus 2000. 
24  Vlaams Parlement, Stuk 618 (2000-2001) – Nr. 3, 23 mei 2001. 
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3 Controle van de algemene rekening 2001 

3.1 Inleiding 

Ter uitvoering van artikel 80, laatste lid, van de gecoördineerde wetten 
op de rijkscomptabiliteit heeft de Vlaamse Minister van Financiën en 
Begroting de algemene rekening 2001 en het voorontwerp van decreet 
houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het jaar 2001 op 1 oktober 2002 aan het Rekenhof voorge-
legd. De rekening werd aldus met drie maand vertraging ingediend. 
 
Gelet op de problemen die de ingebruikname, op 1 oktober 2001, van 
het nieuw boekhoudsysteem (verder afgekort tot: NBS) heeft veroor-
zaakt, heeft het Rekenhof begrip voor deze laattijdige indiening. Het 
heeft er in het verleden al herhaaldelijk op aangedrongen de rekening 
pas in te dienen nadat alle problemen zijn verholpen en de algemene 
rekening dus voortvloeit uit een geautomatiseerd boekhoudsysteem 
waarin alle verrichtingen op individuele basis en na uitvoering van de 
nodige controles zijn ingevoerd. De algemene rekening 2001 is echter 
op 1 oktober 2002 voorgelegd, voordat het Rekenhof over alle gecontro-
leerde en in het NBS ingevoerde rekeningen van de rekenplichtigen be-
schikte. Het heeft de laatste rapporten pas in de loop van de maand april 
2002 ontvangen. Dit heeft de controle aanzienlijk bemoeilijkt. Het Re-
kenhof dringt dan ook aan op de indiening van de algemene rekening 
2002 ná overzending van alle, door de afdeling Accounting gecontro-
leerde, NBS-rapporten van de rekeningen van de rekenplichtigen en ná 
voorlegging van de rekeningen van de diensten met afzonderlijk beheer 
(DAB’s) en de Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) die in de algeme-
ne rekening worden geconsolideerd(25). Bij de opmaak van de algemene 
rekening 2002 moet het departement ook rekening houden met de op-
merkingen van het Rekenhof bij de algemene rekening 2001. Door de 
problemen met de rekening 2001 zal het Rekenhof overigens evenmin 
het rekeningenboek over 2002 tijdig aan het Vlaams Parlement kunnen 
overleggen. 
 
De algemene rekening omvat de rekening van de uitvoering van de be-
groting, de rekening van de thesaurie, de rekening van de vermogens-
wijzigingen en de synthetische rekening. Ter uitvoering van artikel 92 
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit brengt het Re-
kenhof in onderstaande paragrafen verslag uit over zijn controle van de 
algemene rekening 2001 van de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Het Rekenhof heeft de gecorrigeerde resultaten van de rekening van de 
uitvoering van de begroting 2001, voor zover het uitspraak kon doen 

 
 
                                                 
25  Eind mei 2003 heeft het departement nog de rekening 2001 van de DAB 

Loodswezen aan het Rekenhof bezorgd; medio juni 2003 beschikte het 
Rekenhof nog steeds niet over de rekeningen van de DAB VIF en de DAB 
Minafonds. 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

27 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

over de cijfers 2001, opgenomen in de tabellen in de onderstaande pa-
ragrafen. 
 
Naar aanleiding van de controle heeft het Rekenhof ook een aantal al-
gemene opmerkingen geformuleerd over o.a. de euroconversie, de pre-
sentatie van de vastleggings- en uitvoeringslijsten, ordonnanties die ma-
nueel worden betaald na een interne blokkering, het verkeerde gebruik 
van uitgavencategorieën, vastleggingen en ordonnanceringen in een 
vreemde munt, maandelijkse cumulatieve vastleggingslijsten en vastleg-
gingen buiten visum, ontbrekende vastleggingsgegevens in de data-
transmissie, … 
 
 
 
3.2 Uitvoeringsrekening van de begroting 

3.2.1 Ontvangsten 

De ontvangsten, vastgestelde rechten, annuleringen van vastgestelde 
rechten en, bijgevolg, de overdracht van de vastgestelde rechten naar 
het volgende jaar in de rekening van de ontvangsten weken in sommige 
gevallen af van de individuele beheersrekeningen. Deze verschillen zijn 
ontstaan door het opstellen van de algemene rekening op grond van 
niet-definitieve versies van de individuele beheersrekeningen. De onder-
staande tabellen bieden een overzicht van de verschillen die een invloed 
hebben op de rekening van de ontvangsten, tabel B - Rekening van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 
– Ontvangsten, en op de artikelen 9, 10 en 11 van het rekendecreet.  
 
 
Toegewezen ontvangsten 
 

 

001-1366621-64 15.038.875 15.038.875
091-2206040-95 7.308.725 7.308.725
091-2221001-21 10.837.532 10.837.532
091-2223004-84 1.331.786.697 1.331.786.697
091-2226002-75 32.457.065 32.457.065
Gecorrigeerd 15.038.864 11.682.054 2.092.112.241 32.457.065 7.308.725 3.672.074.690
Oorspronkelijk  75.038.864 12.880.318 2.092.092.241 32.433.897 7.311.725 3.733.232.775

PR 61.30       
BA 36.03

PR 62.20
BA 16.12

TOTAAL 
toegewezen

PR 24.30        
BA 06.17 

PR 24.50       
BA 16.09

PR 35.50        
BA 11.02

 
 
 
Algemene ontvangsten 
 

091-2202001-33 32.831.121 860.853 19.930.099.634 1.406 649.875.192.664
091-2202012-44 0 1.487.883 4.751.865 5.000 9.655.520 5.517.891 73.280.183
091-2206011-66 4.833.588 6.800 66.858 4.907.246
091-2207001-86 8.006.192 221.744 904.716 20.008.893
Gecorrigeerd 4.835.212 45.755.259 6.800 6.547.269 8.006.192 19.930.099.634 118.404.903 124.896.352 59.785.754 10.799.087 684.648.317.497
Oorspronkelijk 5.646.170 45.828.917 0 6.480.411 8.012.460 19.994.310.927 118.415.535 124.893.352 58.974.796 10.790.187 684.712.533.790

PR 64.10 
BA 18.50

PR 70.10 
BA 06.01

PR 20.10 
BA 12.01 

PR 60.10 
BA 06.01

PR 60.10 
BA 77.01

PR 99.10 
BA 16.01

TOTAAL algemene 
ontvangsten

PR 83 30 
BA 36.01

PR 99.10 
BA 11.01

PR 99.10 
BA 11.04

PR 99.10 
BA 12.01
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Toegewezen vastgestelde rechten 
 

001-1366621-64 48.070.831 48.070.831
091-2202012-44 52.329.765 52.329.765
091-2205002-27 40.162.575 47.669.234
091-2206040-95 7.308.725 7.308.725
091-2221001-21 9.828.856 9.828.856
091-2223002-82 869.892 869.892
091-2223004-84 1.410.318.371 1.410.318.371
091-2223014-94 65.633.150 65.633.150
091-2223020-03 15.596.346 15.596.346
091-2223022-05 760.318.249 760.318.249
091-2226002-75 32.777.475 32.777.475
Gecorrigeerd 48.070.831 10.753.428 79.469.283 2.314.038.477 15.596.346 40.162.575 32.777.475 7.308.725 4.825.464.141
Oorspronkelijk 108.070.820 12.179.712 79.467.817 2.308.642.839 14.682.396 40.156.478 32.460.442 7.311.725 4.880.259.230

PR 26.10 
BA 76.04

TOTAAL 
toegew. VR

PR 24.50 
BA 16.09

PR 35.50 
BA 11.02

PR 61.30 
BA 36.03

PR 24.30 
BA 06.17

PR 62.20 
BA 16.12

PR 54.10 
BA 39.90

PR 39.20 
BA 16.90

 
 
 
Algemene vastgestelde rechten 
 

091-2202001-33 32.831.121 860.853 19.930.099.634 1.406 649.875.192.664
091-2202012-44 0 1.487.883 10.614.781 9.655.520 5.517.891 83.189.304
091-2204003-95 4.428.417 4.428.417
091-2205002-27 35.255.681 27.009.468 9.682.127 9.530.892.108
091-2206011-66 5.157.761 6.800 66.858 5.231.419
091-2207001-86 8.006.192 221.744 904.716 20.008.893
Gecorrigeerd 4.835.212 86.937.002 35.255.681 46.082.938 6.800 22.422.809 8.006.192 19.930.099.634 150.178.832 59.785.754 10.799.187 687.796.313.685
Oorspronkelijk 5.646.170 86.898.676 35.261.778 46.142.319 0 22.355.951 8.012.460 19.994.310.927 150.172.564 58.974.796 10.790.287 687.860.469.572

PR 60.10 
BA 06.01

PR 60.10 
BA 77.01

PR 64.10 
BA 18.50

PR 70.10 
BA 06.01

PR 20.10 
BA 12.01

PR 40.10 
BA 38.01

PR 50.10 
BA 06.01

PR 99.10 
BA 12.01

PR 99.10 
BA 16.01

PR 83.30 
BA 36.01

TOTAAL 
algemene VR

PR 99.10 
BA 11.01

 
 
 
Toegewezen geannuleerde vastgestelde rechten 
 

091-2205002-27 45 94.247
091-2223002-82 508.077.089 508.077.089
091-2223014-94 14.195.762 14.195.762
Gecorrigeerd 761.560.619 45 1.302.056.251
Oorspronkelijk 761.559.579 6.142 1.302.061.308

TOTAAL 
toegew. 

geann. VR
PR 54.10 
BA 39.90

PR 35.50 
BA 11.02

 
 
 
Algemene geannuleerde vastgestelde rechten 
 

091-2202012-44 52.739 0 417.903
091-2205002-27 7.080.181 9.939.325
091-2206011-66 1.213.178 1.213.178
Gecorrigeerd 52.739 7.080.181 51.546.379 1.325.082.650
Oorspronkelijk 0 7.074.084 51.532.102 1.325.009.537

TOTAAL alg. 
geann. VR

PR 50.10 
BA 06.01

PR 60.10 
BA 06.01

PR 24.10 
BA 16.02

 
 
 
Rekening houdend met deze correcties zien de globale ontvangstencij-
fers 2001 er als volgt uit: 
 

Aard van de 
ontvangsten ramingen Vastgestelde 

rechten (1)
Aangerekende 

ontvangsten (2) (1) - (2)

Te annuleren of 
in onbepaald 

uitstel te 
brengen

Over te dragen 
vastgestelde 

rechten
Algemene Ontvangsten 674.503.300.000 691.332.292.474 684.648.317.497 6.683.974.977 1.325.082.650 5.358.892.327
Begrotingsfondsen 2.714.900.000 9.595.578.820 3.672.074.690 5.923.504.130 1.302.056.251 4.621.447.879
Totale ontvangsten 677.218.200.000 700.927.871.294 688.320.392.187 12.607.479.107 2.627.138.901 9.980.340.206
Opbrengst leningen 30.000.000.000 0 0 0 0 0
Algemeen Totaal 707.218.200.000 700.927.871.294 688.320.392.187 12.607.479.107 2.627.138.901 9.980.340.206  
 
 
3.2.2 Vastleggingen 

De aanwending van de gesplitste en variabele vastleggingskredieten 
worden gezien hun aard afzonderlijk gerapporteerd in de algemene re-
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kening en als dusdanig opgenomen in het ontwerp van rekendecreet en 
zijn bijlage tabel A. Door een aantal fouten kan het Rekenhof de voorge-
stelde totalen(26) echter niet zonder meer aanvaarden. De onderstaande 
tabellen geven een overzicht van de totalen volgens het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap (MVG) en de mogelijke totalen die het Re-
kenhof onder voorbehoud vermeldt (zie verder). 
 

Gesplitste vastleggingskredieten 
 MVG Rekenhof Verschil 
Totale kredieten 51.320.814.473 51.320.814.473 0
Vastleggingen 2001 50.065.388.919 50.070.316.948 -4.928.029
Beschikbare kredieten op het 
einde van het jaar 1.269.581.445 1.265.064.931 4.516.514
Aangevraagde aanvullende kredie-
ten op programmaniveau 14.155.891 14.567.406 -411.515
Over te dragen kredieten 1.234.481.714 1.234.481.714 0
Te annuleren kredieten 35.099.731 30.583.217 4.516.514
 
 
Het verschil bij de vastleggingen is te wijten aan een verkeerde over-
dracht van het vastleggingsoverschot van het oude financieel systeem, 
verschillen met de gegevens van de controleurs van de vastleggingen 
en een ordonnantie(27) die na het visum van het Rekenhof door het MVG 
werd geannuleerd, maar toch uitbetaald. Na de verwerking van deze 
verschillen, dient het MVG aanvullende bijkomende kredieten op pro-
grammaniveau aan te vragen.  
 

Variabele vastleggingskredieten (begrotingsfondsen) 
 MVG Rekenhof Verschil 
Totale kredieten  5.678.363.793 5.614.300.885 64.062.908
Vastleggingen 2001 3.000.176.130 2.939.253.887 60.922.243
Beschikbare kredieten op het 
einde van het jaar 2.678.276.642

Geen totaal be-
paald. NVT

Aangevraagde aanvullende kredie-
ten op programmaniveau 0 0 0
Over te dragen kredieten 

2.678.276.642
Geen totaal be-

paald. NVT
Te annuleren kredieten 0 0 0
 
 
De verschillen in de totale kredieten en de vastleggingen bij de begro-
tingsfondsen zijn terug te brengen tot de door het Rekenhof vastgestel-
 
 
                                                 
26  De totalen in het ontwerp van rekendecreet en tabel A stemmen echter niet 

altijd overeen met de totalen volgens de voorgelegde gedetailleerde vast-
leggingsrekeningen, doordat het rekendecreet en tabel A soms rekening 
hebben gehouden met fouten in de gedetailleerde rekeningen. 

27  In het nieuwe boekhoudsysteem wordt het bedrag van de vastleggingen 
van een bepaald jaar bepaald door de som van het vastleggingsoverschot 
op de vastleggingen van dat jaar en de ordonnanceringen. 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 30 

de afwijkingen in de toegewezen ontvangsten en uitgaven opgenomen 
in de rekeningen van de rekenplichtigen. Deze verschillen zijn onder 
andere ontstaan doordat de algemene rekening 2001 aan het Rekenhof 
werd voorgelegd op 1 oktober 2002, terwijl op dat moment de interne 
controle van de rekeningen van de rekenplichtigen nog niet was afge-
rond(28). Voor de beschikbare kredieten op het einde van het jaar en de 
over te dragen kredieten kan het Rekenhof geen totalen geven wegens 
onzekerheid over de afhandeling van een annulering van het vastleg-
gingsoverschot vorige jaren (zie verder), dat bij variabele kredieten een 
impact heeft op het bedrag van de beschikbare vastleggingskredieten. 
 
Het Rekenhof heeft ook bij de niet-gesplitste kredieten een minimale 
controle uitgevoerd, met name een controle van de overdracht van het 
vastleggingsoverschot van het oude financiële systeem naar het nieuwe. 
Het rapporteerde de vastgestelde verschillen, meermaals met een ver-
lies van vastleggingsoverschotten bij de overdracht, aan het MVG. 
 
Behalve op fouten bij de bovengenoemde overdracht van het vastleg-
gingsoverschot, heeft het Rekenhof ook gewezen op een anomalie in 
het nieuwe systeem, met name de vaststelling dat vastleggingen kunnen 
worden verminderd zonder tussenkomst van de controleur van de vast-
leggingen. Dit is nochtans nog steeds vereist op grond van artikel 3 van 
het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de contro-
le op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen be-
stuur van de Staat. De verminderingen die de controleur van de vastleg-
gingen uitvoert hebben echter een annulering van het overschot tot ge-
volg, waardoor het vastleggingskrediet opnieuw beschikbaar wordt. 
 
Het Rekenhof maakt dan ook een voorbehoud bij de bovengenoemde 
vastleggingstotalen en bij het bedrag van het vastleggingsoverschot in 
staat 10 van de algemene rekening én in het NBS (dus in principe voor 
alle kredieten). Het heeft het MVG voorgesteld alle ongeautoriseerde 
verminderingen aan te passen of de afwijking van de rijkscomptabiliteit 
toe te lichten en een machtiging ervan te vragen in een specifieke bepa-
ling in het rekendecreet. 
 
 
3.2.3 Uitgaven 

In het kader van de algemene rekening heeft het MVG over de aanwen-
ding van de ordonnanceringskredieten het Rekenhof tien uitvoeringslijs-
ten voorgelegd. Zij heeft die in het ontwerp van rekendecreet en zijn 
bijlage tabel C samengevat in de rubrieken gewone niet-gesplitste kre-
dieten, (gesplitste) ordonnanceringskredieten, variabele kredieten (be-
grotingsfondsen) en niet-gesplitste kredieten van titel III (aflossing van 
de schuld). Een aantal fouten hierin brachten echter mee dat het Re-

 
 
                                                 
28  Wat de verrichtingen van het MVG betreft duurde het tot 14 april 2003 voor 

de laatste rekening van de rekenplichtigen van het MVG aan het Rekenhof 
werd bezorgd. 
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kenhof de totalen die de Vlaamse Gemeenschap voorstelde, niet zonder 
meer kon aanvaarden. De onderstaande tabellen bieden een overzicht 
van de totalen volgens het MVG en die volgens het Rekenhof. 
 
 
• Niet gesplitste ordonnanceringskredieten 
 

Niet gesplitste ordonnanceringskredieten 
 MVG Rekenhof Verschil 
Totale kredieten 644.114.763.859 644.117.638.589 -2.874.730
Nog te regulariseren betalingen 105.253.818 105.253.818 0
Aangerekende ordonnanceringen 
2001 

606.716.065.061 606.715.862.743 202.318

Aangevraagde aanvullende kredieten 
op programmaniveau 

182.724.519 niet bepaald NVT

Beschikbare kredieten 37.581.423.317 niet bepaald NVT
Te annuleren kredieten 3.138.022.788 niet bepaald NVT
Over te dragen kredieten 34.443.400.529 niet bepaald NVT
 

Het verschil bij de kredieten is te wijten aan een niet reglementaire 
herverdeling en overschrijdingen in het begrotingsjaar 2000 die, 
hoewel een overdracht noodzakelijk was wegens het ontbreken 
van een regularisatie in het rekendecreet 2000, niet werden over-
gedragen naar 2001. Ook kende een herverdeling een verkeerde 
uitvoering. Dit leverde verschillen op programmaniveau op, maar 
niet in het totaal van de kredieten. Het minieme verschil bij de or-
donnanceringen is dan weer te wijten aan een probleem bij de 
overdracht van de ordonnanceringen uit het oude financieel sys-
teem naar het nieuwe boekhoudsysteem en fouten in de rapporte-
ring. 

 
Wegens het grote aantal verschillen bij de aanvullende kredieten, 
heeft het Rekenhof geen cijfers berekend voor de aangevraagde 
aanvullende kredieten op programmaniveau, de beschikbare kre-
dieten, de te annuleren kredieten en de over te dragen kredieten. 
Het heeft in het algemeen opgemerkt dat de Vlaamse Gemeen-
schap vóór de annulering van beschikbare kredieten eerst binnen 
het programma de nodige herverdelingen moet uitvoeren om de 
resterende kredietoverschrijdingen in het programma, na de uit-
voering van alle door het Rekenhof gevraagde correcties, op te 
vangen. 
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• Gesplitste ordonnanceringskredieten 
 

Gesplitste ordonnanceringskredieten 
 MVG Rekenhof Verschil 

Totale kredieten 46.401.782.117 46.401.782.116 1(29) 
Aangerekende ordonnanceringen 40.820.053.418 40.830.863.568 -10.810.150 

Nog te regulariseren betalingen 64.526.060 64.526.060 0 
Aangevraagde aanvullende kre-
dieten op programmaniveau 

0 0 0 

Beschikbare kredieten 5.581.728.699 5.570.918.548 10.810.151 
Te annuleren kredieten 3.329.642.952 3.318.832.801 10.810.151 
Over te dragen kredieten 2.252.085.747 2.252.085.747 0 
 

Het verschil in de ordonnanceringen is te wijten aan een door het 
Rekenhof geviseerde ordonnantie die, hoewel het MVG ze achter-
af tot nul reduceerde, toch werd uitbetaald.  

 
 
• Variabele ordonnanceringskredieten (Begrotingsfondsen) 
 

Variabele ordonnanceringskredieten (Begrotingsfondsen) 
 MVG Rekenhof Verschil 
Totale kredieten 7.846.611.904 7.782.453.819 64.158.085 
Aangerekende ordonnanceringen 3.209.772.754 3.148.850.510 60.922.244 

Nog te regulariseren betalingen 0 0 0 
Aangevraagde aanvullende kre-
dieten op programmaniveau 

0 0 0 

Beschikbare kredieten 4.636.839.150 4.633.603.309 3.235.841 
Te annuleren kredieten 0 0 0 
Over te dragen kredieten 4.636.839.150 4.633.603.309 3.235.841 
 

De verschillen in de totale kredieten en de ordonnanceringen zijn 
ook bij de begrotingsfondsen terugvoerbaar op de door het Re-
kenhof vastgestelde afwijkingen in de toegewezen ontvangsten en 
uitgaven opgenomen in de rekeningen van de rekenplichtigen.  

 
 

 
 
                                                 
29  Euroconversieverschil. 
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• Ordonnanceringskredieten titel III (aflossing schuld) 
 

Ordonnanceringskredieten titel III (aflossing schuld) 
 MVG Rekenhof Verschil 
Totale kredieten 70.189.729.945 70.189.729.945 0
Aangerekende ordonnanceringen 18.269.252.241 18.269.252.24

1 
0

Nog te regulariseren betalingen 0 0 0
Aangevraagde aanvullende kredieten 
op programmaniveau 

0 0 0

Beschikbare kredieten 51.920.477.704 51.920.477.704 0
Te annuleren kredieten 51.920.477.704 51.920.477.704 0
Over te dragen kredieten 0 0 0
 

Bij de kredieten van titel III traden geen verschillen op. 
 
In het algemeen bleven het aantal en de omvang van de verschillen wat 
de centrale uitgavenverrichtingen betreft (niet-gesplitste kredieten, ge-
splitste kredieten, titel III en een gedeelte van de uitgaven van de begro-
tingsfondsen die centraal verlopen) zeer miniem, er rekening mee hou-
dend dat het MVG in 2001 overstapte naar een nieuw boekhoudsysteem 
en dat de conversie naar de euro plaatsvond. De grootste verschillen 
situeerden zich in de verrichtingen van de rekenplichtigen die een im-
pact hadden op de begrotingsfondsen. Zoals bij de vastleggingen, was 
het grote aantal fouten ook hier grotendeels het gevolg van de voortijdi-
ge indiening van de algemene rekening, met name vóór de interne veri-
ficatie en aflegging van de rekeningen van de rekenplichtigen. 
 
 
3.2.4 Verklaring van de overschrijdingen bij de vastleggingen en 

de uitgaven 

Het voorontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begro-
ting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar 
nut voor het begrotingsjaar 2001 meldt overschrijdingen op programma-
niveau met 14.155.891 BEF gesplitste vastleggingskredieten en 
182.724.519 BEF niet-gesplitste kredieten (zie de tabellen onder punt 
3.2.2 en 3.2.3). Deze bedragen kunnen nog wijzigen als het MVG de 
rekening aanpast volgens de gedetailleerde opmerkingen van het Re-
kenhof.  
 
Het nieuwe boekhoudsysteem brengt deze overschrijdingen tot uiting 
door de invoer van een fictief niet-reglementair krediet(30). De oorzaken 
van de overschrijdingen liggen vooral bij een verkeerd gebruik van het 
nieuwe boekhoudsysteem en de onaangepastheid ervan. De fouten die 
daaruit voortvloeiden en die dienden te worden rechtgezet, zijn logisch 

 
 
                                                 
30  In het nieuwe systeem kunnen geen transacties worden ingevoerd zonder 

beschikbaar krediet. 
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en aannemelijk in een opstartfase van een nieuw systeem. De onder-
staande paragrafen geven een niet-exhaustieve lijst met voorbeelden(31). 
• Vastleggingsverplichtingen werden door foutieve acties(32) ver-

laagd, zodat nieuwe verplichtingen dienden te worden ingegeven. 
Als het vrijgekomen vastleggingskrediet in de tussentijd al was be-
last, diende de invoering van een additioneel, niet-gemachtigd 
krediet de toestand te herstellen. Voor de niet-gesplitste kredieten 
betekende dit de invoering van kredieten aan zowel de vastleg-
gings- als de ordonnanceringskant.  

• De invoering van ordonnanties of vastleggingen met verkeerde 
parameters (bv. foutief begrotingskenmerk) leidde tot een tekort 
aan kredieten. In afwachting van een correctie kon een additioneel 
krediet worden ingevoerd. Volgde de correctie uiteindelijk niet, dan 
ontstond een overschrijding. 

• Er waren fouten met betrekking tot het geconverteerde bedrag van 
de ordonnanties dat in het nieuwe systeem als een correctie op 
het beschikbare krediet werd ingevoerd. Te hoge bedragen zorg-
den voor een krediettekort, dat werd opgevangen door de invoer 
van extra krediet, in plaats van een aanpassing van het geconver-
teerde bedrag. 

• In een enkel geval zorgde een niet-reglementaire herverdeling 
voor een kredietoverschrijding. 

 
Tegenover de bovenstaande overschrijdingen plaatste het MVG in 2001 
een herverdeling(33) van 764.458.607 BEF gesplitste vastleggingskredie-
ten en gesplitste ordonnanceringskredieten en 14.415.420.062 BEF niet-
gesplitste kredieten naar het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en 
Eénmalige Investeringsuitgaven (FFEU), bestaande uit twee bijlagen. 
Het MVG heeft de bijlagen eerst voor een hoger bedrag aan het Reken-
hof voorgelegd, met name op 22 december 2001 en 31 januari 2002. 
Het Rekenhof formuleerde een voorbehoud, aangezien er toen al over-

 
 
                                                 
31  Een duidelijke documentatie bij het MVG ontbreekt.  
32  De problematiek is vrij technisch. Zo liet het systeem blijkbaar tijdelijk toe 

ordonnanties af te stemmen op vastleggingen die definitief waren afgeslo-
ten. De rechtzetting van die afstemming zorgde echter niet voor een cor-
recte tegenboeking van de initiële afstemming. De afgesloten vastlegging 
werd erdoor verlaagd, zodat vastleggingskredieten ontstonden. Dergelijke 
verlagingen dienden echter te worden rechtgezet. Een ander voorbeeld 
zou, volgens bronnen in het MVG, bestaan uit het al dan niet onterecht af-
sluiten van overgedragen vastleggingen (van het vorige jaar), wat ook re-
sulteerde in nieuwe beschikbare vastleggingskredieten, te gebruiken in het 
lopende jaar. Dit kan zich voordoen bij gesplitste en variabele vastleg-
gingskredieten. In beide gevallen ontstond onterecht een bijkomend krediet 
dat, indien gebruikt, achteraf dient te worden gemachtigd. 

33  Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2001 houdende 
herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 41.01 
zijnde “Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en 
Eénmalige Investeringsuitgaven” (begrotingsjaar 2001). 
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schrijdingen waren gesignaleerd en het Rekenhof technisch niet over de 
middelen beschikte om de stand van de kredieten te controleren. Uitein-
delijk werd op 4 juni 2002 een aangepaste herverdeling voorgelegd, die 
rekening hield met de gekende uitvoeringsstand van de kredieten op dat 
moment. Het Rekenhof formuleerde echter andermaal een voorbehoud. 
Uiteindelijk bleek dat het voorontwerp van rekendecreet voor een aantal 
programma’s (zie onderstaande tabel) die een herverdeling naar het 
FFEU inhielden, toch nog kredietoverschrijdingen meldde, wellicht we-
gens problemen na de uitvoering van de eerste rechtzetting. Het MVG 
heeft er niet voor gekozen de krediettekorten te regulariseren door nog 
een tweede correctie uit te voeren op de overdracht naar het FFEU. Een 
beperkt gedeelte van de overdracht naar het FFEU zal dus worden gefi-
nancierd middels de aanvraag van aanvullende kredieten door het re-
kendecreet. De onderstaande tabel vergelijkt de overschrijdingen op 
programmaniveau(34) met de uiteindelijke overdrachten naar het FFEU. 
 
 

PR gesplitste vastleggingskredieten niet-gesplitste kredieten 
 aanvullende 

kredieten ge-
vraagd op pro-
grammaniveau 

overdracht 
FFEU 

aanvullende 
kredieten ge-
vraagd op pro-
grammaniveau 

overdracht 
FFEU 

26.10 837.748 417.874   
62.20 12.263.074 4.282.632   
63.10 1.025.560 8.520.719   
71.10 29.509 1.618.969   
02.30   563.452 1.000.000 
42.20   6.321.130 56.316.211 
45.30   29.895 240.015 
45.50   274.997 28.670.092 
61.10   4.340.133 35.431.088 
62.10   253.870 178.233.851 
99.10   166.934.555 2.318.655.665 

 
 
 
3.2.5 Diensten met afzonderlijk beheer 

Algemene controleconclusie 
 
Door problemen met de invoering van de economische boekhouding 
langs het NBS werden diverse rekeningen van diensten met afzonderlijk 
beheer (DAB) laattijdig overgelegd aan het Rekenhof. Zo bereikten de 
rekeningen 2001 van de DAB Catering en de DAB Loodswezen het Re-

 
 
                                                 
34  Het betreffen hier echter de door het MVG initieel gemelde overschrijdin-

gen welke nog kunnen variëren in functie van het gecorrigeerde rekende-
creet. 
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kenhof pas respectievelijk medio april en eind mei 2003. Het Rekenhof 
kon de cijfers van de DAB Loodswezen dan ook niet vergelijken met de 
bedragen in de algemene rekening 2001, omdat de controle ervan nog 
in uitvoering is. De rekening van het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) 
werd pas op 30 september 2003 voorgelegd. De rekening van het Mina-
fonds ten slotte werd tot op heden niet voorgelegd. 
 
Het Rekenhof kan bijgevolg geen uitspraak doen over de in het corpus 
van het ontwerp van rekendecreet 2001 vermelde bedragen, noch over 
de in de tabellen E (Rekening van de begroting van de DAB’s van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 - Ontvangsten), F 
(Rekening van de begroting van de DAB’s van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2001 - Vastleggingen) en G (Rekening 
van de begroting van de DAB’s van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2001 - Uitgaven) vermelde totalen. 
 
 
Rekening van de DAB’s: aan te brengen correcties 
 
Ingevolge opmerkingen van het Rekenhof dienen de uitvoeringscijfers 
voor volgende DAB’s te worden aangepast in de algemene rekening 
2001: 
• Catering 
• Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) 
• Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijns-

sector (CICOV) 
• Schoonmaak 
• Investeren in Vlaanderen. 
 
 
3.2.6 Lenings- en vastleggingsmachtigingen 

Het Rekenhof heeft opmerkingen geformuleerd over: 
• de overdracht van de machtiging van VLABINVEST naar 2001; 
• de aanwendingscijfers van een aantal machtigingen (Gemeen-

schapsonderwijs, Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsge-
bonden Aangelegenheden, Fonds Bijzondere Jeugdbijstand, 
Vlaams Woningfonds(35), Herplaatsingsfonds en UZ Gent);  

• een overschrijding van de machtiging van de Luchthaven van Ant-
werpen, waarvoor artikel 35 van het voorontwerp van rekendecreet 
in een aanvullende machtiging dient te voorzien. 

 
 
 
                                                 
35  Het vastleggingsbedrag op de machtiging van het Vlaams Woningfonds 

houdt geen rekening met de aanwending van een onbeschikbare reserve. 
Deze aanwending zou middels een machtiging van de Vlaamse regering 
aan het Woningfonds dienen te worden gebudgetteerd in de algemene uit-
gavenbegroting. 
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Voor het tweede jaar op rij kan het Rekenhof zich niet uitspreken over 
de vastleggingsmachtiging van het Gemeenschapsonderwijs bij gebrek 
aan een tijdig voorgelegde jaarrekening 2001. Om diezelfde redenen 
kan het zich evenmin uitspreken over de machtigingen van de DAB’s 
VIF en Minafonds.  
 
Het bedrag van de overdrachten van machtigingen naar 2002 vermeld in 
het voorontwerp van rekendecreet (tabel H en de artikelen 34, 35 en 36) 
stemt overeen met de beschikbare saldi op 31 december 2001 en met 
de wettelijke beschikkingen terzake. 
 
De onderstaande tabel geeft de bedragen weer van de machtigingen en 
hun aanwending, rekening houdende met de door het Rekenhof voorge-
stelde correcties. 
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Machtigingen 2001 (l) 
 

Toewijzing Aanwending Beschikbaar Overschrijding Over te dragen Te annuleren

 Vastleggingsmachtigingen

      - Gemeenschapsonderwijs
        a) kleine infrastructuurwerken (a) 601.701.224 601.701.224 0 0 0 0
        b) grote infrastructuurwerken 762.100.000 762.100.000 0 0 0 0
      - IVAH (b) 302.640.679 302.640.679 0 0 0 0
      - DIGO
        a) gesubs. officieel onderw. excl. hoger onderw. 787.500.000 787.500.000 0 0 0 0
        b) gesubs. vrij onderwijs excl. hoger onderwijs 3.306.900.000 3.306.900.000 0 0 0 0
        c) gesubsidieerd officieel hoger onderwijs (c) 79.410.611 79.410.611 0 0 0 0
        d) gesubsidieerd vrij hoger onderwijs 496.500.000 496.500.000 0 0 0 0
      - Kind en Gezin 228.000.000 222.059.599 5.940.401 0 0 5.940.401
      - VFSIPH 682.500.000 680.552.309 1.947.691 0 0 1.947.691
      - BLOSO 161.400.000 161.400.000 0 0 0 0
      - Toerisme - Vlaanderen - Investeringen 537.600.000 537.553.162 46.838 0 0 46.838
      - Toerisme - Vlaanderen - Cofinanciering Europese 150.000.000 149.857.171 142.829 0 0 142.829
         Steunprogramma's
      - VIPA - Ziekenhuizen 4.328.000.000 4.327.866.645 133.355 0 0 133.355
      - VIPA - Centra Geestelijke Gezondheidszorg 24.500.000 24.403.692 96.308 0 0 96.308
      - VIPA - Bejaardenvoorzieningen 1.813.700.000 1.813.699.782 218 0 0 218
      - VIPA - Gemeenschapsinstellingen FBJ 188.000.000 187.994.571 5.429 0 0 5.429
      - VIPA - CICOV te Overijse 1.700.000 1.608.036 91.964 0 0 91.964
      - VIPA - Gezondheidscentra -Centra Med. School- 11.500.000 11.363.698 136.302 0 0 136.302
                   toezicht-Consultatiebur. Respir. Aandoen.
      - VIPA - Werkingskosten 2.600.000 2.168.045 431.955 0 0 431.955
      - F.B.J. 400.000.000 213.263.572 186.736.428 0 0 186.736.428
      - Fonds Film in Vlaanderen 423.100.000 419.839.176 3.260.824 0 0 3.260.824
      - Fonds Culturele Infrastructuur 729.600.000 729.481.892 118.108 0 0 118.108
      - Vlaams Woningfonds (k) 5.500.000.000 5.499.764.920 235.080 0 0 235.080
      - Trekkingsrechten Investeringsfonds
               Vlaamse Gemeenschap (d) 8.020.710.579 4.483.944.189 3.536.766.390 0 3.536.766.390 0
               Brussel Hoofdstad (e) 206.663.569 82.350.268 124.313.301 0 124.313.301 0
      - Vlaams Instituut Bevord. Wetenschappelijk 3.337.200.000 3.211.660.526 125.539.474 0 0 125.539.474
         techn. onderzoek i/d Industrie (IWT)
         projecten op initiatief van bedrijven
      - Vlaams Instituut Bevord. Wetenschappelijk 1.325.100.000 1.307.346.321 17.753.679 0 0 17.753.679
         techn. onderzoek i/d Industrie (IWT)
         projecten op initiatief van de Vlaamse regering
      - Mina-fonds (f) 28.199.782.859 28.014.009.110 185.773.749 0 0 185.773.749
      - Luchthaven Antwerpen 210.000.000 222.793.311 0 12.793.311 0 0
      - Luchthaven Oostende 432.300.000 430.234.719 2.065.281 0 0 2.065.281
      - VIF 25.268.200.000 25.171.690.891 96.509.109 0 0 96.509.109
      - Investeringsfonds grond en woonbeleid 546.902.657 134.425.511 412.477.146 0 412.477.146 0
        Vlaams - Brabant  (VLABINVEST) (g)
      - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds(VLIF) (h) 3.202.042.386 2.323.865.612 878.176.774 0 878.176.774 0
      - Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse 155.200.000 46.735.144 108.464.856 0 0 108.464.856
        visserij- en aquicultuursector
      - FEERR - MGO (i) 10.582.637.531 4.962.669.905 5.619.967.626 0 5.619.967.626 0
      - FEERR - KO 6.220.200.000 6.219.266.740 933.260 0 0 933.260
      - Herplaatsingsfonds 50.000.000 3.743.742 46.256.258 0 0 46.256.258
      - Limburgfonds 300.000.000 300.000.000 0 0 0 0

Totaal 109.575.892.095 98.234.364.773 11.354.320.633 12.793.311 10.571.701.237 782.619.396
 Leningsmachtigingen
     - Vlaams Woningfonds (k) 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0 0 0
     - UZ - Gent (j) 1.560.000.000 1.165.823.110 0 0 0 394.176.890

Totaal 7.060.000.000 6.665.823.110 0 0 0 394.176.890
ALGEMEEN TOTAAL      116.635.892.095 104.900.187.883 11.354.320.633 12.793.311 10.571.701.237 1.176.796.286

(a) inclusief overdracht t.b.v. 182.101.224 op basis van artikel 13, § 3, van het aanpassingsblad 2000.
(b) inclusief overdracht t.b.v. 21.540.679 op basis van artikel 19, van het initiële decreet 2000.
(c) inclusief overdracht t.b.v. 10.611 op basis van artikel 14, § 3, van het aanpassingsblad 2000.
(d) inclusief overdracht 2000-2001, t.b.v. 2.904.469.785.
(e) inclusief overdracht 2000-2001, t.b.v. 140.503.974.
(f) inclusief overdracht t.b.v. 49.082.859 op basis van artikel 84, initieel decreet 2001.
(g) overdracht 2000-2001.
(h) Inclusief overdracht t.b.v. 962.842.386 BEF op basis van artikel 45, aanpassingsblad decreet 2001.
(i) inclusief overdracht van 2000-2001 t.b.v. 3.741.337.531 op basis van artikel 116, initieel decreet 2001.
(j) overdracht van 2000-2001 op basis van artikel 59, van het aanpassingsblad 2001.
(k) het aangewende bedrag van de toegestane leningen bedroeg in 2001  5.958.717.399 BEF;
     de verklaring van het verschil dient te worden gezocht in de aanwending van de onbeschikbare reserves op het Fonds B2.
(1) onder voorbehoud van bevestiging van de cijfergegevens van het Gemeenschapsonderwijs, het Minafonds en het VIF na indiening van de jaarrekening.
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3.3 Instellingen van openbaar nut van categorie A: algemene 

controleconclusie 

De in het voorontwerp van rekendecreet opgenomen bedragen aan-
gaande de eindregelingen van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van categorie A stemmen overeen met de door het Re-
kenhof gecontroleerd verklaarde rekeningen, behalve wat de onder-
staande instellingen betreft: 
• Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenhe-

den (VIPA) 
• Vlaams Zorgfonds 
• Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) 
• Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF) 
 
Daarbuiten had het Rekenhof ook een aantal materiële opmerkingen 
inzake de in het voorontwerp van rekendecreet opgenomen bepalingen 
betreffende de uitvoeringsrekeningen van het Fonds Film in Vlaanderen 
(FIV) en de Vlaamse Milieumaatschappij. Voor die instellingen stelt het 
Rekenhof voor de eindregelingen van de begrotingen in het rekende-
creet in te voegen zoals vermeld op de pagina’s 127 en 129 van dit 
boek. 
 
Uitgebreide gegevens over de verrichtingen van de overige instellingen 
en over de bijhorende opmerkingen van het Rekenhof, zijn opgenomen 
op p. 111 e.v. 
 
 
3.4 Rekening van de thesaurie 

3.4.1 Staat 3 - beheersrekeningen van de rekenplichtigen 

Rekening Schadegevallen: annulering van vastgestelde rechten 
 
De vorige jaren(36) heeft het Rekenhof herhaaldelijk voorbehoud ge-
maakt bij het bedrag van de vastgestelde rechten voor de DAB VIF, op-
genomen in de rekening Schadegevallen. Het drong aan op een uitzui-
vering van de vastgestelde rechten voor afsluiting van de rekening. In de 
loop van het voorbije jaar heeft het departement de vastgestelde rechten 
aan een grondige analyse en uitzuivering onderworpen. Het resultaat 
daarvan was een overzichtelijke staat, die een correcte weergave van 
de situatie inzake die rechten opleverde. Die analyse stelde de decreet-
gever in staat passende bepalingen in het decreet houdende de midde-
lenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 
2002 op te nemen. Zo heeft artikel 9 van dat decreet voorzien in de an-

 
 
                                                 
36  Zie het Boek van het Rekenhof 2001, Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, 9 no-

vember 2001, p. 158. 
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nulering van de 4.145.521,36 EUR vastgestelde rechten in de ontvang-
stenrekening 091-2206043-01 die nog niet waren geïnd. Het artikel be-
paalde dat de effectieve annulering in de rekening pas zou plaatsvinden 
na de goedkeuring van de beheersrekening door het Rekenhof.  
 
Het Rekenhof evalueerde het resultaat van de uitzuivering steekproefs-
gewijze. Die evaluatie bracht geen onregelmatigheden in de door de 
administratie voorgestelde beoordeling aan het licht. De rekening voor 
1997 en de daaropvolgende jaren (tot 30 september 2001) worden dan 
ook afgesloten. De steekproef wees wel uit dat de opvolging en correcte 
afhandeling van de vastgestelde rechten in het verleden vaak een zwak 
punt was. Een strikter opvolging van de vastgestelde rechten door de 
dossierbehandelaars en de rekenplichtigen is dan ook een dwingende 
noodzaak. In het aangekondigde onderzoek naar de eigen ontvangsten 
van het VIF zal het Rekenhof aan dit onderwerp aandacht besteden. 
 
 
DAB Catering: ontbreken van een tekort 
 
Bij de algemene rekening 2000 merkte het Rekenhof op dat staat 3 geen 
melding maakte van het tekort van 135.100 BEF bij de DAB Catering. 
Ondanks de belofte van de Minister van Financiën en Begroting dit te-
kort te verwerken in de rekening 2001 van de DAB en, bijgevolg, in staat 
3 van de rekening van de thesaurie, vond deze correctie niet plaats. 
 
 
Beheersrekeningen van de rekenplichtigen: afspraken voor 2002 
 
Een vergelijking van de ontvangsten en uitgaven per rekenplichtige in 
staat 3 met de manuele beheersrekening van de rekenplichtigen over 
het vierde kwartaal 2001 bracht tal van verschillen aan het licht. Zij 
vloeiden voort uit de correcties die het MVG nog aanbracht in de indivi-
duele manuele kwartaalstaten van het vierde kwartaal 2001 (en soms 
ook in de vorige kwartalen) nadat het de algemene rekening had opge-
steld. Bij gebrek aan richtlijnen en procedures hanteerde de administra-
tie bovendien geen eenduidige methode bij de correctie van de manuele 
kwartaalstaten.  
 
Het Rekenhof kwam met de administratie overeen dat het de rekeningen 
2002 maar zal afsluiten op grond van de door de rekenplichtige en or-
donnateur ondertekende NBS-rapporten, die daarenboven een geforma-
liseerde eindcontrole bij de afdeling Accounting van het departement 
AZF moeten hebben doorlopen. De administratie moet dus een dossier 
voorleggen met ondertekende en gecertificeerde NBS-rapporten voor 
alle kwartalen, die moeten aansluiten op het laatste kwartaal 2001 en op 
elkaar. Deze procedure dient ook te worden gevolgd bij correcties.  
 
 
Vergelijking staat 3, manuele rekeningen: verschillen en ontbrekende 
rekeningen 
 
Uit staat 3 van de rekening van de thesaurie blijkt dat de waarden in de 
kolommen ontvangsten begrotingsmiddelen, ontvangsten begroting toe-
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gewezen, ontvangsten DAB, ontvangsten orderekening, uitgaven DAB 
en uitgaven begroting in sommige gevallen afwijken van de waarden in 
de individuele beheersrekeningen en dus moeten worden aangepast. 
Deze verschillen zijn ontstaan door het opstellen van de algemene reke-
ning op grond van niet-definitieve versies van de individuele beheersre-
keningen.  
 
Het Rekenhof kan zich thans niet uitspreken over de juistheid van de 
cijfers van: 
• de Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven (CRU) (091-

2212001-42), van wie de rekening nog niet werd afgesloten;  
• de DAB Loodswezen (091-2226025-01), waarvoor het de rekening 

laattijdig ontving en waarop de controle bijgevolg nog in uitvoering 
is; 

• de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) (091-2226017-90), 
waarvoor het pas op 30 september 2003 een rekening heeft ont-
vangen.  

Voor de DAB Minafonds (091-2226003-76) formuleren de artikelen 19 
tot en met 30 van het rekendecreet 2001 terecht een voorbehoud, aan-
gezien de algemene rekening 2001 geen cijfers voor deze DAB bevat. 
Bovendien ontving het Rekenhof nog steeds geen rekening. 
 
 
NBS-rapporten: presentatie 
 
Sinds 1 oktober 2001 is het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
overgeschakeld van het financieel systeem (FS) naar het NBS. Voor 
2001 besliste het echter nog ondertekende manuele rekeningen van de 
rekenplichtigen aan het Rekenhof voor te leggen. Voor het vierde kwar-
taal 2001 zou het ook al een NBS-rapport opsturen. Voor 2002 zal het 
dan nog enkel ondertekende NBS-rapporten overleggen. Omdat een 
correcte beginsituatie voor de controle van de rekeningen 2002 van be-
lang is, heeft het Rekenhof de manuele rekening voor het vierde kwar-
taal 2001 vergeleken met het NBS-rapport. Het stelde vast dat het NBS-
rapport geen gecumuleerde staat van vastgestelde en potentiële rechten 
bevatte. Bovendien waren de gegevens in het NBS-rapport in bepaalde 
gevallen wegens bijkomende correcties nog instabiel. Het Rekenhof 
heeft dan ook aanbevolen een gecumuleerde staat van vastgestelde en 
potentiële rechten aan het NBS-rapport toe te voegen.  
 
Voor 2002 is het aangewezen dat het ministerie de NBS-rapporten maar 
voorlegt nadat het alle correcties heeft aangebracht (ook zij die geen 
invloed hebben op de aanrekening op de artikelen). Als het MVG toch 
nog correcties uitvoert na de indiening van het ondertekende NBS-
rapport, dient het het Rekenhof daarvan zo snel mogelijk op de hoogte 
te brengen, zeker vóór de afsluiting van de rekening. Het MVG moet ook 
een gecorrigeerde, ondertekende en afgestempelde versie van het NBS-
rapport bezorgen en een overzicht van de correcties, met hun motive-
ring. 
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Vergelijking van de manuele rekeningen met de NBS-rapporten: ver-
schillen en gebruik controlerekeningen 
 
Voor het vierde kwartaal 2001 zijn nog steeds niet alle verschillen tussen 
de manuele rekeningen en de NBS-rapporten weggewerkt. 
 
Voor de rekening van de centraliserende rekenplichtige van de uitgaven 
(CRU) (091-2212001-42) worden de begrotingsuitgaven in het NBS-
rapport aangerekend op de basisallocaties van de uitgavenbegroting, 
terwijl ze in de manuele rekening voorkomen op PR 24.10, TR 10.26. De 
aanrekening op artikelen van de uitgavenbegroting stemt overeen met 
de feitelijke boekingen in het NBS.  
 
Naar de toekomst toe is het – met het oog op de overeenstemming tus-
sen de rekening en de boekingen in het NBS – aangewezen deze pre-
sentatie ook door te trekken naar de kasboeken (te vermelden als 
begrotingsuitgaven) en naar de rekening van de thesaurie. Meer in het 
algemeen is het voor een vlotte overgang naar de economische boek-
houding aangewezen na te gaan of de gegevens van een aantal contro-
lerekeningen (zeker die met financiële verrichtingen) niet rechtstreeks uit 
het systeem kunnen voortvloeien (bijvoorbeeld middels een koppeling 
tussen thesaurierekeningen en economische rekeningen). Voor de an-
dere controlerekeningen zou het MVG moeten nagaan of het ze niet kan 
vervangen door lijsten die stoelen op NBS-gegevens. Voor de verrich-
tingen 2001 kan het bestaande systeem van controlerekeningen, met 
een invoering a posteriori in het boekhoudsysteem, behouden blijven. 
 
 
Vergelijking van de verrichtingen rekenplichtigen met NBS-gegevens: 
nood aan reconciliaties en vorming 
 
Het Rekenhof toetste de verrichtingen van de rekenplichtigen aan de 
gegevens in het NBS voor het vierde kwartaal 2001 in een willekeurige 
steekproef van vijftien boekhoudorganisaties(37). De gegevens in het 
NBS van 2001 vormen immers de basis voor de overdrachten naar 
2002. In de eerste plaats heeft het een vergelijking gemaakt tussen de 
opgestuurde NBS-rapporten en de huidige NBS-rapporten (van maart 
2003). Het NBS-rapport vermeldt (systeemtechnisch) op de eerste pagi-
na de naam van de rekenplichtige die op de afdrukdatum van het rap-
port rekenplichtige was, niet van hij die op de afsluitingsdatum van het 
kwartaal rekenplichtige was. De administratie dient dan ook voor de 
overzending van de kwartaalstaten aan het Rekenhof telkens na te gaan 
of het rapport de juiste rekenplichtige vermeldt. 
 
Bovendien heeft het MVG aan vier van de vijftien rapporten nog wijzi-
gingen aangebracht. Voor boekhoudorganisatie 100 had dit te maken 
met een technisch probleem, waarbij een ander rapport werd gegene-

 
 
                                                 
37  De organisaties 100, 101, 109, 113, 135, 145, 150, 170, 807, 828, 846, 

855, 881, 885. 
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reerd naargelang van de autorisatie waarin het werd opgevraagd. Dit 
probleem vergt rechtzetting, aangezien het Rekenhof het rapport maar 
onder één autorisatie kan opvragen, die een verkeerde versie oplevert. 
 
In tweede instantie controleerde het Rekenhof het kassaldo. Aangezien 
het NBS boekhoudsleutels hanteert met economische aanrekeningen, 
ging het na of deze rekeningen ook correct worden gebruikt. Het ging uit 
van de veronderstelling dat het eindsaldo op 31 december 2001 op de 
financiële rekening steeds moet terug te vinden zijn op de economische 
grootboekrekening 55xxxx (zichtrekening), zowel in het grootboek op 
transactiebasis als in het grootboek op kasbasis. In vijf van de vijftien 
boekhoudorganisaties was dit niet het geval. Het Rekenhof heeft er dan 
ook op aangedrongen de verschillen tussen het werkelijke eindsaldo op 
de zichtrekening en het saldo op de grootboekrekening 55xxxx zo snel 
mogelijk te corrigeren. 
 
Vervolgens controleerde het Rekenhof de vastgestelde rechten. Het 
ging na of het de aansluiting kon maken tussen de gegevens van de 
vastgestelde rechten in de NBS-kwartaalstaat en het grootboek op 
transactiebasis. Het stelde vast dat het gebruik van de economische 
rekeningen weinig accuraat was. Het grootboek op transactiebasis is 
enkel nuttig en bruikbaar als alle verrichtingen aan de juiste economi-
sche rekening worden toegewezen. Bovendien zal de correcte toepas-
sing van de economische rekeningen in het heden de overschakeling 
naar een volledige economische boekhouding in de toekomst verge-
makkelijken.  
 
Het gebruik van de conversierekeningen 101000 en 101001 is uitdo-
vend. Voor de andere economische rekeningen is de medewerking van 
alle rekenplichtigen noodzakelijk om de ontvangsten en uitgaven aan de 
juiste economische rekening toe te wijzen. Het zou dan ook nuttig zijn de 
rekenplichtigen instructies te geven over het correcte gebruik van de 
economische rekeningen en, zo nodig, te voorzien in bijkomende oplei-
dingen. 
 
Ten slotte zag het Rekenhof de ontvangsten en uitgaven na. Het pro-
beerde een aansluiting te maken tussen de NBS-kwartaalstaat en het 
grootboek op kasbasis. Voor elf van de vijftien organisaties slaagde het 
daar niet in. Het onderwierp een van die gevallen (organisatie 100) sa-
men met de administratie aan een nader onderzoek en stelde vast dat 
het MVG bepaalde creditnota’s niet had geboekt in het grootboek op 
kasbasis, terwijl zij wel voorkwamen in het grootboek op transactiebasis. 
De boekingen in het grootboek op kasbasis vinden automatisch plaats 
middels een maatwerkprogramma dat moet worden opgestart door de 
administratie. Om verdere besluiten te kunnen trekken zou de admini-
stratie de verschillen een voor een moeten onderzoeken. Wegens tijds-
gebrek vond nog nooit een reconciliatie plaats van de gegevens in de 
kwartaalstaten en die in het grootboek op kasbasis. Het Rekenhof con-
cludeerde dat er behoefte is aan bijkomende reconciliaties, waarbij zo-
wel het werkveld kwartaalstaten en rekeningverantwoording als het 
werkveld reconciliaties, correcties en afsluitingen worden betrokken. 
Hierbij dient het MVG ook de oorzaak van de verschillen te onderzoe-
ken. 
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3.4.2 Staat 8 - verantwoorde betalingen 

Staat 8 van de rekening van de thesaurie geeft een samenvatting van de 
in 2001 verantwoorde betalingen, zowel betaalde of geregulariseerde 
begrotingsuitgaven als mandaten van de Vlaamse Minister van Financi-
en en Begroting (rechtstreekse betaalopdrachten van de minister langs 
de diverse centraliserende rekenplichtigen). 
 
De administratie moet deze staat aanpassen, rekening houdend met de 
opmerkingen over de uitgaven (onder meer die over de uitgaven van de 
gemengde rekenplichtigen). Ook moet staat 8 aansluiten bij de rekening 
van de centraliserende rekenplichtige van de uitgaven (CRU). Op dit 
vlak dook een klein verschil op. Voorts heeft het Rekenhof uitleg ge-
vraagd over een deel van de uitgaven in deze rekening. Tot slot heeft 
het ook aangedrongen op de voorlegging van een overzicht van de uit-
gaven van de CRU per categorie van uitgave, zoals vroeger gebruikelijk 
was. Een dergelijk overzicht vereenvoudigt de controle van staat 8. 
 
 
3.4.3 Staat 9 – mandaten van de Vlaamse Minister van Financiën 

en Begroting 

Staat 9 van de rekening van de thesaurie rapporteert over de door de 
Vlaamse Minister van Financiën en Begroting uitgegeven ordonnanties 
die niet aan het voorafgaand visum van het Rekenhof zijn onderworpen 
en die zijn uitgevoerd door de centrale rekenplichtigen, met aanrekening 
op een aantal orde- of thesaurierekeningen. Deze mandaten zijn ner-
gens toegelicht. Het Rekenhof heeft daarom gevraagd vanaf de alge-
mene rekening 2002 een toelichting (overzicht van de ordonnanties, 
aard van de uitgaven,...) bij de uitgaven vervat in staat 9 te voegen, voor 
zover zij niet in andere staten van de rekening van de thesaurie worden 
toegelicht. 
 
 
3.4.4 Staat 11 – resultaten 2001 rekening van de thesaurie 

Gelet op de vele vragen en opmerkingen die het Rekenhof nog heeft bij 
de uitvoeringscijfers van de begroting 2001 en bij een aantal rekeningen 
die in de rekening van de thesaurie worden geconsolideerd, zoals die 
van de DAB Catering, de centraliserende rekenplichtige van de uitga-
ven, de DAB Loodswezen (nog in onderzoek) en de DAB VIF (pas ont-
vangen op 30 september 2003), is het thans niet in staat zich definitief 
uit te spreken over de cijfers in staat 11, rekening van de thesaurie. Dit 
zal pas kunnen na ontvangst van de nodige toelichtingen en correcties 
en na de controle van de rekening van de DAB VIF (pas ontvangen op 
30 september 2003). 
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3.5 Rekening van de vermogenswijzigingen 

De controleverslagen van het Rekenhof over de voorgaande jaren, stel-
den meermaals dat de rekening van de vermogenswijzigingen geen ge-
trouw beeld gaf van de werkelijke vermogenstoestand van de Vlaamse 
Gemeenschap wegens de onbetrouwbaarheid van de toenmalige pro-
cedures voor de boeking van vermogenswijzigingen en de verwerking 
ervan in de rekening van de vermogenswijzigingen. Uit de antwoorden 
van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting kon worden afge-
leid dat prioriteit werd gegeven aan de invoering van de economische 
boekhouding, waarmee een optimalisering van de vermogensrekening in 
de vorm van een balans werd beoogd. Het was dus niet de bedoeling de 
oude procedures te verbeteren. 
 
Hoewel het nieuwe boekhoudsysteem, dat de ambitie heeft zowel een 
bedrijfseconomische boekhouding als een begrotingsboekhouding te 
kunnen voeren, op 1 oktober 2001 van start is gegaan, vloeit de reke-
ning van de vermogenswijzigingen 2001 nog niet voort uit de balans. Ze 
is nog steeds een samenvoeging van verschillende gegevens, deels uit 
het NBS, deels uit de staten bij de rekening van de thesaurie. Er zijn tal 
van aanwijzingen dat ook deze rekening geen getrouw beeld geeft van 
de werkelijke situatie. 
 
Gezien het voornemen van de minister de rekening van de vermogens-
wijzigingen op termijn te laten voortvloeien uit de balans (die een onder-
deel is van de economische jaarrekening), heeft het Rekenhof aanbevo-
len in de toekomst aandacht te schenken aan de uitvoering van inventa-
riscontroles, de tijdige en correcte invoer van alle verrichtingen in het 
NBS (waaronder de vermogensverrichtingen) en het gebruik van de wet-
telijke afschrijvings- en herwaarderingsregels. 
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4 Centrale middelen en ontvangsten 2001  

4.1 Algemene commentaar 

Het decreet van 22 december 2000 houdende de middelenbegroting van 
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 bevat de ra-
mingen van de algemene en toegewezen ontvangsten voor het begro-
tingsjaar 2001. Het decreet van 6 juli 2001 houdende aanpassing van de 
middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap heeft de ramingen 
aangepast aan de conclusies van de begrotingscontrole. Het decreet 
van 21 december 2001 houdende tweede aanpassing van de middelen-
begroting van de Vlaamse Gemeenschap heeft de ramingen nogmaals 
aangepast. 
 
De onderstaande tabel vergelijkt de reële inningen van de gebudget-
teerde ontvangsten in de loop van 2001(38) met de ramingen van de 
aangepaste middelenbegroting 2001 en de inningen 2000, ingedeeld 
volgens de grote categorieën van ontvangsten. De bijlage bij dit boek 
bevat een uitgebreide tabel van de ontvangsten 2001 per artikel (p.266). 
Schijnbare afwijkingen in de totalen zijn te wijten aan afrondingen. 
 
 (in miljoen BEF) 

Middelen Inning 2000 Procen-
tueel aan-
deel 2000 

Aangepas-
te raming 

2001 

Inning 
2001 

Procen-
tueel 

aandeel 
2001 

Innings-
graad 

Evolutie 
inningen 

2000/2001 

Algemene ontvangsten   

- Gedeelde en samenge-
voegde belastingen 546.294,2 86,7% 589.075,9 602.235,0 87,5% 102,2% +10,2%

- Gewestbelastingen 46.400,5 7,4% 48.157,2 47.987,6 7,0% 99,6% +3,4%

- Kijk- en luistergeld 18.140,4 2,9% 18.904,5 18.470,7 2,7% 97,7% +1,8%

- Niet-fiscale ontvangsten 7.127,9 1,1% 8.297,1 5.874,5 0,9% 70,8% -17,6%

- Transfers van de federale 
overheid (39) 8.975,8 1,4% 10.068,6 10.080,4 1,5% 100,1% +12,3%

Subtotaal algemene 
ontvangsten 626.938,8 99,6% 674.503,3 684.648,2 99,5% 101,5% +9,2%

Toegewezen ontvangsten 2.802,5 0,4% 2.714,9 3.672,0 0,5% 135,3% +31,0%

Subtotaal algemene en 
toegewezen ontvangsten 629.741,3 100,0% 677.218,2 688.320,2 100,0% 101,6% +9,3%

Leningopbrengsten 0,0 0,0% 30.000,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%

Algemeen totaal 629.741,4 100,0% 707.218,3 688.320,2 100,0% 97,3% 9,3%

 
 
                                                 
38  Een deel van de heffingen ingevoerd door de Vlaamse Gemeenschap is 

niet opgenomen in de middelenbegroting en wordt rechtstreeks op de be-
groting van de Vlaamse pararegionale instellingen en diensten met afzon-
derlijk beheer geboekt (bijv. het Minafonds). 

39  Dotaties voor programma’s voor wedertewerkstelling van werklozen (artikel 
35 van de bijzondere wet van 16 januari 1989) en buitenlandse universitai-
re studenten (artikel 62 van de bijzondere wet). 
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Exclusief de herfinanciering van leningen, bedroeg de inningsgraad 
101,6%. Er werd namelijk 11 miljard BEF meer ontvangen dan was ge-
raamd. Dit wijst erop dat de ramingen van de algemene en toegewezen 
ontvangsten nog steeds voorzichtig waren. 
 
In vergelijking met 2000 stegen de totale ontvangsten (subtotaal alge-
mene en toegewezen ontvangsten) met meer dan 58 miljard BEF (meer 
dan 9%). Het aandeel van de belangrijkste post, met name gedeelde en 
samengevoegde belastingen(40), steeg met 0,8%; deze ontvangsten 
namen toe met bijna 56 miljard BEF (10,2%), wat dus de globale stijging 
grotendeels verklaart. 
 
Het geïnde bedrag stemt overeen met de bedragen opgenomen in de 
aangepaste rijksmiddelenbegroting 2001 en in de voorafbeelding van de 
uitslagen van de uitvoering van de staatsbegroting voor 2001. De 
Vlaamse Gemeenschap heeft de ontvangsten wel op een andere manier 
aangerekend, zoals de onderstaande tabel aantoont: 
 

 (in miljoen BEF) 
Middelen Rijksmiddelenbegroting Vlaamse begroting 

Gedeelde en samengevoegde 
belastingen  

Aangepaste 
raming 2001 

(41) 

Voorafbeel-
ding (42) 

Aangepaste 
raming 2001 Inning 2001 Innings-

graad

- Gedeelde belastingen 
(art. 82.20  49.21) 342.500,1 342.500,1 336.593,9 389.183,3 115,6%

- Samengevoegde belastingen 
 (art. 83.30  49.22) 259.734,9 259.734,9 252.482,0 213.051,7 84,4%

Totaal 602.235,0 602.235,0 589.075,9 602.235,0 102,2%

 
 
In 2001 bedroeg de opbrengst van de gewestbelastingen 47.987,6 mil-
joen BEF. Dit is iets meer dan in 2000 en iets minder dan geraamd in de 
aangepaste middelenbegroting. De onderstaande tabel vergelijkt de 
opbrengsten van de gewestbelastingen in 2001 met de aangepaste ra-
mingen 2001 en de inningen 2000. 
 
 
 

 
 
                                                 
40  Aandeel van de Vlaamse Gemeenschap in de opbrengst van de perso-

nenbelasting en de BTW. 
41  Parlementaire Bescheiden, Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 50 

1204/001.  
42  Parlementaire Bescheiden, Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 50 

1833/001.  
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 (in miljoen BEF) 

Belasting Inning 2000 
Procen-

tueel aan-
deel 2000 

Aangepas-
te raming 

2001 

Inning 
2001 

Procen-
tueel 

aandeel 
2001 

Innings-
graad 

Evolutie 
inningen 

2000/2001 

Registratierechten 16.684,9 36,0% 17.529,8 17.519,2 36,9% 99,9% (+5,0%) 

Spelen en wedden-
schappen 709,7 1,5% 672,8 679,3 1,4% 101,0% (-4,3%) 

Ontspanningstoestellen 2.175,5 4,7% 1.474,7 1.470,4 3,1% 99,7% (-32,4%) 

Openingsbelasting 323,0 0,7% 276,3 261,2 0,6% 94,5% (-19,1%) 

Totaal gewestelijke 
belastingen  
(art. 83.30  36.01) 

19.893,1 42,9% 19.953,6 19.930,1 42,0% 99,9% (+0,2%) 

Onroerende voorheffing 
(art. 83.10  37.01) 4.403,7 9,4% 4.483,5 4.425,3 9,3% 98,7% (+0,5%) 

Successierechten 
(art. 83.30  69.01) 22.103,7 47,7% 23.275,3 23.125,9 48,7% 99,4% (+4,6%) 

Totaal gewestbelastin-
gen 46.400,5 100,0% 47.712,4 47.481,3 100,0% 99,5% (+2,3%) 

Nalatigheidsintres-
ten(43) op gewestbelas-
tingen  
(art. 83.30 26.02) 

 444,8 506,3 113,8%  

Totaal 46.400,5 48.157,2 47.987,6 99,6% 3,4% 

 
 
De totale opbrengst, inclusief intresten, steeg met ruim 1,5 miljard BEF, 
maar de geïnde ontvangsten bleven desondanks heel licht onder de 
raming. 
 
De opbrengsten van de twee belangrijkste gewestbelastingen, de suc-
cessierechten en de registratierechten, stegen (ondanks de scheeftrek-
king met betrekking tot de intresten) met respectievelijk 5,0% en 4,6%, 
maar bleven desondanks licht onder de aangepaste raming. De op-
brengst van de onroerende voorheffing bleef eveneens licht onder de 
raming, maar steeg met 0,5% tegenover het jaar 2000. 
 
Het geïnde bedrag van de gewestelijke belastingen, verhoogd met de 
nalatigheidsintresten, stemt overeen met de bedragen opgenomen in de 
voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de staatsbegro-
ting voor 2001, zoals het volgende overzicht aantoont: 
 

 
 
                                                 
43  De inningen 2000 van de gewestelijke belastingen bevatten de nalatig-

heidsintresten. De inningen 2001 vermeldden de nalatigheidsintresten af-
zonderlijk. De evolutie 2000/2001 van de inningen is alleen volledig correct 
voor het totaal. Voor de deelbedragen werden de percentages daarom tus-
sen haakjes geplaatst. 
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 (in miljoen BEF) 

Middelen Voorafbeelding  
Rijksmiddelenbegroting (44) 

Vlaamse begroting 

Inningen 2001 Belasting Intresten Totaal Belasting Intresten Totaal

Registratierechten 17.519,2 0,5 17.519,7 17.519,2 0,5 17.519,7

Spelen en wedden-
schappen (45) 679,3 0,7 680,0 679,3 0,7 680,0

Ontspanningstoestellen 1.470,4 1,8 1.472,2 1.470,4 1,8 1.472,2

Openingsbelasting 261,2 4,1 265,3 261,2 4,1 265,3

Totaal gewestelijke 
belastingen (art. 83.30  
36.01) 

19.930,1 7,1 19.937,2 19.930,1 7,1 19.937,2

Onroerende voorheffing 
(art. 83.10  37.01) 4.425,3 47,0 4.472,3

Successierechten 
(art. 83.30  69.01) 23.125,9 452,2 23.578,1 23.125,9 452,2 23.578,1

Nalatigheidsintresten op 
gewestbelastingen 
(art. 83.30  26.02) 

506,3 

Totaal gewestbelastin-
gen 47.481,3 506,3 47.987,6

 
 
 
4.2 Commentaar bij de gerealiseerde ontvangsten  

Uitgaande van de gerealiseerde inningen, die de lijsten op de pagina’s 
266 e.v. van de bijlage gedetailleerd weergeven (met een overzicht van 
de ontvangsten per artikel van de middelenbegroting), heeft het Reken-
hof de realisatie van de ontvangsten voor het begrotingsjaar 2001 op het 
niveau van het begrotingsprogramma geanalyseerd. Ook ging het, naar 
analogie met zijn onderzoek van de uitgavenkredieten, per programma 
na in welke mate over een periode van drie jaar (1999-2001) de aange-
paste ontvangstenramingen werden verwezenlijkt. Zo werd het mogelijk 
eventuele structurele meer- of minderontvangsten te detecteren. Het 
Rekenhof heeft de ontvangstenprogramma’s daarbij in eerste instantie 
onderverdeeld in de interdepartementale ontvangsten inzake gemeen-
schapsaangelegenheden (programma’s 82.10 en 82.20) en inzake ge-
westaangelegenheden (programma’s 83.10 en 83.30), in de opbreng-

 
 
                                                 
44  Parlementaire Bescheiden, Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 50 

1833/001. 
45  Uit de door het Ministerie van Financiën (2e Algemene Directie – Algeme-

ne Dienst) verstrekte cijfers blijkt dat de werkelijke ontvangsten, inclusief 
intresten, van de Spelen en weddenschappen 705 miljoen BEF bedroegen. 
Een bedrag van meer dan 25 miljoen BEF werd aangewend om de nog 
ontstane negatieve bedragen van de onroerende voorheffing, waarvan de 
dienst inmiddels was overgegaan naar de Vlaamse Gemeenschap, te 
compenseren. 
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sten van leningen (programma 24.90) en in het geheel van de overige 
programma’s. 
 
 (in miljoen BEF) 

 
Totaal van de pro-
gramma’s 82.10, 

82.20, 83.10 en 83.30

Totaal van pro-
gramma 24.90 

Totaal van de 
overige pro-
gramma’s 

Algemeen 
totaal 

1999 1999 1999 1999 1999 

Aangepaste begroting 605.162,2 30.000,0 7.458,7 642.620,9 

Uitvoering begroting 609.920,3 0,0 8.340,6 618.260,9 

Inningsgraad 1999 100,8% 0,0% 111,8% 96,2% 

Aandeel in totaal van de gerea-
liseerde ontvangsten 98,65% 0,00% 1,35% 100,00% 

2000 2000 2000 2000 2000 

Aangepaste begroting 621.873,4 30.000,0 8.220,3 660.093,7 

Uitvoering begroting 619.838,4 0,0 9.902,3 629.740,7 

Inningsgraad 2000 99,7% 0,0% 120,5% 95,4% 

Aandeel in totaal van de gerea-
liseerde ontvangsten 98,43% 0,00% 1,57% 100,00% 

2001 2001 2001 2001 2001 

Aangepaste begroting 666.206,2 30.000,0 11.012,0 707.218,2 

Uitvoering begroting 678.773,7 0,0 9.546,5 688.320,2 

Inningsgraad 2001 101,9% 0,0% 86,7% 97,3% 

Aandeel in totaal van de gerea-
liseerde ontvangsten 98,61% 0,00% 1,39% 100,00% 

Periode 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 1999-2001 

Som aangepaste begrotingen 1.893.241,8 90.000,0 26.691,0 2.009.932,8 

Som uitvoering begrotingen 1.908.532,4 0,0 27.789,4 1.936.321,8 

Inningsgraad 1999-2001 100,8% 0,0% 104,1% 96,3% 

Aandeel in totaal van de gerea-
liseerde ontvangsten 98,56% 0,00% 1,44% 100,00% 

 
 
Programma’s 82.10, 82.20, 83.10, 83.30 (fiscale ontvangsten) 
 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de ontvangsten van de programma’s 
82.10, 82.20, 83.10 en 83.30, die ongeveer 98,5% van de gerealiseerde 
ontvangsten uitmaken, realistisch werden geraamd. De uitsplitsingen 
van deze programma’s en de commentaren erop zijn opgenomen in de 
bovenstaande paragrafen. 
 
 
Programma 24.90 (opbrengsten van leningen) 
 
De opbrengsten van eventueel noodzakelijke leningen, tijdens de onder-
zochte periode telkens op 30.000 miljoen BEF begroot, werden in geen 
van de drie jaren gerealiseerd, omdat het aangaan van leningen niet 
nodig was of niet opportuun werd geacht. 
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Overige programma’s (niet-fiscale ontvangsten) 
 
Het totaal van de gerealiseerde ontvangsten van de overige program-
ma’s schommelde rond de 9.000 miljoen BEF of ongeveer 1,5% van het 
totaal van de gerealiseerde ontvangsten. Hoewel het gaat om relatief 
kleine bedragen, zijn de vastgestelde schommelingen op zich relevant. 
Deze programma’s behelzen de niet-fiscale ontvangsten. De onnauw-
keurige ramingen en de afwijkende realisaties ervan door de jaren heen 
hadden een beperkte invloed op het geheel van de middelen, maar ge-
ven wel, naar analogie met de aanwending van de uitgavenkredieten, 
een indicatie over de werking van de betrokken diensten. Waar het bo-
vendien ging om de raming en realisatie van aan begrotingsfondsen 
toegewezen ontvangsten, had de realisatie van de ontvangsten ook in-
vloed op de aanwendingsmogelijkheid van de begrote variabele kredie-
ten en de over te dragen saldi.  
 
De onderstaande tabel splitst deze overige programma’s verder uit. Het 
gaat om 46 programma’s met in 2001 gerealiseerde ontvangsten (47 
voor de periode 1999-2001). De volgende programma’s werden 
geselecteerd en gebundeld: 
• de programma’s, waarvoor in 2001 minder dan 10 miljoen BEF 

werd begroot en gerealiseerd (10 programma’s); 
• de programma’s, waarvoor in 2001 minder dan 100 miljoen BEF 

werd begroot en gerealiseerd en de inningsgraad in 2001 tussen 
de 90% en de 140% schommelde (9 programma’s); 

• de programma’s, waarvoor in 2001 minder dan 100 miljoen BEF 
werd begroot en gerealiseerd en de inningsgraad in de periode 
1999-2001 tussen de 90% en de 140% schommelde (6 program-
ma’s); 

• de programma’s, waarvoor in 2001 meer dan 100 miljoen BEF 
werd begroot of gerealiseerd en de inningsgraad in 2001 tussen 
de 90% en de 140% schommelde (9 programma’s); 

• de resterende 13 programma’s. 
Voor elk programma werd het totaal van de algemene ontvangsten en 
de toegewezen ontvangsten in aanmerking genomen. 
 

 (in miljoen BEF) 
Programma  

(IG = inningsgraad) 
 

Aangepaste 
begroting 

2001 

Inning 
2001 

Inningsgraad 
2001 

Aangepaste 
begrotingen 
1999-2001 

Inning 
1999-2001 

Inningsgraad 
1999-2001 

< 10 in 2001 28,5 27,7 97,2% 294,3 322,0 109,4% 

< 100 in 2001 
IG 90%-140% in 2001 318,7 346,6 108,8% 926,5 973,4 105,1% 

< 100 in 2001 
IG 90%-140% in 1999-

2001 
159,1 135,8 85,4% 420,2 490,6 116,8% 

> 100 in 2001 
IG 90%-140% in 2001 6.535,4 6.599,6 101,0% 11.766,7 15.490,8 131,6% 

resterende program-
ma’s 3.970,3 2.436,8 61,4% 13.283,3 10.512,6 79,1% 

TOTAAL 11.012,0 9.546,5 86,7% 26.691,0 27.789,4 104,1% 
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De eerste vier categorieën werden niet nader geanalyseerd omdat het 
om kleine bedragen ging of omdat de inningsgraad tussen de 90% en 
140% lag, wat binnen de grenzen van het aanvaardbare lag. 
 
Voor de resterende dertien van de 46 (47) programma’s, waarvoor de 
aangepaste begroting de ontvangsten op bijna 4 miljard BEF raamde, 
bedroeg de inningsgraad iets meer dan 60%, zodat uiteindelijk meer dan 
1,5 miljard BEF niet werd gerealiseerd. Ook bracht een aantal program-
ma’s veel meer ontvangsten op dan geraamd. De onderstaande tabel 
overziet deze dertien programma’s, opgesplitst naargelang de innings-
graad meer dan 140% of minder dan 90% bedroeg. 
 

 (in miljoen BEF) 

Departement  
en programma 

Aangepaste 
begroting 

2001 

Inning 
2001 

Inningsgraad 
2001 

Aangepaste 
begrotingen 
1999-2001 

Inning 
 1999-

2001 

Inningsgraad 
1999-2001 

Programma’s waarvoor de inningsgraad meer dan 140% bedroeg 

AZF - 24.10 
Algemene financiële 

logistiek 
883,0 1.246,7 141,2% 1.591,0 2.038,0 128,1% 

AZF - 24.30 
Waarborgen 77,0 140,0 181,8% 232,0 361,1 155,6% 

AZF - 26.10 
Gebouwen 31,0 71,3 230,0% 31,0 71,3 230,0% 

Onderwijs - 30.10 
Diverse intradeparte-
mentale ontvangsten 

35,0 76,4 218,3% 116,6 191,8 164,5% 

WVC - 40.10 
Diverse intradeparte-
mentale ontvangsten 

41,6 108,9 261,8% 294,9 286,5 97,2% 

EWBL - 50.10 
Diverse intradeparte-
mentale ontvangsten 

20,3 51,2 252,2% 63,4 91,6 144,5% 

TOTAAL 1087,9 1.694,5 155,8% 2.328,9 3.040,3 130,6% 

Programma’s waarvoor de inningsgraad minder dan 90% bedroeg 
Onderwijs - 33.10 

Hoger onderwijs buiten 
de universiteit 

281,5 26,3 9,3% 418,1 99,4 23,8% 

Onderwijs - 33.20 
Universitair onderwijs 486,4 0,0 0,0% 1401,4 0,0 0,0% 

Onderwijs - 35.30 
Leerlingenvervoer 22,3 17,3 77,6% 79,1 69,4 87,7% 

EWBL - 51.10 
Algemeen economisch 

beleid 
1.223,6 500,9 40,9% 3170,9 2.196,4 69,3% 

EWBL - 51.50 
Natuurlijke rijkdommen 

en energie 
27,0 0,0 0,0% 27,0 0,0 0,0% 

EWBL - 52.40 
Werkgelegenheid 140,0 0,0 0,0% 140,0 0,0 0,0% 

LIN - 64.50 
Zeewezen 701,6 197,8 28,2% 5.717,9 5.107,1 89,3% 

TOTAAL 2.882,4 742,3 25,8% 10.954,4 7.472,3 68,2% 

AZF Algemene Zaken en Financiën 
WVC Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
EWBL Economische Zaken, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw 
LIN Leefmilieu en Infrastructuur 
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De onderstaande grafiek vergelijkt voor de niet-fiscale ontvangsten de 
ramingen in de aangepaste begrotingen met de werkelijk geïnde bedra-
gen voor 2001 en het gemiddelde van de periode 1999-2001. 
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Toegewezen ontvangsten 
 
Omdat het onderzoek van de kredietaanwending in de periode 1999-
2001 had aangetoond dat belangrijke onderaanwendingen zich situeer-
den bij de variabele kredieten (zie p. 68-69), heeft het Rekenhof dezelf-
de analyse uitgevoerd op de toegewezen ontvangsten. In de periode 
1999-2001 werden toegewezen ontvangsten geraamd of geïnd voor 31 
programma’s. De analyse gaf het volgende resultaat: 
 

 (in miljoen BEF) 

Programma 
Aangepaste 

begroting 
2001 

Inning 2001 Inningsgraad 
2001 

Aangepaste 
begrotingen 
1999-2001 

Inning 
 1999-2001 

Inningsgraad 
1999-2001 

< 10 in 2001 
(12 programma’s) 20,9 26,3 125,84% 423,2 205,6 48,58% 

< 100 in 2001 
IG 90%-140% in 2001 

(7 programma’s) 
265,3 304,7 114,85% 736,3 781,1 106,08% 

< 100 in 2001 
IG 90%-140% in 1999-
2001 (3 programma’s) 

83,3 47,3 56,78% 146,7 149,7 102,04% 

> 100 in 2001 
IG 90%-140% in 2001 

(2 programma’s) 
2.078,6 2.243,1 107,91% 3.892,1 6.265,9 160,99% 

resterende program-
ma’s 

(7 programma’s) 
266,8 1.050,6 393,78% 801,2 1.792,4 233,71% 

TOTAAL 2.714,9 3.672 135,25% 5.999,5 9.194,7 153,26% 
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De onderstaande tabel overziet de zeven resterende programma’s, op-
gesplitst naargelang de inningsgraad meer dan 140% of minder dan 
90% bedroeg. 
 

 (in miljoen BEF) 

Departement Programma 
Aangepaste 

begroting 
2001 

Inning 
2001 

Inningsgraad 
2001 

Aangepaste 
begrotingen 
1999-2001 

Inning 
 1999-

2001 

Inningsgraad 
1999-2001 

Programma’s waarvoor de inningsgraad meer dan 140% bedroeg 

AZF - 24.10
Algemene financiële logis-

tiek 
50,3 911,2 1.811,53% 300,3 1.396,8 465,13% 

AZF - 24.30
Waarborgen 10,0 15,0 150,00% 35,0 54,1 154,57% 

AZF - 26.10
Gebouwen 30,0 71,3 237,67% 30,0 71,3 237,67% 

TOTAAL 90,3 997,5 1.104,65% 365,3 1.522,2 416,70% 

Programma’s waarvoor de inningsgraad minder dan 90% bedroeg 

Onderwijs - 33.10
Hoger onderwijs buiten de 

universiteit 
62,5 26,3 42,08% 199,1 99,4 49,92% 

Onderwijs - 35.30
Leerlingenvervoer 22,3 17,3 77,58% 79,1 69,4 87,74% 

EWBL - 50.10
Diverse intradepartementa-

le ontvangsten 
11,7 9,5 81,20% 27,7 23,6 85,20% 

CSG - 99.10
Diverse intradepartementa-

le ontvangsten 
80,0 0,0 0,00% 130,0 77,8 59,85% 

TOTAAL 176,5 53,1 30,08% 435,9 270,2 61,99% 

AZF Algemene Zaken en Financiën 
EWBL Economische Zaken, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw 
CSG College van Secretarissen-Generaal 
 
 
De afwijkende inningsgraden waren bij de toegewezen ontvangsten dus 
meer uitgesproken. De inningsgraad lag echter meestal ruim boven de 
100%, zodat de lage aanwendingsgraad van de variabele kredieten, op 
enkele uitzonderingen na, wellicht niet zijn oorsprong vond in een te lage 
inningsgraad van de corresponderende toegewezen ontvangsten.  
 
De inningsgraad nam voor het geheel van de toegewezen ontvangsten 
af van 192,6% in 1999 tot 149,6% in 2000 en 135,3% in 2001. De toe-
gewezen ontvangsten werden dus steeds correcter geraamd. 
 
De onderstaande grafiek vergelijkt voor de toegewezen ontvangsten de 
ramingen in de aangepaste begrotingen met de werkelijk geïnde bedra-
gen voor 2001 en het gemiddelde van de periode 1999-2001. 
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4.3 Conclusie  

Voor de programma’s die betrekking hadden op de middelen die de 
Vlaamse Gemeenschap verkreeg van de federale overheid en op de 
eigen fiscale ontvangsten, samen ongeveer 98,5% van de totale ont-
vangsten, bedroeg de inningsgraad in 2001 100,8% en evenveel in de 
periode 1999-2001. De ramingen waren dus vrij accuraat.  
 
In de periode 1999-2001 inde de Vlaamse Gemeenschap geen op-
brengsten uit leningen, hoewel zij daarvoor telkens in een krediet van 
30.000 miljoen BEF voorzag.  
 
De analyse op programmaniveau van de 46 overige programma’s, die 
samen ongeveer 1,5% van de totale ontvangsten vertegenwoordigden, 
bracht talrijke afwijkingen van de werkelijke inningen tegenover de aan-
gepaste begrotingen aan het licht. Een vergelijking met de vorige jaren 
toonde aan dat deze afwijkingen soms structureel waren. 
 
Een tot de toegewezen ontvangsten of het niveau van de ontvangstenar-
tikelen zelf beperkte analyse op programmaniveau maakte dezelfde ten-
densen zichtbaar. Deze afwijkingen wijzen op een gebrekkig inzicht in 
de bronnen van inkomsten door de betrokken organisatieafdelingen en 
op een gebrek aan monitoring in de loop van het begrotingsjaar. 
 
Het Rekenhof beveelt de Vlaamse overheid aan inspanningen te doen 
om dit inzicht in de mate van het mogelijke te verwerven en de monito-
ring uit te voeren, opdat de reële inningen nauwer zouden aansluiten bij 
de aangepaste begrotingen. Het is ook aangewezen dat de Vlaamse 
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overheid in het kader van de toelichting bij de uitvoeringsrekening van 
de begroting de inningsgraad van de verschillende programma’s zelf 
berekent en analyseert en een verklaring geeft voor de vastgestelde 
afwijkingen, ook met het oog op het opstellen van toekomstige begrotin-
gen. 
 
Naar analogie daarmee dient de Vlaamse regering ook de kredietaan-
wending te becijferen en te onderzoeken, alsook de afwijkingen op de 
ramingen te duiden (p. 69). Het Rekenhof heeft er al in zijn Boek 
2001(46) op aangedrongen dat in eerste instantie de Vlaamse regering 
het Vlaams Parlement dient te informeren over de wijze waarop zij de 
kredieten het afgelopen jaar heeft besteed. Dit vond al eens plaats in 
een verslag van de afdeling Accounting van de administratie Budgette-
ring, Accounting en Financieel Management over de uitvoering van de 
begroting 1999. Nadien verscheen een dergelijke publicatie echter niet 
meer. Het Rekenhof zou deze informatie vervolgens op haar volledig-
heid en juistheid kunnen toetsen en daarover aan het parlement rappor-
teren. 
 
In het kader van de toekomstige hervorming van de comptabiliteit voor-
ziet artikel 34 van het ontwerp van comptabiliteitsdecreet erin dat de 
algemene rekeningen onder meer bestaan uit een toelichting bij de rap-
portering van de uitvoering van de jaarlijkse machtigende begroting. Het 
Rekenhof dringt erop aan dat de uitvoeringsbesluiten van dit comptabili-
teitsdecreet zouden voorschrijven dat de resultaten van de bovenver-
melde analyses zouden worden opgenomen in de toelichting bij de uit-
voeringsrekening van de begroting. 
 
 

 
 
                                                 
46  Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, 9 november 2001, p. 181. 
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5 Centrale uitgaven 2001 

 
5.1 Kredietvorming 

5.1.1 Kredieten van de uitgavenbegroting 

De betaalkredieten omvatten de kredieten die aanwendbaar zijn voor de 
ordonnancering van uitgaven. Zij worden onderverdeeld in niet-
gesplitste kredieten, ordonnanceringskredieten en variabele kredieten.  
 
De kredietmassa niet-gesplitste kredieten eigen aan het begrotingsjaar 
2001 is samengesteld uit kredieten afkomstig van de oorspronkelijke 
begroting, de aanpassingsbladen, een aantal fusioneerbare overdrach-
ten in afwijking van artikel 34 van de comptabiliteitswet en transfers bin-
nen de begroting. De bijlage geeft de opbouw van deze kredieten weer, 
zowel van de vastleggings- als van de ordonnanceringskredieten (p. 
277).  
 
De ordonnanceringskredieten omvatten de in 2001 nieuw toegestane 
ordonnanceringskredieten en de overgedragen ordonnanceringskredie-
ten.  
 
De massa variabele kredieten bestaat uit de ongebruikte kredietsaldi op 
het einde van 2000, enerzijds, en de nieuwe ontvangsten, anderzijds. 
 
De bijlage bevat een overzicht per programma van de aanwending van 
de kredieten van het lopende begrotingsjaar (vastleggings- of ordonnan-
ceringskrediet, bedrag vastlegging of ordonnancering, procentuele aan-
wending van vastleggings- of ordonnanceringskredieten), dit zowel voor 
de vastleggings- als de ordonnanceringskant, zonder rekening te hou-
den met de herverdelingen als gevolg van het FFEU (p. 35). De samen-
vatting van alle verrichtingen geeft het volgende resultaat (in miljoen 
BEF): 

 
vastleg-

gingskrediet 
vastgelegd procentuele

aanwending
ordonnance-
ringskrediet

geordonnan-
ceerd 

procentuele
aanwending

Niet-gesplitste 
kredieten 

618.749,3 599.718,3 96,9 621.424,4 577.459,2 92,9 

Gesplitste 
kredieten 

52.085,3 50.070,3 96,1 47.166,2 40.830,9 86,6 

Variabele 
kredieten 

5.614,4 2.939,3 52,4 7.782,5 3.148,9 40,5 

Bijkredieten 
vorige jaren 

618,2 530,1 85,8 618,2 416,3 67,3 

Totaal: 677.067,1 653.258,0 96,4 676.991,3 621.855,3 91,9 

 
De niet-gesplitste kredieten overgedragen van het begrotingsjaar 2000 
(gewone overdrachten met toepassing van het bovengenoemde artikel 
34) blijven gescheiden van de nieuwe kredieten voor 2001 en worden 
afzonderlijk gecomptabiliseerd. De bijlage bij dit boek geeft voor de 
overgedragen kredieten telkens het bedrag, de aangerekende ordon-
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nanceringen en de procentuele aanwending (p. 307). De onderstaande 
tabel vat de verrichtingen op de overgedragen kredieten samen (in mil-
joen BEF): 
 

 overgedragen 
krediet 

geordonnan-
ceerd 

aangewend 

Niet-gesplitste kredieten 20.740,7 18.679,2 90,1 

Bijkredieten vorige jaren 569,8 530,0 93,0 

Totaal 21.130,6 19.209,2 90,1 

 
 
5.1.2 Kredietbewegingen 

5.1.2.1 Algemeen 
 
Het decreet van 22 december 2000 houdende de middelenbegroting en 
de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2001 stelde de initiële begroting 2001 vast. De decreten 
van 6 juli 2001 houdende aanpassing van de middelenbegroting en de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2001, van 21 december 2001 houdende tweede aanpas-
sing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het begrotingsjaar 2001 en het decreet van 21 december 
2001 houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 hebben die 
initiële begroting aangepast.  
 
Verder kreeg het Rekenhof tijdens het begrotingsjaar 32 besluiten tot 
kredietherverdelingen voorgelegd, waaronder een aantal decretale, 
gebaseerd op bepalingen uit de begrotingsdecreten die ook 
herschikkingen over de programma’s heen mogelijk maken. Daarbuiten 
waren er de gewone herverdelingen, die op grond van artikel 15 van de 
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, binnen de decretaal 
vastgestelde grenzen van de programma’s, kredieten herschikten. 
 
Het aantal kredietbewegingen (overschrijvingen van kredieten tussen 
twee verschillende basisallocaties) bedroeg 523 voor het begrotingsjaar 
2001, wat minder is dan ten opzichte van het begrotingsjaar 2000 (953 
kredietbewegingen). 
 
Op grond van gegevens uit het financieel systeem van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, geeft de onderstaande tabel een overzicht 
van de evolutie van de bij de herverdelingen betrokken bedragen. Hij 
somt de totalen van de vastleggings- en ordonnanceringskredieten op, 
ongeacht of het al dan niet gesplitste kredieten betreft (zie ook de gra-
fiek op p. 60). 
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 (in BEF) 
jaar vastleggingskrediet ordonnanceringskrediet 

1991 20.496.807.940 20.586.107.935 

1992 8.561.134.802 10.495.696.511 

1993 13.451.729.771 13.829.629.771 

1994 12.601.617.363 13.802.971.363 

1995 8.593.585.409 10.343.700.000 

1996 8.418.100.000 10.005.900.000 

1997 9.578.430.000 11.013.630.000 

1998 11.125.560.000 11.329.300.000 

1999 12.031.900.000  13.872.900.000 

2000 14.537.170.195 15.791.470.195 

2001 17.710.100.640 17.440.700.640 
 
 
Deze bedragen 2001 kunnen als volgt worden uitgesplitst: 
 

 Vastleggings- 
kredieten 

Ordonnancerings- 
kredieten 

Niet gesplitste kredieten 15.222.500.640 15.222.500.640 

Bijkredieten vorige jaren 0 0 

Gesplitste kredieten 2.487.600.000 2.218.200.000 

Variabele kredieten 0 0 

Totaal 17.710.100.640 17.440.700.640 
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5.1.2.2 Herverdelingen van begrotingskredieten 2001 
 
De kredietherverdelingen vermeld onder punt 5.1.2.1 steunen op artikel 
15 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (gewone her-
verdelingen) of op bijzondere decretale bepalingen (decretale of specia-
le herverdelingen). Op grond van artikel 15 kan de ordonnancerende 
minister binnen de perken van het programma vrij de kredieten her-
schikken, mits de kredietherschikking zich voordoet tijdens het begro-
tingsjaar en de minister bevoegd voor begroting zijn toestemming ver-
leent. De bijzondere decreetbepalingen, die de rechtsgrond bieden voor 
de decretale of speciale herverdelingen, kunnen machtiging verlenen tot: 
 
• kredietherverdelingen over verschillende programma’s heen; 
 
• kredietoverdrachten(47); 
 
• de verdeling van provisionele kredieten bij besluit van de Vlaamse 

regering of bij ministerieel besluit. 
 
 
Sinds de afsluiting van zijn twaalfde boek heeft het Rekenhof geen in-
houdelijke opmerkingen over herverdelingen geformuleerd. 
 
 
 
 
                                                 
47  In afwijking van artikel 35, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten 

op de rijkscomptabiliteit en het koninklijk besluit van 4 februari 1988 tot 
vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden volgens welke gesplitste 
kredieten kunnen worden overgedragen naar het volgende jaar. 
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5.1.2.3 Beslissingen van de Vlaamse regering waarbij zij nieuwe uitga-
ven of uitgaven boven de begrotingskredieten machtigt 

 
Sinds het vorige Boek van het Rekenhof heeft de Vlaamse regering 
eenmaal gebruik gemaakt van de procedure van artikel 44 van de geco-
ordineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Volgens dit artikel kan de 
Vlaamse regering in dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke 
of onvoorzienbare omstandigheden, bij gemotiveerde beslissing machti-
ging verlenen tot het vastleggen, ordonnanceren en betalen van uitga-
ven boven de limieten van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis 
van kredieten, ten bedrage van het door de beslissing vastgestelde be-
drag. De tekst van deze begrotingsbeslissing moet onmiddellijk worden 
meegedeeld aan het Rekenhof, dat onverwijld zijn opmerkingen aan het 
Vlaams Parlement stuurt. 
 
Op 2 augustus 2001 heeft de Minister-President, tevens bevoegd voor 
Financiën en Begroting, het Rekenhof in kennis gesteld van de begro-
tingsbeslissing van de Vlaamse regering van 24 juli 2001, die machtigde 
tot het vastleggen, ordonnanceren en betalen van 114,2 miljoen BEF 
uitgaven aan te rekenen op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2001. Het Rekenhof formuleerde geen opmer-
kingen over de toepassing van de procedure. 
 
 
 
5.2 Evolutie van de uitstaande vastleggingen 2000-2001 

Het Rekenhof publiceerde jaarlijks in zijn boek cijfers per departement 
over de evolutie van de uitstaande vastleggingen op gesplitste en varia-
bele vastleggingskredieten die nog geen aanleiding gaven tot ordonnan-
cering. Voor 2001 kon het de eindcijfers die het MVG in staat 10 van de 
algemene rekening 2001 presenteerde, respectievelijk 66.568.138.449 
BEF en 1.960.362.191 BEF, niet zonder meer aanvaarden om de on-
derstaande redenen: 
• Het Rekenhof stelde diverse verschillen inzake kredietvorming en 

vastleggingen 2001 vast. Vooral bij de variabele kredieten zijn de 
correcties zo numeriek dat werd afgestapt van een eigen bereke-
ning van het vastleggingsoverschot. 

• Vastleggingen werden geannuleerd zonder tussenkomst van de 
controleur van de vastleggingen waardoor, behalve dat een wette-
lijke opgelegde procedure niet werd gerespecteerd, twijfel ontstaat 
over de wenselijkheid van de uitgevoerde annuleringen. Het Re-
kenhof stelde voor dat het MVG alle ongeautoriseerde verminde-
ringen zou aanpassen of dat het dergelijke afwijkingen van de 
rijkscomptabiliteit zou toelichten en laten machtigen middels een 
specifieke bepaling in het rekendecreet. De uiteindelijk gekozen 
correctiemethode heeft een impact op het bedrag van de uitstaan-
de vastleggingen. 

 
Aangezien het over de definitieve saldi van de uitstaande vastleggingen 
maar uitsluitsel kan geven na de uitvoering van correcties, heeft het Re-
kenhof besloten dit jaar geen cijfers te publiceren. 
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5.3 Aanwending van de departementale kredieten 

5.3.1 Inleiding 

Het Rekenhof heeft de aanwending van de kredieten van het begrotings-
jaar 2001 op het niveau van het begrotingsprogramma onderzocht. Het 
bekeek van alle programma's het aanwendingspercentage, met een 
verdere opdeling in kredietsoorten. Per programma heeft het dus een 
onderscheid gemaakt tussen de gesplitste kredieten (GK), niet-gesplitste 
kredieten (NGK), bijkredieten vorige jaren (BVJ) en variabele kredieten 
(VRK), in zover deze kredietensoorten voorkwamen in het programma. 
Het begrip programma wordt in deze paragrafen dus gebruikt in de be-
tekenis van de combinatie programma en kredietsoort. Het Rekenhof 
betrok ook de begrotingsjaren 2000 en 1999 in deze analyse, om even-
tuele structurele onderaanwendingen te detecteren. 
 
Lijst 2, aanwending kredieten 2001 lopend jaar in bijlage 4 (p. 292), 
toont de aanwending op de vastleggingskredieten(48), zonder de 
herschikkingen ten behoeve van de basisallocatie van de dotatie aan het 
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitga-
ven. De dotatie aan deze openbare instelling van categorie A(49) is de 
som van de bedragen voortvloeiend uit de herschikkingen die in afwij-
king van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit over de be-
grotingsprogramma's heen en tussen kredietsoorten onderling mogen 
worden uitgevoerd: 
• de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare niet-gesplitste 

kredieten van het lopende jaar, met uitzondering van de vastleg-
gingssaldi, die ter uitvoering van bepalingen in begrotingsdecreten 
en normatieve decreten worden overgedragen naar het volgende 
begrotingsjaar; 

• de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare gesplitste 
vastleggingskredieten, beperkt tot de som van de niet-
geordonnanceerde gesplitste ordonnanceringskredieten. 

 
Op 29 mei 2002 heeft de Vlaamse regering een herverdelingsbesluit 
getroffen voor de overschrijving van diverse kredieten ten behoeve van 
de basisallocatie van de bovengenoemde dotatie. Deze herschikkingen 
veroorzaken aldus een volledige aanwending van de betrokken kredie-
ten. Om de werkelijke gebruiksgraad ervan tot uiting te laten komen, zijn 

 
 
                                                 
48  Het Rekenhof berekende de vastleggingskredieten van de niet-gesplitste 

kredieten zelf, aangezien deze kredieten geen deel uitmaken van de alge-
mene rekening. Het onderwierp ze niet aan dezelfde controle als de gege-
vens uit de algemene rekening, maar berekende ze zonder meer op grond 
van de beschikbare gegevens uit de verschillende gegevensbanken. 

49  In de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommi-
ge instellingen van openbaar nut. 
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de bedragen van de herverdelingen afgetrokken van de kredieten in de 
onderstaande tabellen bij de commentaar op de kredietaanwending. 
 
 
5.3.2 Analyse van de aanwendingspercentages 

De aanwendingspercentages zijn ingedeeld in tien schijven van elk tien 
procent(50). Dit levert een overzicht op van het aantal programma’s met 
een aanwendingsgraad tussen de nul en de tien procent, tussen de tien 
en de twintig procent, enz. De onderstaande tabel geeft per jaar het aan-
tal programma's in functie van het aanwendingspercentage. 
 
Aanwending/jaar 1999 2000 2001 
Tot 10% 40 41 27 
Tot 20% 5 6 1 
Tot 30% 7 3 0 
Tot 40% 4 4 4 
Tot 50% 1 2 5 
Tot 60% 7 4 6 
Tot 70% 6 7 6 
Tot 80% 6 5 13 
Tot 90% 14 10 20 
Meer dan 90% 129 142 138 
Totaal 219 224 220 

 
 
De onderstaande grafiek stelt deze tabel aanschouwelijk voor. 

 
 
                                                 
50  De laatste schijf, met een aanwending van meer dan 90%, bevat in feite 

alle programma’s met een aanwending van meer dan 90%, overschrijdin-
gen (aanwendingen van meer dan 100%) inbegrepen.  
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De categorie programma's met een aanwending van meer dan 90% is 
het grootst. Toch is er een aanzienlijk aantal programma's met een aan-
wending van minder dan 90%, en zelfs minder dan 10%, wat eventueel 
wijst op een structurele onderaanwending. Daarom heeft het Rekenhof 
verder onderzocht welke kredietmassa's deze categorieën vertegen-
woordigen. Het aantal programma's is immers niet meer dan een eerste 
indicatie. De onderstaande tabel bevat de kredietmassa's in miljoen BEF 
van de programma's in functie van hun aanwending. 
 
Aanwending/jaar 1999 2000 2001
Tot 10% 5.154,7 5.071,1 9.619,1
Tot 20% 938,6 216,8 3,0
Tot 30% 3.182,8 4.552,0 0,0
Tot 40% 1.025,1 201,8 363,2
Tot 50% 54,8 293,9 320,2
Tot 60% 470,2 259,1 1.809,5
Tot 70% 10.269,1 3.094,1 10.073,1
Tot 80% 1.284,2 1.144,2 9.229,6
Tot 90% 5.079,2 1.827,9 31.654,6
Meer dan 90% 588.359,1 618.600,0 613.994,9

Totaal 615.817,8 635.260,8 677.067,2
 
 
De onderstaande grafiek stelt deze tabel aanschouwelijk voor. 
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Uit de bovenstaande tabel en grafiek blijkt dat de kredietmassa’s van de 
programma’s met onderaanwending relatief gezien niet zwaar doorwe-
gen in het totaal van de kredietmassa. Zoals bij de absolute aantallen 
van de betrokken programma’s blijkt ook bij deze cijfers dat de categorie 
met een aanwending vanaf 90% veruit het sterkt is vertegenwoordigd. 
 
 
5.3.3 Analyse van de betrokken programma’s 

Om na te gaan of bepaalde programma’s geen structurele onderaan-
wending vertoonden, ging het Rekenhof na welke programma’s die in 
2001 een aanwendingsgraad van minder dan 90% hadden, ook in 2000 
en in 1999 een aanwendingsgraad onder deze drempel vertoonden. Het 
onderzocht met andere woorden welke programma’s door de jaren heen 
een relatief lage aanwending hadden. 
 
De grens van 90% ligt vrij hoog. Het Rekenhof koos voor deze drempel 
omdat de programma’s met een lagere aanwending in elk van de drie 
onderzochte jaren minder dan de helft van het totale aantal program-
ma’s uitmaakten. Ze bevinden zich dus allemaal in de onderste helft van 
de aanwendingsrangschikking. Dit blijkt uit onderstaande tabel. 
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 1999 2000 2001 
Totaal aantal programma’s 219 224  220  
Aantal met gebruiksgraad klei-
ner dan 90% 

90 82 82  

Procentueel aandeel met ge-
bruiksgraad kleiner dan 90% 

41,1 36,6 37,3 

 
Bovendien is de categorie met een aanwendingsgraad van meer dan 
90% veruit de grootste.  
 
De onderstaande tabel overziet voor de uitvoering van het begrotings-
jaar 2001 de programma’s met een aanwendingsgraad van minder dan 
90% gedurende drie opeenvolgende jaren (in miljoen BEF). 
 
Organisatieafdeling Programma vl-

krediet
vast-

gelegd
aanwen-

ding in %
or-

krediet 
geordon-
nanceerd

aanwen-
ding in 

%

11 Admin. Kanselarij en 
Voorlichting 

30 Uitgaven m.b.t. de 
staatshervorming 

ngk 43,1 20,6 47,9 43,1 15,0 34,9

12 Admin. Buitenlands 
Beleid 

10 Algemene externe 
betrekkingen 

ngk 535,9 435,0 81,2 535,9 234,6 43,8

20 Departement AZF 
(Algemeen) 

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen 

vrk 5,8 0,1 2,0 5,8 0,1 2,0

10 Algemene financiële 
logistiek 

vrk 1.548,0 815,7 52,7 3.360,1 1.177,4 35,0

30 Waarborg vrk 97,6 7,3 7,5 97,6 7,3 7,5

50 Intendancediensten vrk 19,6 8,7 44,5 19,6 8,7 44,5

24 Admin. Budgettering, 
Accounting en  
Financieel Manage-
ment 

60 Provisionele kredieten ngk 2.848,5 0,0 0,0 2.848,5 0,0 0,0

26 Admin. Overheids-
opdr., Gebouwen en 
Gesubs. Infrastr. 

10 Gebouwen ngk 2.667,5 1.969,0 73,8 3.915,8 1.653,6 42,2

30 Departement OND 
(Algemeen) 

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen 

vrk 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

33 Admin. Hoger Ond. 
en Wetenschappelijk 
Onderzoek 

10 Hogescholenonderwijs vrk 48,2 40,5 84,1 48,2 40,5 84,1

35 Administratieve On-
dersteuning 

40 Algemeen onderwijs en 
vorming 

vrk 9,8 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0

vrk 30,1 22,7 75,7 30,1 22,7 75,739 Diensten van de 
Secretaris-generaal 

20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

bvj 4,6 3,2 69,5 4,6 3,0 64,6

40 Departement WVC 
(Algemeen) 

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen 

vrk 24,0 18,5 77,4 24,0 18,5 77,4

gk 39,2 34,3 87,6 41,4 30,1 72,841 Administratie Gezin 
en Maatschappelijk 
Welzijn 

10 Algemeen welzijns-
beleid 

vrk 2,5 1,5 59,3 2,5 1,5 59,3

42 Administratie Gezond-
heidszorg 

20 Medisch-sociaal beleid vrk 4,5 0,4 9,4 4,5 0,4 9,5

45 Administratie Cultuur 50 Algemeen cultuurbeleid vrk 10,9 1,0 8,7 16,9 0,7 4,1

50 Departement EWBL 
(Algemeen) 

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen 

vrk 20,1 0,8 4,1 20,7 0,9 4,3

51 Administratie Econo-
mie 

10 Algemeen economisch 
beleid 

vrk 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0
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Organisatieafdeling Programma vl-
krediet

vast-
gelegd

aanwen-
ding in %

or-
krediet 

geordon-
nanceerd 

aanwen-
ding in 

%

53 Admin. Binnenlandse 
Aangelegenheden 

20 Sociaal Impulsfonds vrk 91,0 0,0 0,0 93,2 0,0 0,0

54 Administratie Land-
bouw 

10 Landbouw, tuinbouw en 
plattelandsbeleid 

vrk 95,2 66,9 70,3 117,1 23,4 19,9

60 Departement LIN 
(Algemeen) 

10 Algemene departemen-
tale bestaansmiddelen 

vrk 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0

61 Admin. Leefmilieu, 
Natuur, Land- en Wa-
terbeheer 

10 Leefmilieu gk 141,3 113,3 80,2 172,5 135,1 78,3

gk 106,4 90,1 84,7 102,5 71,2 69,430 Bos en groen 

vrk 68,6 25,3 37,0 68,6 25,3 37,0

40 Landbeheer vrk 159,0 73,7 46,3 160,6 58,9 36,7

61 Admin. Leefmilieu, 
Natuur, Land- en Wa-
terbeheer 

50 Waterbeheer vrk 63,7 30,1 47,2 119,0 24,4 20,5

ngk 271,0 93,0 34,3 271,0 45,6 16,8

gk 580,4 379,4 65,4 728,9 545,2 74,8

10 Ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en grond-
beleid 

vrk 215,0 167,4 77,9 267,4 35,7 13,3

20 Monumenten en land-
schappen 

vrk 20,3 10,2 50,2 21,9 7,3 33,1

62 Administratie Ruimte-
lijke Ordening, Huis-
vesting, Monumenten 
en Landschappen 

40 Huisvesting vrk 195,6 15,2 7,8 399,7 74,3 18,6

30 Zee- en rivierwaterke-
ring en -beheersing 

ngk 2,0 1,6 78,2 2,0 1,6 78,264 Administratie Water-
wegen en Zeewezen 

40 Algemeen infrastruc-
tuur- en scheepvaart-
beleid 

vrk 17,9 6,5 36,5 17,9 6,5 36,5

71 Administratie Weten-
schap en Innovatie 

10 Algemeen weten-
schapsbeleid 

vrk 3,0 0,3 11,4 3,7 0,3 9,1

 
 
In deze tabel vallen de OAFD 24 PR 60 (Administratie Budgettering, 
Accounting en Financieel Management - Provisionele kredieten) en 
OAFD 26 PR 10 (Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en 
Gesubsidieerde Infrastructuur - Gebouwen) op. Het betreft hier telkens 
niet-gesplitste kredieten. 
 
Van de provisionele kredieten van OAFD 24 PR 60 werd in 2001 geen 
gebruikt gemaakt. Dit is uiteraard eigen aan het al dan niet nodig zijn 
van deze provisionele kredieten en kan niet worden bestempeld als niet-
uitvoering van beleid. Het wijst er enkel op dat bij de budgettering van 
deze kredieten het voorzichtigheidsprincipe wel degelijk werd toegepast. 
 
De kredieten van OAFD 26 PR 10 werden langs de vastleggingskant 
voor 73,8% gebruikt, maar langs de ordonnanceringskant slechts voor 
42,2%. Deze kredieten werden dus ook de voorgaande jaren geken-
merkt door een relatief lage aanwendingsgraad. Het Boek van het Re-
kenhof 2001(51) heeft dit al gemeld. Vermoedelijk is de oorzaak dezelfde 
 
 
                                                 
51  Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, 9 november 2001, p. 191. 
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gebleven, met name BA 71.05 (Aankoop van onroerende goederen voor 
bouwen en inrichtingswerken, met inbegrip van de honoraria en prijzen 
voor het ontwerp, met betrekking tot de Vlaamse Administratieve Centra 
(VAC) (pro memorie)). Deze basisallocatie bevat kredieten die werden 
overgedragen van vorige begrotingsjaren. Op 15 juni 2000 werd op 
grond van een aangepast en vereenvoudigd bestek de bouw van het 
Vlaams Administratief Centrum (VAC) te Hasselt heraanbesteed. De 
werken werden pas eind 2000 aangevat, wat de lage aanwendingsgraad 
kan verklaren, zeker langs de ordonnanceringskant. 
 
Verder valt op dat de bovenstaande lijst met programma’s vooral varia-
bele kredieten bevat. Nader onderzoek wees uit dat dit waarschijnlijk te 
wijten is aan het relatief grote aandeel van de saldi van het vorige begro-
tingsjaar die bij dergelijke kredieten worden samengevoegd met de ont-
vangsten van het lopende jaar.  
 
De bedragen werden opgenomen in onderstaande tabel. Met VK worden 
de vastleggingskredieten bedoeld, met OK de ordonnanceringskredie-
ten. Het betreft hier gegevens over het totaal van de variabele kredieten, 
dus niet alleen van de programma’s uit de bovenstaande tabel. 
 

Jaar Saldo vorig jaar Ontvangst jaar Totaal krediet jaar 
1997 VK 2.266.324.013 6.226.923.741 8.493.247.754
1997 OK 2.490.716.406 6.214.016.593 8.704.732.999
1998 VK 5.001.091.256 2.453.097.862 7.454.189.118
1998 OK 6.390.060.742 2.411.849.442 8.801.910.184
1999 VK 2.755.099.235 2.775.593.988 5.530.693.223
1999 OK 6.613.748.987 2.720.377.446 9.334.126.433
2000 VK 2.069.155.487 2.872.237.443 4.941.392.930
2000 OK 5.702.732.589 2.802.458.360 8.505.190.949
2001 VK 2.083.831.194 3.530.469.691 5.614.300.885
2001 OK 4.269.979.129 3.512.474.690 7.782.453.819

 
 
De onderstaande grafiek stelt deze tabel aanschouwelijk voor. 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

69 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

B
ed

ra
g 

in
 B

EF

19
97

VK

19
98

 V
K

19
99

 V
K

20
00

 V
K

20
01

 V
K

19
97

O
K

19
98

 O
K

19
99

 O
K

20
00

 O
K

20
01

 O
K

Jaar en soort krediet

Saldo vorig jaar
Ontvangst jaar

 
Uit de tabelgegevens en hun grafische weergave blijkt er geen sprake te 
zijn van een oplopend saldo van de vorige jaren en een daarmee ge-
paard gaande sluipende reservevorming bij de variabele kredieten. Het 
saldo is sinds 1998 relatief gezien zelfs iets afgenomen. 
 
 
5.3.4 Conclusie 

Uit de analyse blijkt dat er in feite geen sprake is van een structureel 
probleem inzake de onderaanwending van kredieten. Voor zover er af-
wijkingen zijn, blijven die beperkt tot geïsoleerde programma’s en be-
paalde variabele kredieten die in de opbouw van hun krediet een vrij 
groot aandeel vertonen van saldi die zijn overgedragen van vorige be-
grotingsjaren.  
 
 
5.3.5 Rapportering over de onderaanwending 

Het Rekenhof heeft er al in zijn Boek 2001(52) op aangedrongen dat de 
Vlaamse regering in eerste instantie het Vlaams Parlement zelf zou in-
formeren over wijze waarop zij de kredieten het afgelopen jaar heeft 
besteed(53). Het Rekenhof dringt dan ook nogmaals aan op dergelijke 
rapportering door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
 

 
 
                                                 
52  Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, 9 november 2001, p. 181. 
53  Zie punt 4.3. 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 70 

 
 
5.4 Begrotingsfondsen 

Sinds het aanpassingsblad van de middelenbegroting 1999 komen de 
bestaande organieke fondsen opnieuw voor, met vermelding van de 
saldi op 1 januari en 31 december en van de te verwachten verrichtin-
gen in de loop van het jaar. Dit biedt een zicht op alle bestaande fond-
sen in de begroting. Een dergelijk zicht ging verloren na de integratie in 
1997 van de administratieve begrotingen in de algemene uitgavenbegro-
ting.  
 
In 2001 werd gebruik gemaakt van 40 organieke fondsen, twee meer 
dan in 2000.  
 
Het Energiefonds kende zijn oorsprong in artikel 20 van het decreet van 
17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Het kan 
beschikken over middelen uit heffingopbrengsten die het decretaal krijgt 
toegewezen en middelen voor de financiering van de openbaredienst-
verplichtingen van de energiesector, het sociale energiebeleid en het 
beleid inzake het rationeel energieverbruik van de Vlaamse regering die 
het krijgt toegewezen door wettelijke of conventionele bepalingen. Het 
gebruikt deze middelen voor de financiering van de openbaredienstver-
plichtingen, het sociale energiebeleid en het beleid inzake rationeel 
energiebeleid van de Vlaamse regering en de taken van de netbeheer-
der die noodzakelijk zijn voor de distributie van groene stroom. 
 
Het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht werd opgericht 
door artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001. Dit fonds krijgt 
alle terugvorderingen van wedden en ermee samenhangende vergoe-
dingen of kosten toegewezen voor personeelsleden van het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap die ten laste worden genomen door an-
dere overheden of vakorganisaties. Het wendt zijn middelen aan voor de 
betaling van wedden en weddentoelagen van de ter vervanging aange-
worven personeelsleden. 
 
Het Fonds voor de Navorming (programma 35.40) en het Fonds voor de 
Planschade (programma 62.10) werden al in 2000 decretaal opgeheven. 
Nochtans werden de niet-gebruikte kredieten nog overgedragen naar 
2001 en bevatten zij eind 2001 nog saldi. Op het Fonds voor de Plan-
schade werden in 2001 nog vastleggingen en ordonnanceringen aange-
rekend.  
 
Volgens de berekening(54) van het Rekenhof bedroeg het totale beschik-
bare vastleggingsbedrag op de begrotingsfondsen in 2001 5.614,4 mil-

 
 
                                                 
54  De cijfers zijn gebaseerd op gegevens aangeleverd door het Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de algemene rekening 2001 
die door het Rekenhof werden gecorrigeerd naar aanleiding van zijn con-
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joen BEF. Daarvan werd 2.939,3 miljoen BEF vastgelegd. Aan ordon-
nanceringszijde was er 7.782,5 miljoen BEF beschikbaar en werd 
3.148,9 miljoen BEF ordonnanties aangerekend. 
 
De onderstaande tabel toont ten opzichte van 2000 aan de vastleg-
gingskant een lichte stijging van de beschikbare middelen en aan de 
ordonnanceringskant een daling (respectievelijk met 13,6 en 8,5%). De 
stijging aan vastleggingskant is veroorzaakt door een relatief hogere 
overdracht van 2000, gekoppeld aan de annulering van het vastleg-
gingsoverschot. De daling aan ordonnanceringskant heeft als oorzaak 
de lagere overdracht van 2000. In 2001 werd 25,6% minder geordon-
nanceerd, wat voornamelijk toe te schrijven is aan het Fonds voor de 
Recuperatie van Wedden en Weddetoelagen.  
 
 (in miljoen BEF) 
 2001 2000 
Variabele vastleggingskredieten 
 Beschikbare middelen 
 Vastleggingen 
 Saldo op 31 december 

 
5.614,4 
2.939,3 
2.675,1 

 
4.941,4 
2.857,6 
2.083,8 

Variabele ordonnanceringskredieten 
 Beschikbare middelen 
 Ordonnanceringen 
 Saldo op 31 december 

 
7.782,5 
3.148,9 
4.633,6 

 
8.505,2 
4.235,2 
4.270,0 

 
 
De onderstaande tabellen geven per fonds voor de vastleggings- en de 
ordonnanceringszijde een overzicht van de verrichtingen 2001 (krediet-
vorming en aanwending van de variabele kredieten).  
 
 

  Variabele kredieten 2001 Vastleggingszijde 
Pro-
gramma 

beschrijving fonds Saldo 1/1(55) Ontvangsten Annulatie 
encours

Beschikbaar Vastleggingen Saldo 31/12

10.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 0 0 0 0 0 0

20.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 2.540.609 3.231.097 0 5.771.706 117.123 5.654.583

24.10 

Fonds onçroerende goederen 
(financieel-technische transac-
ties) 312.814 0 0 312.814 0 312.814

24.10 
Fonds voor economische 
impulsprogramma's 81.891.789 806.798.000 1.063.802 889.753.591 812.045.612 77.707.979

24.10 
Fonds onroerende goederen 
(Cargovil) 553.363.870 104.403.132 201.410 657.968.412 3.672.843 654.295.569

24.30 
Gemeenschappelijk waarborg-
fonds i.v.m. de huisvesting 82.514.983 15.038.875 0 97.553.858 7.290.470 90.263.388

24.50 
Fonds voor de intendancedien-
sten 7.958.183 11.682.054 0 19.640.237 8.742.834 10.897.403

26.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen 319.376.939 71.296.732 1.304.550 391.978.221 14.608.701 377.369.520

 

 
 
                                                 

troles en in afwachting van de eindregeling van de begroting. Het betreft 
aldus cijfers onder voorbehoud.  

55  Het saldo van 1/1 bestaat uit het saldo van 2000 minus desaffectaties.  
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30.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen 46.722 0 0 46.722 0 46.722

33.10 Recuperatiefonds HOBU 10.118.649 26.299.877 0 36.418.526 28.782.780 7.635.746

33.10 Recuperatiefonds Kiné 11.738.862 0 0 11.738.862 11.738.862 0

34.10 
Fonds inschrijvingsgelden 
deeltijds kunstonderwijs 1.229.851 52.900.300 0 54.130.151 50.689.751 3.440.400

34.30 Fonds inschrijvingsrecht 8.172.327 26.616.856 0 34.789.183 15.358.394 19.430.789

35.30 Fonds leerlingenvervoer 24.264.439 17.323.167 0 41.587.606 34.000.000 7.587.606

35.40 Fonds voor de navorming 9.837.389 0 0 9.837.389 0 9.837.389

35.50 
Fonds voor de recuperatie van 
wedden en weddetoelagen 193.343.272 2.092.112.241 0 2.285.455.513 1.511.586.590 773.868.923

39.20 Fonds tijdschrift Klasse 12.881.501 17.185.901 0 30.067.402 22.749.918 7.317.484

40.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen 23.699.913 256.824 0 23.956.737 18.531.339 5.425.398

41.10 
Fonds Centrum voor bevol-
kings- en gezinsstudies 1.557.822 970.447 0 2.528.269 1.500.000 1.028.269

42.20 

Fonds verwerking en analyse 
van indicatoren inzake gezond-
heid 3.231.500 1.282.000 0 4.513.500 423.500 4.090.000

45.50 Fonds voor de cultuur 5.953.790 4.911.451 0 10.865.241 950.000 9.915.241

50.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 10.640.450 9.497.415 0 20.137.865 826.398 19.311.467

51.10 

Fonds voor de aanwending van 
de courante ontvangsten ge-
stort op het Rollend Fonds-
PMV 51.831.712 0 0 51.831.712 0 51.831.712

51.50 
Fonds hernieuwbare energie-
bronnen 0 0 0 0 0 0

51.50 Energiefonds 0 0 0 0 0 0

53.20 Leegstandfonds 91.049.365 0 0 91.049.365 0 91.049.365

54.10 
Fonds voor de landbouwvor-
ming 55.089.480 40.156.433 0 95.245.913 66.940.971 28.304.942

60.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 3.388.774 0 871.036 4.259.810 0 4.259.810

61.30 Visserijfonds 36.090.493 32.457.065 0 68.547.558 25.308.062 43.239.496

61.40 Fonds landinrichting 61.027.765 98.003.947 0 159.031.712 73.663.272 85.368.440

61.50 
Schadefonds grondwaterwin-
ning 23.813.396 0 0 23.813.396 0 23.813.396

61.50 Fonds waterhuishouding 36.212.647 3.504.898 141.609 39.859.154 30.077.237 9.781.917

62.10 Fonds voor de planschade 859.131 0 5.238.825 6.097.956 859.131 5.238.825

62.10 Vernieuwingsfonds 57.907.900 150.981.797 0 208.889.697 166.560.607 42.329.090

62.20 
Fonds voor monumenten en 
landschappen 13.009.242 7.308.725 0 20.317.967 10.191.718 10.126.249

62.40 Fonds voor de huisvesting 120.382.259 65.916.371 9.262.749 195.561.379 15.179.467 180.381.912

64.40 
Fonds voor het waterbouwkun-
dig laboratorium te Borgerhout 9.540.468 8.339.084 0 17.879.552 6.521.817 11.357.735

70.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 0 0 0 0 0 0

71.10 Fonds voor wetenschapsbeleid -647.112 3.600.001 0 2.952.889 336.490 2.616.399

99.10 
Fonds personeelsleden met 
verlof voor opdracht 0 0 0 0 0 0

  TOTALEN 1.924.231.194 3.672.074.690 18.083.981 5.614.389.865 2.939.253.887 2.675.135.978
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  Variabele kredieten 2001 Ordonnanceringszijde 
Pro-
gramma 

Benaming fonds Saldo 1/1(56) Ontvangsten Beschikbaar Ordonnance-
ringen 

Saldo 31/12

10.10 
Fonds vervreemding en beheer 

e goederen (p.m.) 0 0 0 0 0

20.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 2.540.609 3.231.097 5.771.706 117.123 5.654.583

24.10 
Fonds onroerende goederen (fi-
nancieel-technische transacties) 200.313.312 0 200.313.312 25.000.000 175.313.312

24.10 
Fonds voor economische impuls-
programma's 1.647.594.296 806.798.000 2.454.392.296 1.147.118.921 1.307.273.375

24.10 
Fonds onroerende goederen (Car-
govil) 600.969.172 104.403.132 705.372.304 5.256.824 700.115.480

24.30 
Gemeenschappelijk waarborgfonds 
i.v.m. de huisvesting 82.514.983 15.038.875 97.553.858 7.290.470 90.263.388

24.50 Fonds voor de intendancediensten 7.958.183 11.682.054 19.640.237 8.742.834 10.897.403

26.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen 328.764.668 71.296.732 400.061.400 8.897.806 391.163.594

30.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen 46.722 0 46.722 0 46.722

33.10 Recuperatiefonds HOBU 10.118.649 26.299.877 36.418.526 28.782.780 7.635.746
33.10 Recuperatiefonds Kiné 11.738.862 0 11.738.862 11.738.862 0

34.10 
Fonds inschrijvingsgelden deeltijds 
kunstonderwijs 1.229.851 52.900.300 54.130.151 50.689.751 3.440.400

34.30 Fonds inschrijvingsrecht 9.087.087 26.616.856 35.703.943 8.825.203 26.878.740
35.30 Fonds leerlingenvervoer 24.264.439 17.323.167 41.587.606 34.000.000 7.587.606
35.40 Fonds voor de navorming 10.545.705 0 10.545.705 0 10.545.705

35.50 
Fonds voor de recuperatie van 
wedden en weddetoelagen 193.343.272 2.092.112.241 2.285.455.513 1.511.586.590 773.868.923

39.20 Fonds tijdschrift Klasse 12.881.501 17.185.901 30.067.402 22.749.918 7.317.484

40.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen 23.699.913 256.824 23.956.737 18.531.339 5.425.398

41.10 
Fonds Centrum voor bevolkings- en 
gezinsstudies 1.557.822 970.447 2.528.269 1.500.000 1.028.269

42.20 
Fonds verwerking en analyse van 
indicatoren inzake gezondheid 3.231.500 1.282.000 4.513.500 423.500 4.090.000

45.50 Fonds voor de cultuur 11.953.790 4.911.451 16.865.241 695.000 16.170.241

50.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 11.172.670 9.497.415 20.670.085 882.171 19.787.914

51.10 

Fonds voor de aanwending van de 
courante ontvangsten gestort op 
het Rollend Fonds-PMV 51.831.712 0 51.831.712 0 51.831.712

51.50 
Fonds hernieuwbare energiebron-
nen 0 0 0 0 0

51.50 Energiefonds 0  0 0 0
53.20 Leegstandfonds 93.229.679 0 93.229.679 0 93.229.679
54.10 Fonds voor de landbouwvorming 76.952.703 40.156.433 117.109.136 23.358.684 93.750.452

60.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 4.259.810 0 4.259.810 0 4.259.810

61.30 Visserijfonds 36.090.493 32.457.065 68.547.558 25.308.062 43.239.496
61.40 Fonds landinrichting 62.585.256 98.003.947 160.589.203 58.936.050 101.653.153
61.50 Schadefonds grondwaterwinning 23.813.396 0 23.813.396 0 23.813.396

 

 
 
                                                 
56  Ibidem. 
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61.50 Fonds waterhuishouding 91.660.169 3.504.898 95.165.067 24.366.037 70.799.030
62.10 Fonds voor de planschade 6.097.956 0 6.097.956 859.131 5.238.825
62.10 Vernieuwingsfonds 110.299.059 150.981.797 261.280.856 34.801.522 226.479.334

62.20 
Fonds voor monumenten en land-
schappen 14.630.071 7.308.725 21.938.796 7.263.703 14.675.093

62.40 Fonds voor de huisvesting 333.768.763 65.916.371 399.685.134 74.269.922 325.415.212

64.40 
Fonds voor het waterbouwkundig 
laboratorium te Borgerhout 9.540.468 8.339.084 17.879.552 6.521.817 11.357.735

70.10 
Fonds vervreemding en beheer 
onroerende goederen (p.m.) 0 0 0 0 0

71.10 Fonds voor wetenschapsbeleid 92.588 3.600.001 3.692.589 336.490 3.356.099

99.10 
Fonds personeelsleden met verlof 
voor opdracht 0 0 0 0 0

  TOTALEN 4.110.379.129 3.672.074.690 7.782.453.819 3.148.850.510 4.633.603.309
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6 Diensten met afzonderlijk beheer 

 
 
 
6.1 Minafonds 

Het Rekenhof heeft zijn controle op de rekeningen 2001 van de DAB 
Minafonds nog niet kunnen finaliseren, aangezien het tot op heden geen 
rekening kreeg voorgelegd. De algemene rekening 2001 bevat evenmin 
cijfers voor deze DAB. De artikelen 19 tot en met 30 van het rekende-
creet 2001 hebben dan ook terecht een voorbehoud geformuleerd. 
 
 
 
6.2 Hogere Zeevaartschool 

De DAB Hogere Zeevaartschool heeft van de begrote 51,4 miljoen BEF 
ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 52,9 miljoen BEF ontvangsten 
en 41,7 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de reke-
ningen 2001 van de DAB op 2 april 2003 gecontroleerd verklaard.  
 
 
6.2.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
Ontvangsten  

1 Intendance 2.100 1.923 -177 3.338 2.922 -416
2 Andere  
2.1 Overdracht 1.239 1.239 0 44.715 44.715 0
2.2 Dotatie 41.600 41.600 0 47.900 47.900 0
2.3 Diversen 6.500 8.818 2.318 5.114 7.169 2.055
2.4 Waardestukken  
2.5 Transfer -654 -654 0 -634 -634

Totaal  51.439 52.927 1.488 101.067 102.073 1.005
Uitgaven  

1 Intendance 2.452 1.757 -695 3.338 1.820 -1.518
2 Andere  
2.1 Personeelskos-
ten 

7.500 7.367 -133 8.687 5.385 -3.302

2.2 Werkingskosten 34.488 28.321 -6.167 49.908 54.502 4.594
2.3 Uitrusting 7.000 4.247 -2.753 39.134 39.126 -8

totaal  51.439 41.692 -9.748 101.067 100.833 -234
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6.3 Luchthaven Antwerpen 

De DAB Luchthaven Antwerpen heeft van de begrote 181,3 miljoen BEF 
ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 166,3 miljoen BEF ontvangsten 
en 166,8 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de re-
keningen 2001 van de DAB op 27 augustus 2002 gecontroleerd ver-
klaard. Het stelde daarbij enkele problemen vast en formuleerde een 
aantal opmerkingen inzake financieel beheer. 
 
 
6.3.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting Uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten    

Overdracht 4.100 4.096 -4 -5.300 -5.303 -3 
Dotatie 31.700 33.000 1.300 41.200 40.175 -1.025 
Aëro- en niet-
aëronautische 
ontvangsten 

85.000 88.133 3.133 83.000 94.015 11.015 

Investeringsdotatie 60.500 41.119 -19.381 56.300 42.208 -14.092 

Totaal  181.300 166.348 -14.952 175.200 171.095 -4.105 
Uitgaven    

Personeel 101.100 91.665 -9.435 89.000 89.782 782 
Werking 15.700 21.742 6.042 17.900 27.787 9.887 
Investeringen met 
dotatie 

52.500 50.247 -2.253 56.300 45.790 -10.510 

Eigen investeringen 12.000 3.146 -8.854 12.000 1.813 -10.187 

Totaal  181.300 166.800 -14.500 175.200 165.172 -10.028 

 
 
6.3.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie de volgende opmerkin-
gen medegedeeld: 
 
• Overdracht van de DAB-rekening 
 
In de loop van 2001 is de DAB-rekening overgedragen aan een nieuwe 
rekenplichtige. Een dergelijke overdracht is echter gebonden aan de 
verplichtingen beschreven in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer 
van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en 
Luchthaven Oostende, én in de instructies van afdeling Accounting 
(Deel IV - Hoofdstuk 8 – punten 8.3 tot 8.5). Aan deze verplichtingen 
werd geen gevolg gegeven. Bovendien kan de beheersrekening over 
2001 van de nieuwe rekenplichtige maar worden afgesloten nadat het 
Rekenhof bij eindarrest heeft bepaald dat de rekenplichtige die zijn func-
tie staakt, vrij is van schuld. 
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• Voorgelegde rekeningen 
 
De afdeling Accounting van departement AZF heeft sinds 19 april 2000 
(57) geen interne controleverslagen meer opgemaakt. De controle be-
perkte zich tot een eenvoudige rekenkundige controle op de aan haar 
afdeling overgelegde stukken.  
 
Het Rekenhof ontving de beheersrekeningen en uitvoeringsrekening van 
de begroting over 2001 pas op 10 juli 2002, in plaats van vóór 30 april, 
zoals voorgeschreven in artikel 11, laatste alinea, van het besluit van de 
Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële 
beheer van de regionale luchthavens. 
 
 
• Begrotingsopvolging 
 
De uitvoeringsrekening van de begroting 2001 vertoont een overschrij-
ding voor de begrotingspost Werking met 6.042.372 BEF. Bovendien 
zijn de vastleggingskredieten voor de posten Werking en Personeel 
overschreden met respectievelijk 17.132.443 BEF en 13.113.756 BEF. 
De problemen met de opvolging van de begroting doen zich al voor 
sinds de oprichting van de luchthaven als DAB en vragen nog steeds om 
een structurele oplossing. Niettegenstaande de luchthaven in de loop 
van het jaar een economische boekhouding voert die hij op het jaareinde 
converteert naar de uitvoeringsrekening van de begroting, moet hij de 
wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op dien-
sten met afzonderlijk beheer ook op dit vlak respecteren.  
 
• Debiteurenbeheer 
 
Op balansdatum stond 31.712.413 BEF klantenvorderingen open, aan-
zienlijk meer dan op 31 december 2000, toen 25.775.781 BEF klanten-
vorderingen nog niet waren geïnd. Er doen zich dus nog steeds proble-
men voor bij de invordering van aan de luchthaven verschuldigde be-
dragen. Ook de evolutie van de ratio aantal dagen klantenkrediet (van 
101 dagen in 2000 naar 121 dagen in 2001) illustreert de negatieve 
trend in het debiteurenbeheer. Het probleem situeert zich vooral bij de 
Vlaamse Luchtvaartmaatschappij (VLM), die als de belangrijkste klant 
verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de openstaande én van 
de al vervallen vorderingen. Bij de controle door het Rekenhof op 27 mei 
2002 vertegenwoordigde de VLM ongeveer 60% van de openstaande 
vorderingen en ongeveer 76% van de vorderingen die al meer dan een 
maand vervallen waren. Het latente risico verbonden aan deze situatie 
vergt maatregelen om de nog openstaande vervallen vorderingen te 
innen en door een verdere debiteurenopvolging het risico op overschrij-
ding van de betalingstermijnen te reduceren. 
 

 
 
                                                 
57  Verslag met kenmerk AC.CO/2226015/KJ/KD. 
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• Kasgeld 
 
Op balansdatum van 31 december 2001 was een bedrag van 169.044 
BEF aanwezig in kas. Het Rekenhof herinnert eraan dat de rekenplichti-
ge conform de vigerende instructies slechts 50.000 BEF in kas mag 
houden en suggereert dat dit maximumbedrag eventueel zou worden 
verhoogd (overeenkomstig de instructies van afdeling Accounting, deel 
IV “De diensten met afzonderlijk beheer” – Hst 7 – Pagina 14).  
 
• Concessiebeheer 
 
Maatregelen zijn nodig om het concessiebeheer verder uit te bouwen. 
Het Rekenhof herinnert aan de concrete aanbevelingen in het controle-
verslag van de afdeling Accounting van 19 april 2000(58), die vooralsnog 
geen gevolg kregen. De regionale luchthavens Oostende en Antwerpen, 
de afdeling Personenvervoer en Luchthavens en de afdeling Overheids-
opdrachten en/of de afdeling Juridische Dienstverlening moeten samen 
zorgen voor de inventarisatie van de verschillende soorten concessie-
contracten en de opmaak van modelcontracten die een sluitende contro-
le op de concessievergoedingen toelaten. 
 
• Procedures voor de betaling van investeringswerken 
 
Sinds 1997 zorgt het Vlaams Gewest voor een 100%-financiering van 
het overgrote deel van de investeringen op de luchthaven Antwerpen 
met investeringsdotaties die het aan de luchthaven toekent per pro-
ject(59). Voordien waren deze investeringen hoofdzakelijk rechtstreeks 
ten laste van de algemene uitgavenbegroting. Hoewel terzake een stap-
penplan werd opgesteld, vertoont de financiële en boekhoudkundige 
afhandeling van de investeringsdossiers nog steeds een aantal tekort-
komingen. Tot op heden heeft dit voor de luchthaven nog niet geleid tot 
verwijlintresten. Gelet op de vastgestelde tekortkomingen, blijft dit risico 
echter latent aanwezig. Het stappenplan vraagt dan ook verdere detaille-
ring, onder meer een timing van de stappen, en een strikter naleving. 
 
• Inventaris 
 
De Luchthaven Antwerpen beschikte op het ogenblik van de controle 
door het Rekenhof nog niet over een inventaris per 31 december 2001. 
Het bijhouden van een dergelijke inventaris van het vermogen en van de 
vermogenscomptabiliteit is nochtans verplicht volgens artikel 21, 7°, van 
het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het 
financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer 
Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende. 
 
 
 
                                                 
58  Met kenmerk AC.CO/2226015/KJ/KD. 
59  Oorspronkelijk langs basisallocatie 61.31 van programma 63.30 van de 

algemene uitgavenbegroting, meer recent langs BA 61.32 van datzelfde 
programma. 
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Bovendien moeten de vermogensuitgaven van de DAB Luchthaven 
Antwerpen nog steeds in het vermogen van het Vlaams Gewest worden 
opgenomen. Sinds de introductie van de NBS-software dienen geen 
patrimoniale ordonnanties meer te worden opgemaakt. De luchthaven 
gebruikt deze software echter niet. Hij moet zijn vermogensuitgaven dus 
op een alternatieve wijze in het patrimonium van het Vlaams Gewest 
opnemen.  
 
De voorgelegde inventaris is nog steeds maar een gedeeltelijke weerga-
ve van de waarde van de goederen die de luchthaven gebruikt voor de 
uitoefening van zijn activiteiten. Het Rekenhof heeft op dit vlak verwezen 
naar zijn opmerkingen in zijn controleverslag van 4 maart 1997(60). 
 
 
6.4 Luchthaven Oostende 

De DAB Luchthaven Oostende heeft van de begrote 540,7 miljoen BEF 
ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 486,6 miljoen BEF ontvangsten 
en 456,3 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de re-
keningen 2001 van de DAB op 13 augustus 2002 gecontroleerd ver-
klaard. Het stelde daarbij enkele problemen vast en formuleerde een 
aantal opmerkingen inzake financieel beheer. 
 
 
6.4.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting Uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
Ontvangsten  

Overdracht 60.200 60.196 -4 4.300 4.388 88
Dotatie 58.600 58.900 300 61.100 61.400 300
Aëro- en niet-
aëronautische 
ontvangsten 

188.000 146.762 -41.238 176.000 173.072 -2.928

Investeringsdotatie 233.900 220.769 -13.131 318.000 213.255 -104.745

totaal  540.700 486.627 -54.073 559.400 452.115 -107.285
Uitgaven  

Personeel 183.500 178.588 -4.912 163.500 167.222 3.722
Werking 45.100 45.709 609 55.900 42.220 -13.680
Investeringen met 
dotatie 

290.100 222.493 -67.607 318.000 167.763 -150.237

Eigen investeringen 22.000 9.533 -12.467 22.000 8.869 -13.131

totaal  540.700 456.323 -84.377 559.400 386.074 -173.326

 
 

 
 
                                                 
60  Met kenmerk N 12-1.081.544 B1. 
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6.4.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie de volgende opmerkin-
gen medegedeeld: 
 
• Voorgelegde rekeningen 
 
De afdeling Accounting van departement AZF heeft sinds 19 april 
2000(61) geen interne controleverslagen meer opgemaakt. De controle 
beperkte zich tot een eenvoudige rekenkundige controle op de aan haar 
afdeling overgelegde stukken. Het Rekenhof ontving de beheersreke-
ningen en uitvoeringsrekening van de begroting over 2001 op 10 juli 
2002. De officiële balans en resultatenrekening werden niet overgelegd. 
Het Rekenhof diende zich bijgevolg voor zijn controle te baseren op de 
officieuze versie van beide documenten. In de toekomst zouden alle 
rekeningen vóór 30 april moeten worden bezorgd, zoals voorgeschreven 
in artikel 11, laatste alinea, van het besluit van de Vlaamse regering van 
8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de regio-
nale luchthavens. 
 
De voorgelegde officieuze balans bevat enkel de cijfergegevens over 
2001, niet die van het vorige jaar. Zij heeft bovendien in het totaal van 
de post Kapitaalsubsidies (714.760.975 BEF) verkeerdelijk de Voorzie-
ningen voor risico’s en kosten (16.649.426 BEF) meegerekend. Normali-
ter staan deze voorzieningen op het passief van de balans onder afzon-
derlijke posten. Na correctie van deze materiële vergissing zou het totaal 
van rubriek VI van de passiva (Kapitaalsubsidies) 698.111.549 BEF 
bedragen. 
 
• Begrotingsopvolging 
 
De uitvoeringsrekening van de begroting 2001 vertoont een overschrij-
ding voor de begrotingspost Werking met 609.057 BEF. Bovendien zijn 
de vastleggingskredieten voor de posten Werking en Personeel over-
schreden met respectievelijk 90.643 BEF en 13.283.938 BEF. De kre-
dietoverschrijdingen blijven zich dus voordoen, ondanks de ontwikkeling 
van de kasplanning als instrument voor begrotingsopvolging en  
-prefiguratie. Er zijn dan ook maatregelen nodig om de opmaak en het 
gebruik van dit rapport te stimuleren. 
 
• Kasgeld 
 
Op balansdatum van 31 december 2001 was er 466.361 BEF in kas, 
terwijl de rekenplichtige conform de vigerende instructies maar 50.000 

 
 
                                                 
61  Verslag met kenmerk AC.CO/2226014/KJ/KD. 
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BEF in kas mag houden. Eventueel zou dit maximumbedrag kunnen 
worden verhoogd(62).  
 
• Concessiebeheer 
 
Maatregelen zijn nodig om het concessiebeheer verder uit te bouwen. 
Het Rekenhof herinnert aan de concrete aanbevelingen in het controle-
verslag van afdeling Accounting van 19 april 2000(63), die nog geen ge-
volg kregen. De regionale luchthavens Oostende en Antwerpen, de 
afdeling Personenvervoer en Luchthavens en de afdeling Juridische 
Dienstverlening zouden samen moeten zorgen voor de inventarisatie 
van de verschillende soorten concessiecontracten en de opmaak van 
modelcontracten die een sluitende controle op de concessievergoedin-
gen toelaten. 
 
• Procedures voor de betaling van investeringswerken 
 
Sinds 1997 zorgt het Vlaams Gewest voor een 100%-financiering van 
het overgrote deel van de investeringen op de luchthaven Oostende met 
investeringsdotaties die het aan de luchthaven per project toekent(64). 
Voordien waren deze investeringen hoofdzakelijk rechtstreeks ten laste 
van de algemene uitgavenbegroting.  
 
Hoewel een stappenplan werd opgesteld, vertoont de financiële en 
boekhoudkundige afhandeling van de investeringsdossiers nog steeds 
tekortkomingen. Zij geven aanleiding tot vertragingen in de betaling van 
de aannemers en, bijgevolg, het ontstaan van verwijlintresten. In 2001 
diende de luchthaven Oostende aldus 46.347 BEF verwijlintresten te 
betalen. In 2002 was op het ogenblik van de controle door het Rekenhof 
al 109.707 BEF verwijlintresten verschuldigd. Een verdere detaillering 
van het stappenplan, met onder meer een timing voor de diverse stap-
pen, en een striktere naleving ervan moet een vlot verloop van de pro-
cedure waarborgen en het ontstaan van verwijlintresten vermijden. 
 
• Inventaris 
 
De Luchthaven Oostende heeft zijn inventaris op 31 december 2001 niet 
opgesteld overeenkomstig de instructies van de afdeling Accounting (65). 
Een aantal verplichte gegevens ontbreken (chronologisch volgnummer, 
factuurnummer, enz.). De luchthaven zou de inventariseringsinstructies 

 
 
                                                 
62  Overeenkomstig de instructies van afdeling Accounting, deel IV - De dien-

sten met afzonderlijk beheer - Hoofdstuk 7 – p. 14. 
63  Kenmerk AC.CO/2226014/KJ/KD. 
64  Oorspronkelijk langs basisallocatie 61.31 van programma 63.30 van de 

algemene uitgavenbegroting, meer recent langs BA 61.33 van datzelfde 
programma. 

65  Deel IV - De diensten met afzonderlijk beheer – Hoofdstuk 11 – p.8. 
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strikt moeten naleven om in het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap een uniforme inventarisering mogelijk te maken. 
 
Bovendien moeten de vermogensuitgaven van de DAB Luchthaven 
Oostende nog steeds in het vermogen van het Vlaams Gewest worden 
opgenomen. Sinds de introductie van de NBS-software moeten geen 
patrimoniale ordonnanties meer worden opgemaakt. De luchthaven ge-
bruikt deze software echter niet. Hij moet zijn vermogensuitgaven dan 
ook op een alternatieve wijze in het patrimonium van het Vlaams Ge-
west opnemen. Het is nog niet duidelijk hoe dit zal verlopen.  
 
De voorgelegde inventaris is nog altijd maar een gedeeltelijke weergave 
van de waarde van de goederen die de luchthaven gebruikt voor de uit-
oefening van zijn activiteiten. Het Rekenhof heeft op dit vlak verwezen 
naar zijn opmerkingen in zijn controleverslag van 4 maart 1997(66).  
 
 
 
6.5 Instituut voor het Archeologisch Patrimonium 

De DAB Instituut voor het Archeologisch Patrimonium heeft van de be-
grote 172,70 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 
160,75 miljoen BEF ontvangsten en 100,76 miljoen BEF uitgaven gerea-
liseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 22 april 
2002 gecontroleerd verklaard.  
 
 
6.5.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 38.000 37.940 - 60 15.350 15.347 -3 
Dotatie 88.000 88.000 0 63.300 63.300 0 
Diverse ontvang-
sten 

1.000 596 - 404 1.000 1.213 213 

VDAB 42.000 29.258 - 12.742 40.200 33.393 -6.207 
Externe fondsen 3.700 3.040 - 660 3.000 5.450 2.450 

Totaal  172.700 158.835 - 13.865 122.850 119.303 - 3.547 
Uitgaven   

Personeel 67.500 52.743 - 14.757 63.900 54.967 -8.933 
Tijdelijk personeel 30.200 14.316 - 15.884 21.800 3.263 -18.537 

Projectteam inv. 17.000 2.893 - 14.107  

Werking 29.800 17.641 - 12.159 20.700 13.432 - 7.268 
Inv. opdrachten 3.000 719 - 2.281  

 

 
 
                                                 
66  Met kenmerk N 12-1.081.544 B1. 
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Investeringen 15.000 9.628 - 5.372 11.300 6.443 - 4.857

Externe fondsen 6.900 2.817 - 4.083 5.150 2.660 - 2.490

Saldo 1989 3.300 -3.300  

Totaal  172.700 100.757 - 71.943 87.230 74.290 - 12.940

 
 
6.5.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Binnenlandse Aangelegenheden op 22 april 2002 de volgende 
opmerkingen medegedeeld: 
 
• De begroting van het instituut in het decreet van 6 juli 2001(67) ver-

schilt met die in de uitvoeringsrekening van de rekenplichtige. Bij de 
controle van de rekening ging het Rekenhof uit van de cijfers in de 
uitvoeringsrekening van de DAB, aangezien zij een correct over te 
dragen saldo 2000 vermeldden. Het Rekenhof heeft aangedrongen 
op meer nauwkeurigheid bij de opmaak van de begroting. 

• Het IAP nam de 35.369 BEF intresten die een bankrekening sinds 1 
januari 1990 genereerde, niet in de rekening 2001 op, hoewel ook 
deze som in aanmerking kwam voor het nog te verdelen en met na-
tionale gelden verwezenlijkte saldo 1989. 

 
 
 
6.6 Vlaams Infrastructuurfonds 

Het Rekenhof heeft zijn controle op de rekeningen 2001 van de DAB 
Vlaams Infrastructuurfonds nog niet kunnen finaliseren, aangezien het 
pas op 30 september 2003 een rekening kreeg voorgelegd. De algeme-
ne rekening 2001 bevat evenmin cijfers voor deze DAB. De artikelen 19 
tot en met 30 van het rekendecreet 2001 hebben dan ook terecht een 
voorbehoud geformuleerd. 
 
 
 
6.7 Het Vlaams Cultuurhuis "de Brakke grond" in Amsterdam 

De DAB Het Vlaams Cultuurhuis "de Brakke Grond" in Amsterdam heeft 
van de begrote 48,4 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectieve-
lijk 48,4 miljoen BEF ontvangsten en 40,8 miljoen BEF uitgaven gereali-
seerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 26 maart 
2003 gecontroleerd verklaard. 
 
 

 
 
                                                 
67  Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001. 
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6.7.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 7.255 7.255 0 3.149 3.149 0 
Dotatie 35.700 35.700 0 33.800 33.800 0 
Diverse 1.311 1.504 194 614 769 155 
Huuropbrengsten 4.100 3.953 -147 4.098 4.178 81 

Totaal  48.366 48.412 46 41.661 41.897 235 
Uitgaven   

Personeel 2.272 1.911 -361 1.877 1.661 -216 
Werking 44.746 37.581 -7.166 38.511 32.020 -6.491 
Vermogen 1.348 1.347 -1 1.273 918 -355 

Totaal  48.366 40.839 -7.527 41.661 34.599 -7.062 

 
 
6.7.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 gemaakt. 
 
 
 
6.8 Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek 

De DAB Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek, heeft 
van de begrote 12,8 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectieve-
lijk 11,2 miljoen BEF ontvangsten en 10,3 miljoen BEF uitgaven gereali-
seerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 21 ja-
nuari 2003 gecontroleerd verklaard.  
 
6.8.1 Uitvoeringsrekening 2001 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 240 240 1.508 1.508 0 
Dotatie 7.300 7.300 7.200 7.200 0 
Diverse ontvang-
sten 

1.400 837 -563 1.000 1.004 4 

Verkoop publicaties 600 376 -224 500 410 -90 
Inkomgelden 3.300 2.471 -829 3.200 2.369 -831 

Totaal  12.840 11.223 -1.616 13.408 12.491 -917 
Uitgaven   

Werking en energie 3.800 2.184 -1.616 4.871 4.430 -441 
Personeel 8.000 7.971 -29 8.337 7.635 -702 
Restauratie kunst-
werken 

840 158 -682  

Materialen en 
meubilair 

200 14 -186 200 183 -17 

Totaal  12.840 10.327 -2.512 13.408 12.248 -1.160 
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 (in duizenden BEF) 
 
 
6.8.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 gemaakt. 
 
 
 
6.9 Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kun-

sten te Antwerpen 

De DAB Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kun-
sten te Antwerpen heeft van de begrote 139,3 miljoen BEF ontvangsten 
en uitgaven, respectievelijk 136,3 miljoen BEF ontvangsten en 117 mil-
joen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 
2001 van de DAB op 5 november 2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
6.9.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
Ontvangsten  

Overdracht 41.900 41.900 0 42.150 42.150 0
Dotatie 95.300 95.300 0 82.500 82.500 0
Diverse  3.600 375 -3.225 1.000 751 -249
Inkomgelden 30.500 31.119 619 9.500 8.226 -1.274
Verkoop publicaties 6.100 9.369 3.269 500 354 -146
Wepplus 500 172 -328 800 757 -43
Sponsorgeld 3.300 0 -3.300 2.000 1.700 -300

Totaal  181.200 178.235 -2.965 138.450 136.439 -2.011
Uitgaven  

Werkingskosten 115.550 72.980 -42.571 85.839 55.837 -30.003
Personeelskosten 43.467 35.123 -8.343 34.347 30.977 -3.370
Wepplus 900 0 -900 0 0 0
Overige materialen 7.577 4.298 -3.278 8.405 2.629 -5.777
Waarde voorwer-
pen 

13.706 4.558 -9.148 9.859 5.097 -4.762

Totaal  181.200 166.959 -64.241 138.450 94.539 -43.911

 
 
6.9.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting 
en van Cultuur meegedeeld dat de bedragen van de totale verbintenis-
sen ten laste van de uitgavenposten Algemene werkingskosten en Ver-
werving waardevolle voorwerpen de bedragen in de goedgekeurde be-
groting overschreden. 
 
 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 86 

 
6.10 Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de 

Sociale Huisvesting 

Het Rekenhof heeft de controle van de rekeningen 2001 van de DAB 
Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huis-
vesting op 11 februari 2003 beëindigd. Van de begrote 1.683,7 miljoen 
BEF ontvangsten en uitgaven, realiseerde de DAB respectievelijk 
1.681,7 miljoen BEF ontvangsten en 1.516,5 miljoen BEF uitgaven. 
 
 
6.10.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 64.521 64.521 0 1.500 1.563 63 

Aanv. dotatie 2000 248.000 246.000 -2.000 1.600.000 1.600.000 0 
Dotatie 2001 1.371.180 1.371.200 20 0 20 20 
Teruggest. intr. 0 9 9  

Totaal  1.683.701 1.681.730 -1.971 1.601.500 1.601.583 83 
Uitgaven   

Beheersvergoeding 18.150 18.150 0 18.150 18.150 0 
Tenlasteneming 7.000 3.016 -3.984 9.000 7.341 -1.659 
Subsidies renov. 47.725 28.069 -19.655 65.210 60.714 -4.496 
Tussenkomsten UP 1.610.800 1.467.286 -143.514 1.509.140 1.450.857 -58.283 

Totaal  1.683.675 1.516.521 -167.153 1.601.500 1.537.062 -64.438 

 
 
6.10.2 Resultaten van de rekeningcontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 gemaakt. 
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6.11 Investeren in Vlaanderen 

De DAB Investeren in Vlaanderen heeft van de begrote 404 miljoen BEF 
ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 410,8 miljoen BEF ontvangsten 
en 326,7 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft op 24 
juni 2003 de rekeningen 2001 van de DAB gecontroleerd verklaard.  
 
 
6.11.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
Ontvangsten   

Overdracht 97.900 98.697 797 101.000 100.976 - 24
Dotatie 306.100 306.100 0 286.300 286.300 0
Diverse opbrengsten 0 5.955 5.955 0 145 145

Totaal  404.000 410.752 6.752 387.300 387.421 121
Uitgaven   

Personeel Brussel 49.300 41.859 - 7.441 28.700 23.892 - 4.808
Personeel buitenland 65.800 43.700 -22.100 58.200 53.142 - 5.058
Werking Brussel 100.200 87.561 - 12.639 95.700 63.579 - 32.121
Werking buitenland 163.200 130.639 - 32.561 185.900 139.857 - 46.043
Investeringen Brussel 21.400 18.909 - 2.491 13.500 2.913 - 10.587
Investeringen Buiten-
land 

4.100 4.026 - 74 5.300 4.817 - 483

Totaal  404.000 326.694 - 77.306 387.300 288.200 -99.100

 
 
6.11.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 gemaakt. 
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6.12 Schoonmaak 

De DAB Schoonmaak heeft van de begrote 294,6 miljoen BEF ontvang-
sten en uitgaven, respectievelijk 293,5 miljoen BEF ontvangsten en 
259,8 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de reke-
ningen 2001 van de DAB op 3 juni 2003 gecontroleerd verklaard. Het 
constateerde daarbij tal van inbreuken tegen de beginselen van een 
regelmatige boekhouding: volledigheid van de boekhouding, aanwezig-
heid van een audittrail op verantwoordingsstukken en tijdigheid van de 
boekingen. 
 
 
6.12.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 46.800 46.803 3 52.600 52.583 -17 
Dotatie 244.300 244.300 0 227.000 227.700 700 
Diverse ontvang-
sten 

3.500 2.445 - 1.055 2.200 3.064 864 

Totaal  294.600 293.548 - 1.052 281.800 283.347 1.547 
Uitgaven   

Personeel 174.800 169.388 - 5.412 168.900 150.787 -18.113 
Werking 116.000 87.804 - 28.196 110.800 81.752 -29.048 
Investeringen 3.800 2.693 - 1.107 2.100 1.346 -754 

Totaal  294.600 259.885 - 34.715 281.800 233.885 -47.915 

 
 
6.12.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Ambtenarenzaken de volgende opmerkingen medegedeeld: 
 
Laattijdige indiening van de rekeningen 
 
In plaats van één rekening, ontving het Rekenhof verschillende versies 
van de rekeningen 2001, met name op 19 juni 2002, 3 september 2002, 
16 december 2002 en 26 maart 2003. Het ontving de NBS-kwartaalstaat 
van het vierde kwartaal op 14 januari 2003 en 26 maart 2003. De reke-
ningvoorlegging vond dus laattijdig plaats(68).  
 
Begroting 
 
• De bedragen en begrotingsartikelen in de budgetrapporten en die 

van de enige rekenplichtige van de DAB verschilden onderling 
 
 
                                                 
68  Overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van het organiek besluit van de 

Vlaamse regering van 1 juni 1995 moest dit vóór 30 april 2002. 
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voor de boekhoudorganisaties 024 en 871. Bovendien waren ze 
maar in december 2001 beschikbaar, in plaats van in oktober 
2001, aanvangsdatum van het NBS. Daarenboven kwamen de 
standen van de diverse begrotingsartikelen in de budgetrapporten 
vaak evenmin overeen met de gegevens in de rekening einde be-
heer op 30 september 2001, gebaseerd op de aangepaste begro-
ting 2001 van de DAB(69). 

• Het NBS voorzag in de periode van 1 oktober 2001 tot 31 decem-
ber 2001 niet in betalingskredieten, daar het systeem enkel was 
ingesteld op het gebruik van gesplitste kredieten. Pas vanaf 1 ja-
nuari 2002 stond het organiek besluit gesplitste kredieten toe. 

 
Verbintenissen 
 
• Een verbetering van een ingegeven bestelbon of factuur genereert 

in het NBS een nieuw boekstuknummer. Soms vindt een schrap-
ping plaats van het initiële boekstuknummer op de bestelbon of 
factuur in papiervorm, die daardoor onleesbaar worden. Zodoende 
ontbreekt een audittrail van het initiële nummer op de verantwoor-
dingsstukken. 

• Het Rekenhof was van oordeel dat een essentiële minimumvereis-
te voor de start van het nieuwe boekhoudsysteem op 1 oktober 
2001, een registratie in het systeem was van alle bedragen van 
openstaande verbintenissen en vastgestelde rechten van de DAB 
op 30 september 2001, ook al verplichtten de DAB-instructies(70) 
dit niet. Diverse openstaande verbintenissen kwamen op 30 sep-
tember 2001, bij de afsluiting van de controle, nog altijd niet in het 
NBS voor. Dit vormt een inbreuk tegen het volledigheidsprinci-
pe(71). 

• De DAB beschikt enkel over betalingskredieten, niet over verbinte-
nissenkredieten. Er is dan ook geen tussenkomst van de contro-
leur der vastleggingen. Dit sluit het gebruik uit van de procedure 
van gelijktijdige vastlegging en ordonnancering(72) (de zogenaam-
de buiten-visumprocedure). In twee gevallen heeft de DAB 
Schoonmaak toch deze procedure gebruikt: 

 
 
                                                 
69  Decreet van 6 juli 2001 houdende aanpassing van de algemene uitgaven-

begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001. 
70  Afdeling Accounting van de Administratie Budgettering, Accounting en 

Financieel Management, deel IV: de diensten met afzonderlijk beheer, in-
structies. 

71  Dat kan worden afgeleid uit de conjunctie van artikel 1, § 2, van het uitvoe-
ringsbesluit en artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de rijkscompta-
biliteit. 

72  Artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van 
de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van alge-
meen bestuur van de Staat. De procedure bestaat erin dat een gelijktijdig 
visum tot rekenplichtige vastlegging en tot ordonnancering aan de contro-
leur van de vastleggingen wordt onderworpen. 
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- Voor bestelbons opgemaakt vóór 1 oktober 2001, waarvoor toen 
geen registratie in het NBS plaatsvond, boekte de DAB de facturen 
langs de buiten-visumprocedure. 
- Als het initiële inkooporderbedrag, ingegeven na 1 oktober 2001, 
lager was dan het factuurbedrag Soms registreerde de boekhoud-
cel vastleggingen dubbel in het NBS: eerst langs inkooporders 
(verbintenissen) en vervolgens door registratie van facturen langs 
de procedure van gelijktijdige vastlegging en ordonnancering. In dit 
geval was er geen aanrekening op het initieel ingegeven inkoop-
ordernummer, dat bleef openstaan. Zo ging het verband tussen in-
kooporder en ingegeven factuur verloren. De opnulzetting van het 
initieel geregistreerd inkooporder vond bovendien vaak laattijdig 
plaats. Deze werkwijze biedt de beheerder van de DAB dus geen 
correct en transparant beeld van de stand van de verbintenissen 
en van de geregistreerde facturen op deze verbintenissen. 

• De DAB heeft diverse bestelbonbedragen foutief in het NBS 
ingegeven. De versies van de beheersrekeningen van 26 maart 
2003 en 16 december 2002 vermeldden verschillende 
gecorrigeerde bedragen van de aangerekende verbintenissen voor 
werkingskosten (respectievelijk 92.816.120 BEF en 84.309.553 
BEF). • DAB Schoonmaak werkt vooral met overheidsopdrachten over 
verschillende jaren. De NBS-procedure houdt in dat een correctie 
op een vastlegging de initiële nummering van het vastgelegd be-
drag van de overheidsopdracht vervangt. Bijgevolg maken foute 
inputgegevens de vastleggingen moeilijker opvolgbaar. Bovendien 
krijgt de vastlegging ook bij overdracht naar het volgende jaar een 
nieuw vastleggingsnummer. De in papiervorm bijgehouden bestel-
bons met nieuwe inkoopnummers ingevolge correcties, bevatten 
daarenboven geen enkel verantwoordingsstuk dat de aard en 
grootte van het gecorrigeerde of overgedragen bedrag in het NBS 
weergeeft. Deze werkwijze vermindert de transparantie van het 
uitstaand vastleggingssaldo bij een overheidsopdracht en bemoei-
lijkt de controle. 

• De DAB maakt manueel een bestelbon met eigen refertenummer 
op en stuurt die naar de boekhoudcel voor registratie in het NBS. 
Die registratie genereert een nieuw bestelbonnummer(73). De 
boekhoudcel maakt nadien een vergelijkingstabel tussen de DAB- 
en de NBS-bestelbonnummers op, om bestelbontransacties ge-
makkelijker te kunnen detecteren. De workflow zou vereenvoudi-
gen als de DAB zelf de bestelbons in het NBS zou kunnen regi-
streren, met één uniek bestelbonnummer: de registratie zou snel-
ler gaan, een bestelbontransactie zou gemakkelijker kunnen wor-
den opgespoord en het heen en weer sturen van bestelbons tus-
sen DAB en boekhoudcel zou wegvallen. 

 

 
 
                                                 
73  Soms is alleen het referentienummer van de DAB gekend, zodat de gege-

vens van de bestelbon in het NBS moeilijk opspoorbaar zijn. 
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Correcties in het NBS door de VLIMFIN-helpdesk 
 
De boekhoudcel kon voor bepaalde rechtzettingen in het systeem, aan-
gemaakt door de helpdesk, geen verantwoordingsstukken voorleggen, 
zodat aard van de registratie, datum, bedrag, tegenpartij, dienst of per-
soon die de verrichting uitvoerde, onduidelijk zijn. 
 
Leveranciers 
 
• De boekhoudcel voert een zelfde leverancier soms meermaals als 

in het NBS in. 
• Wijzigingen in begunstigdengegevens worden soms niet in het 

accountingsysteem ingebracht. Zo vermeldden bankrekeninguit-
treksels bv. een vroegere firmabenaming met een rekeningnum-
mer van een nieuw gecreëerde onderneming. Het systeem geeft 
aldus het uitstaand bedrag van de vroegere en de nieuwe credi-
teur niet altijd correct weer.  

• In vergelijking met vroegere boekjaren waren er in 2001 meer du-
plicaten van facturen, die bovendien niet altijd de vermelding droe-
gen dat alle maatregelen waren genomen om een dubbele beta-
ling te voorkomen. 

• De DAB dient jaarlijks betaalgegevens ter beschikking te stellen 
van de Administratie der Directe Belastingen door middel van de 
fiche 104/O.D. De DAB heeft dergelijke fiches soms onterecht op-
gemaakt bij leveringen van boeken of als de leverancier een over-
heidsdienst was.  

 
Betalingen 
 
• Betalingsopdrachten vonden meestal na de factuurvervaldag 

plaats. Daardoor kon de DAB vaak niet genieten van betalingskor-
tingen.  

• Soms voerde het NBS-systeem betalingsopdrachten met tot zeven 
dagen vertraging uit. 

• De betalingsmededeling op de bankrekeninguittreksels waren 
soms onvolledig (bv. onvolledige factuurnummers), wat bevragin-
gen van leveranciers noodzaakte. 

 
Ontvangsten: verworven rechten voor het vierde kwartaal 2001 
 
Het gecorrigeerde NBS-rapport van 26 maart 2003 gaf voor de kwar-
taalstaat van het vierde kwartaal 2001 50.032,03 EUR verworven rech-
ten op. Volgens een Cognosrapport van de boekhoudcel van het depar-
tement Algemene Zaken en Financiën bedroeg dit 47.213,10 EUR. 
 
Interne-controlesysteem 
 
Het NBS vertoonde inputfouten, die onder meer een optimalisatie van de 
gegevensfeedback van de boekhoudcel naar de DAB wettigen. 
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Taakgerichte opleidingsnoden 
 
Tijdens de controle van het Rekenhof diende de boekhoudcel soms in-
formatie in te winnen bij de helpdesk van het NBS-pakket van de afde-
ling Interdepartementale Management Informatiesystemen (IMIS). De 
NBS-cursussen bleven vooralsnog vrij algemeen per module. Wellicht is 
een taakgerichte en gesegmenteerde opleiding per soort pakketuser 
aangewezen. 
 
Ordonnateur vermeld in de beheersrekening 
 
De manager van de boekhoudcel ondertekende de beheersrekening van 
26 maart 2003 als ordonnateur, in plaats van het afdelingshoofd van de 
afdeling Logistieke Dienstverlening bij de administratie Logistiek. 
 
 
 
6.13 Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Land-

commanderij Alden Biesen 

De DAB Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcom-
manderij Alden Biesen heeft van de begrote 46,5 miljoen BEF ontvang-
sten en uitgaven, respectievelijk 44 miljoen BEF ontvangsten en 40 mil-
joen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 
2001 van de DAB op 28 januari 2003 gecontroleerd verklaard. 
 
 
6.13.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 1.598 1.598 0 6.654 6.654 0 
Dotatie 12.500 12.500 0 7.400 7.400 0 
Diverse ontvang-
sten 

30.500 28.102 -2.398 28.300 25.501 -2.799 

Huuropbrengsten 1.930 1.847 -83 1.600 1.081 -519 

Totaal  46.528 44.048 -2.480 43.954 40.637 -3.317 
Uitgaven   

Personeelskosten 6.650 6.216 -434 5.895 5.151 -744 
Werkingskosten 38.378 33.166 -5.212 35.285 31.114 -4.170 
Uitrusting 1.500 638 -862 2.775 2.766 -9 

Totaal  46.528 40.020 -6.509 43.954 39.031 -4.924 

 
 
6.13.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 gemaakt. 
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6.14 Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk 

De DAB Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk heeft van 
de begrote 38,8 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 
38,8 miljoen BEF ontvangsten en 32 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. 
Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 28 januari 2003 
gecontroleerd verklaard. 
 
6.14.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
Ontvangsten  

Overdracht 38.762 38.762 0 28.814 28.814 0
Dotatie 0 0 0 92.900 92.900 0
Eigen ontvang-
sten 

8 8 0 2.008 2.004 -4

Totaal  38.770 38.770 0 123.722 123.718 -4
Uitgaven  

Terugstorting 
saldo 

5.666 5.666 0 0 0 0

Werking 33.105 26.372 -6.732 123.722 84.326 -39.395

Totaal  38.770 32.038 -6.732 123.722 84.326 -39.395

 
 
6.14.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 gemaakt. 
 
 
 
6.15 Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De 

Zande 

De DAB Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De 
Zande realiseerde van de begrote 50,7 miljoen BEF ontvangsten en 
uitgaven respectievelijk 51,5 miljoen BEF ontvangsten en 39,9 miljoen 
BEF uitgaven. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 
25 maart 2003 gecontroleerd verklaard. 
 
6.15.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
Ontvangsten  

Overdracht 5.500 5.483 -17 5.600 5.595 -5
Dotatie 40.000 40.00 0 36.500 36.500 0
Andere ontvang-
sten 

5.200 6.086 886 5.100 5.043 -57

Totaal  50.700 51.569 869 47.200 47.138 -62
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Uitgaven   

Werkingskosten 22.100 17.641 -4.459 19.900 17.090 -2.810 
Verblijfskosten 23.700 19.766 -3.934 21.900 20.189 -1.711 
Investeringen 4.900 2.498 -2.402 5.300 3.946 -1.354 
Tijdelijke tewerk-
stelling 

0 0 0 100 73 -27 

Totaal  50.700 39.905 -10.795 47.200 41.298 -5.902 

 
 
6.15.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 geformu-
leerd. 
 
 
 
6.16 Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De 

Kempen 

De DAB Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De 
Kempen realiseerde van de begrote 41 miljoen BEF ontvangsten en 
uitgaven respectievelijk 41,1 miljoen BEF ontvangsten en 33,8 miljoen 
BEF uitgaven. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 
25 maart 2003 gecontroleerd verklaard. 
 
6.16.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 700 732 32 2.600 2.565 -35 
Dotatie 35.100 35.100 0 27.700 27.700 0 
Andere ontvang-
sten 

5.200 5.301 101 5.100 4.709 -391 

Totaal  41.000 41.133 133 35.400 34.974 -426 
Uitgaven   

Werkingskosten 21.300 17.326 -3.974 17.500 17.538 38 
Verblijfskosten 17.000 15.446 -1.554 14.700 13.524 -1.176 
Investeringen 2.700 1.082 -1.618 3.000 2.998 -2 

Totaal  41.000 33.854 -7.146 35.400 34.242 -1.158 

 
 
6.16.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 geformu-
leerd. 
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6.17 Autonome Vlaamse Fiscale Inning 

De DAB AVFI heeft van de 3,2 miljoen BEF begrote ontvangsten en 
uitgaven, respectievelijk 3,3 miljoen BEF ontvangsten en 0,1 miljoen 
BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van 
de DAB op 15 april 2003 gecontroleerd verklaard.  
 
 
6.17.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil
Ontvangsten  

Overdracht 3.200 3.300 100 2.300 3.500 1.200
Dotatie 0 0 0 4.500 0 -4.500

Totaal  3.200 3.300 100 6.800 3.500 3.300
Uitgaven  

Personeel 0 0 0 4.500 0 -4.500
Werking 1.700 100 1.600 1.200 200 -1.000
Uitrusting 1.500 0 1.500 1.100 0 -1.100

Totaal  3.200 100 3.100 6.800 200 -6.600

 
 
6.17.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 geformu-
leerd. 
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6.18 Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de 
Welzijnssector 

De DAB CICOV heeft van de begrote 19,4 miljoen BEF ontvangsten en 
uitgaven 23,5 miljoen BEF ontvangsten en 12,5 miljoen BEF uitgaven 
gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 25 
maart 2003 gecontroleerd verklaard. 
 
 
6.18.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering Verschil 
Ontvangsten   

Overdracht 5.300 9.594 4.294 4.500 6.913 2.413 
Dotatie 13.500 13.500 0 14.300 14.300 0 
Diverse ontvang-
sten 

600 452 -148 600 1.185 585 

Totaal  19.400 23.546 4.146 19.400 22.398 2.998 
Uitgaven   

Personeel 0 0 0 500 0 -500 
Werking 17.900 11.837 -6.063 17.400 11.283 -6.117 
Investeringen 1.500 708 -792 1.500 1.521 21 

totaal  19.400 12.545 -6.855 19.400 12.804 -6.596 

 
 
6.18.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekening 2001 geformu-
leerd.  
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6.19 Linker Scheldeoever 

De DAB Linker Scheldeoever LSO heeft van de begrote 484,6 miljoen 
BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 550,3 miljoen BEF ont-
vangsten en 243,3 miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof 
heeft de rekeningen 2001 van de DAB op 25 februari 2003 gecontro-
leerd verklaard.  
 
 
6.19.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 2000 
 begroting Uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten  

Overdracht 153.500 153.471 -29 63.200 63.179 -21
Dotaties 291.000 290.000 -1.000 357.600 358.900 1.300
Eigen ontvang-
sten 

40.100 106.806 66.706 17.007 49.312 32.305

Totaal  484.600 550.277 65.677 437.807 471.391 33.584
Uitgaven  

Personeel 199.700 195.825 -3.875 267.307 267.307 0
Werking 49.100 25.279 -23.821 50.800 24.210 -26.590
Investeringen 235.800 22.235 -213.565 119.700 2.563 -117.137

Totaal  484.600 243.339 -241.261 437.807 294.080 -143.727

 
 
6.19.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie op 25 februari 2003 
medegedeeld dat het zijn controle over de jaarrekening 2001 van de 
DAB Linker Scheldeoever heeft beëindigd.  
 
De gerealiseerde eigen ontvangsten lagen hoger dan geraamd door de 
inning van achterstallige bijdragen inzake onroerende voorheffing en 
registratierechten. De geplande investeringen werden niet allemaal toe-
gewezen of met vertraging uitgevoerd, zodat de investeringskredieten 
slechts beperkt zijn aangewend. 
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6.20 Catering 

De DAB Catering heeft van de begrote 259,0 miljoen BEF ontvangsten 
en uitgaven, respectievelijk 251,6 miljoen BEF ontvangsten en 209,8 
miljoen BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de rekeningen 
2001 van de DAB nog niet gecontroleerd verklaard. 
 
 
6.20.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 
 2001 2000 
 begroting uitvoering verschil begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten       
Overdracht 36.700 36.700 0 17.700 17.400 -300 
Dotatie 153.000 153.000 0 166.700 167.200 500 
Diverse ontvang-
sten 

69.300 61.900 7.400 53.700 59.700 6.000 

Totaal  259.000 251.600 7.400 238.100 244.300 6.200 
Uitgaven   
Personeel 113.800 113.400 400 101.900 94.800 7.100 
Werking 138.100 93.600 44.500 131.200 107.400 23.800 
Investeringen 7.100 2.850 4.250 5.000 2.900 2.100 

Totaal  259.000 209.850 49.150 238.100 205.100 32.900 

 
 
6.20.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Bij de algemene rekening 2000 had het Rekenhof opgemerkt dat staat 3 
- Samenvatting van de beheersrekeningen van de rekenplichtigen - 
geen melding maakte van het tekort van 135.100 BEF bij de DAB Cate-
ring. Daar dit tekort ook niet voorkwam in de beheersrekening 2000 van 
de DAB zelf, diende dit te worden opgenomen en ten laste gelegd van 
de rekening 2001 van de DAB (en dus van de algemene rekening 
2001)(74). Hoewel de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, op 7 
januari 2002 beloofde het tekort te zullen verwerken in de rekening 
2001, is dit niet gebeurd. In afwachting van de aanpassing kan het Re-
kenhof de beheersrekening dan ook niet afsluiten.  
 
Verder bevat de uitvoeringsrekening van de begroting 169.410.000 BEF 
verworven vastgestelde rechten voor de dotatie, terwijl de beschikbare 
dotatiebesluiten 169.500.000 BEF vermelden.  
 
Ten slotte ontbreekt in de beheersrekening het luik Vermogensverwer-
vingen. 
 
 
 
 
 
                                                 
74  Overeenkomstig zijn brief van 13 april 1999, kenmerk N 14 - 1.679.022. 
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6.21 Grondfonds 

De DAB Grondfonds heeft van de begrote 472,3 miljoen BEF ontvang-
sten en uitgaven, respectievelijk 512,0 miljoen BEF ontvangsten en 7,8 
miljoen BEF uitgaven, (exclusief het naar het volgend begrotingsjaar 
over te dragen saldo) gerealiseerd. Het Rekenhof heeft de controle op 
de rekeningen 2001 van de DAB op 3 juni 2001 beëindigd. Dit heeft aan-
leiding gegeven tot diverse opmerkingen. 
 
 
6.21.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in BEF) 
 begroting uitvoering verschil 
Ontvangsten   

08.03 Overgedragen saldo Grondfonds 
/ Planschadefonds 

428.500.000 428.468.714 -31.286 

08.20 Diverse Ontvangsten 500.000 4.390.030 3.890.030 

36.80 Ontvangsten uit administratieve 
boetes 

1.300.000 1.744.000 444.000 

38.01 Ontvangsten uit meerwaarden, 
dwangsommen, recuperatie afbraak-
kosten 

22.000.000 22.733.082 733.082 

38.02 Ontvangsten uit transacties 20.000.000 54.652.226 34.652.226 

38.03 Ontvangsten uit planbatenheffin-
gen 

0 0 0 

46.1 Dotatie Vlaamse Gemeenschap 
(pro memorie) (PR 62.10 ba 41.10) 

0 0 0 

Totaal  472.300.000 511.988.052 39.688.052 
Uitgaven   

03.30 Diverse uitgaven 500.000 37.598 -462.402 
12.10 Werkingskosten 30.000.000 4.781.908 -25.218.092 
12.11 Uitgaven voor informatieverstrek-
king, communicatie en opleidingsinitia-
tieven 

70.000.000 0 -70.000.000 

12.38 Specifieke werkingskosten infor-
matica 

5.000.000 0 -5.000.000 

34.01 Planschadevergoedingen 125.000.000 2.945.463 -122.054.537 
34.02 Subsidies voor door overmacht 
vernielde zonevreemde constructies 

4.000.000 0 -4.000.000 

43.12 Herverdeling planbatenheffingen 
naar provincies 

0 0 0 

43.22 Herverdeling planbatenheffingen 
naar gemeenten 

0 0 0 

03.20 Over te dragen saldo naar het 
volgende begrotingsjaar 

237.800.000 504.223.083 266.423.083 

Totaal  472.300.000 511.988.052 39.688.052 

 
 
6.21.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening op 4 juni 2003 de volgende 
opmerkingen medegedeeld: 
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• Regeling van de ordonnateursbevoegdheden  
 
Artikel 9, §1, van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 
2000 betreffende het financiële en materiële beheer van het 
Grondfonds stelt de directeur-generaal van de Administratie Ruim-
telijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen 
aan als ordonnateur voor de betaalbaarstelling van kredieten, an-
dere dan die voor de planschadevergoedingen. Artikel 9, §2, van 
dit besluit belast de directeur-generaal van de Administratie Bud-
gettering, Accounting en Financieel Management met de inning 
van de planbatenheffingen. Het besluit voorziet echter niet in de 
ordonnateursbevoegdheid voor de betaalbaarstelling van kredie-
ten voor de planschadevergoedingen en evenmin in die voor de 
ontvangstverrichtingen andere dan voor de planbaten. Het Reken-
hof heeft de minister deze problematiek al meegedeeld op 21 au-
gustus 2001, naar aanleiding van zijn controle van de rekeningen 
2000. Daar de minister tot op heden niet had geantwoord, heeft 
het Rekenhof andermaal de vraag gesteld of het met het oog op 
de rechtszekerheid niet was aangewezen dit besluit te vervolledi-
gen, met name met een regeling van alle ordonnateursbevoegd-
heden. 

 
• Geconsolideerde beheersrekening 

 
De bedragen in deze rekening van de begrotingsverrichtingen, 
derdengelden, fondsenbewegingen en wachtgelden stemmen 
overeen met het totaal van de boekingen in de beheersrekeningen 
van de centrale rekenplichtige en van de regionale rekenplichtigen. 
De rubriek Orderekening van de geconsolideerde beheersrekening 
vermeldt echter geen bedrag. Nochtans hebben deze rekenplichti-
gen in 2001 in totaal 2.078.987 BEF wachtgelden geaffecteerd. 
Deze som werd dus dubbel geteld in de opgegeven totalen van de 
ontvangsten en uitgaven van de geconsolideerde beheersreke-
ning. 
 
Aangezien alle in hetzelfde jaar door deze rekenplichtigen uitge-
voerde fondsenoverdrachten aan andere rekenplichtigen plaats-
vonden binnen de consolidatiekring van de DAB Grondfonds en 
bijgevolg geen werkelijke uitgaven waren, zijn ook deze bedragen 
dubbel geteld in de totalen van de ontvangsten en uitgaven. 
 
De totale som van deze fondsengelden, die 2.242.793 BEF be-
draagt, dient dan ook te worden opgenomen in de bovenvermelde 
orderekening, die 4.321.780 BEF moet bevatten. Deze som dient 
ten slotte in mindering te worden gebracht van de opgegeven tota-
len van de ontvangsten en uitgaven van de geconsolideerde be-
heersrekening, zodat deze ontvangsten en uitgaven in werkelijk-
heid respectievelijk 94.474.945 BEF en 10.243.480 BEF bedragen.  

 
• Uitvoeringsrekening van de begroting 

 
De kolom Verschil tussen ramingen en aangerekende ontvangsten 
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tegenover de rubriek Diverse ontvangsten (ESR-code 08.2) bevat 
geen bedrag. Nochtans raamde de begroting 2001 deze ontvang-
sten op 500.000 BEF, en rekende de DAB 4.390.030 BEF aan. 
Het verschil met de begrotingsraming bedraagt dus 3.890.030 
BEF. Het totaal van de verschillen in de uitvoeringsrekening be-
draagt dan ook 39.688.052 BEF, in plaats van 35.798.022 BEF. 

 
 
6.21.3 Antwoord van de minister 
 
Op 9 juli 2003 antwoordde de minister dat het probleem van de ordonna-
teursbevoegdheid zou worden opgelost naar aanleiding van het oprich-
tingsbesluit van het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Ruimte-
lijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Inzake de opmerkin-
gen over de geconsolideerde beheersrekening en de uitvoeringsreke-
ning van de begroting deelde de minister mede dat een verbeterd 
exemplaar werd opgemaakt. Het Rekenhof ontving dit exemplaar, dat 
inderdaad rekening hield met zijn opmerkingen, op 25 juli 2003.  
 
 
 
6.22 Vlaams Kenniscentrum PPS 

De pas opgerichte DAB Vlaams Kenniscentrum PPS heeft van de 
begrote 25,5 miljoen BEF ontvangsten en uitgaven, respectievelijk 0 
BEF ontvangsten en 0 BEF uitgaven gerealiseerd. Het Rekenhof heeft 
de rekeningen 2001 van de DAB op 14 februari 2003 gecontroleerd ver-
klaard. 
 
 
6.22.1 Uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 2001 
 begroting uitvoering verschil
Ontvangsten 

Dotatie 25.500 0 25.500

Totaal  25.500 0 25.500
Uitgaven 

Personeel 19.700 0 19.700
Werking 4.500 0 4.500
Uitrusting 1.300 0 1.300

Totaal  25.500 0 25.500

 
 
6.22.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft geen opmerkingen over de rekeningen 2001 ge-
maakt. 
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6.23 Loodswezen 

Het Rekenhof heeft zijn controle op de rekeningen 2001 van de DAB 
Loodswezen nog niet kunnen finaliseren, aangezien de rekening laattij-
dig werd voorgelegd. De algemene rekening 2001 bevat geen cijfers 
voor deze DAB. De artikelen 19 tot en met 30 van het rekendecreet 
2001 hebben dan ook terecht een voorbehoud geformuleerd. 
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7 Vlaamse openbare instellingen: overzicht van 
de rekeningen 2001 

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt en 
het Reproductiefonds Vlaamse Musea hebben in 2001 hun eerste jaar-
rekening afgesloten. Over het begrotingsjaar 2001 dienden aldus 47 
VOI’s rekeningen af te leggen bij het Rekenhof. 
 
De onderstaande tabellen geven een cijfermatig overzicht van de gecon-
troleerde VOI-rekeningen, gerangschikt volgens de categorie van de 
instellingen. De ontvangsten zijn opgedeeld in dotaties, enerzijds, en 
andere ontvangsten, anderzijds. Dotaties zijn daarbij: transfers van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap overgenomen uit de uitvoe-
ringsrekening van de VOI’s (ontvangsten met ESR-code 46 - Inkomens-
overdrachten binnen eenzelfde institutionele groep of ESR-code 66 - 
Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep). De rubriek 
andere ontvangsten omvat de eigen ontvangsten, zoals transfers van de 
EU, retributies, verkopen, renten, huurgelden en de andere ontvangsten 
die niet onder de voorgaande categorieën ressorteren. Het overzicht 
houdt geen rekening met de overgedragen saldi van vorige jaren die de 
verscheidene VOI’s hebben gebruikt om hun begroting in evenwicht te 
kunnen indienen. In het begrotingsjaar 2001 bedroegen de totale ont-
vangsten 219.725.184 in duizenden BEF, waarvan 145.926.658 in dui-
zenden BEF dotaties. De totale uitgaven bedroegen 232.788.968 in dui-
zenden BEF. 
 
 
Instellingen van categorie A 

 (in duizenden BEF) 
Instelling Cat.  2001(75) 
   begroting uitvoering

A ontvangsten 2.555.200 2.318.375
 dotatie 2.331.400 1.526.669
 andere 223.800 791.706
 uitgaven 2.710.500 1.812.831

1. Openbare Afvalstoffen-
maatschappij voor het 
Vlaams Gewest (OVAM) 

 saldo -155.300 505.544
A ontvangsten 3.953.900 3.994.318
 dotatie 3.953.900 3.953.900
 andere 0 40.418
 uitgaven 7.393.000 4.094.647

2. Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA) 

 saldo -3.439.100 -100.329
A ontvangsten 1.100.000 1.131.3933. Vlaams Fonds voor de 

Lastendelging (VFLD)  dotatie 1.100.000 1.100.000
  andere 0 31.393
  uitgaven 1.100.000 631.205
  saldo 0 500.188

 
 
                                                 
75  Exclusief overgedragen resultaat vorige jaren. 
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Instelling Cat.  2001(75) 
   begroting uitvoering 

A ontvangsten 70.968 3.802 
 dotatie 0 0 
 andere 70.968 3.802 
 uitgaven 142.247 44.139 

4. Investeringsfonds voor 
Grond- en Woonbeleid in 
Vlaams-Brabant (VLABIN-
VEST) 

 saldo -71.279 -40.337 
A ontvangsten 7.162.900 7.083.706 
 dotatie 6.879.900 6.858.300 
 andere 283.000 225.406 
 uitgaven 7.458.800 7.392.458 

5. Fonds Bijzondere Jeugd-
bijstand (FBJ) 

 saldo -295.900 -308.752 
A ontvangsten 384.200 343.262 
 dotatie 376.200 343.000 
 andere 8.000 262 
 uitgaven 437.700 344.123 

6. Fonds Film in Vlaanderen 

 saldo -53.500 -861 
A ontvangsten 3.023.637 2.630.438 
 dotatie 2.924.400 2.516.164 
 andere 99.237 114.274 
 uitgaven 3.496.099 2.551.652 

7. Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) 

 saldo -472.462 78.786 
A ontvangsten 931.300 909.519 
 dotatie 788.700 788.700 
 andere 142.600 120.819 

8. Vlaams Landbouwinveste-
ringsfonds (VLIF) 

 uitgaven 1.563.600 1.110.032 
  saldo -632.300 -200.513 

A ontvangsten 612.198 566.243 
 dotatie 0 0 
 andere 612.198 566.243 

9. Grindfonds 

 uitgaven 1.679.200 31.312 
  saldo -1.067.002 534.931 

A ontvangsten 146.800 146.499 
 dotatie 144.700 144.700 
 andere 2.100 1.799 

10. Financieringsinstrument 
voor de Vlaamse Visserij- en 
Aquicultuursector (FIVA) 

 uitgaven 242.900 140.264 
  saldo -96.100 6.235 

A ontvangsten 6.626.800 6.471.209 
 dotatie 6.326.800 6.326.800 
 andere 300.000 144.409 
 uitgaven 8.598.800 4.960.108 

11. Fonds voor Economische 
Expansie en Regionale Re-
conversie - Middelgrote en 
Grote Ondernemingen 
(FEERR-MGO) 

 saldo -1.972.000 1.511.101 
A ontvangsten 3.846.600 3.817.003 
 dotatie 3.796.600 3.796.600 
 andere 50.000 20.403 
 uitgaven 5.377.600 3.533.666 

12. Fonds voor Economische 
Expansie en Regionale Re-
conversie - Kleine Onderne-
mingen (FEERR-KO) 

 saldo -1.531.000 283.337 
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Instelling Cat.  2001(75) 
   begroting uitvoering

A ontvangsten 20.000 20.000
 dotatie 20.000 20.000
 andere 0 0
 uitgaven 0 3.142

13.Herplaatsingsfonds 

 saldo 20.000 16.858
A ontvangsten 1.885.000 1.356.523
 dotatie 185.800 185.800
 andere 1.699.200 1.170.723

14. Limburgfonds 

 uitgaven 3.134.600 1.413.718
  saldo -1.249.600 -57.195

A ontvangsten 115.500 104.945
 dotatie 0 0
 andere 115.500 104.945
 uitgaven 900 15.559

15. Vlaams Rente Egalisatie 
Fonds (VERF) 

 saldo 114.600 89.386
A ontvangsten 976.700 979.285
 dotatie 776.700 776.700
 andere 200.000 202.585
 uitgaven 1.130.300 735.615

16. Fonds Culturele 
Infrastructuur 

 saldo -153.600 243.670
A ontvangsten 4.747.300 4.581.840
 dotatie 4.267.300 4.267.300
 andere 480.000 314.540
 uitgaven 218.500 141.320

17. Vlaams Zorgfonds 

 saldo 4.528.800 4.440.520
A ontvangsten 8.300 11.464
 dotatie 0 0
 andere 8.300 11.464
 uitgaven 111.800 35.966

18. Fonds Vlaanderen-Azië 

 saldo -103.500 -24.502
A ontvangsten 4.689.615 13.209.237
 dotatie 4.689.615 13.209.237
 andere 0 0
 uitgaven 4.000.000 0

19. Financieringsfonds voor 
Schuldafbouw en Eenmalige 
Investeringsuitgaven 

 saldo 689.615 13.209.237
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Totaal van de VOI’s van categorie A 
 

(in duizenden BEF) 
 2001 
 begroting uitvoering 
ontvangsten 42.856.918 49.679.061 
dotatie 38.562.015 45.813.870 
andere 4.294.903 3.865.191 
uitgaven 48.796.546 28.991.757 
saldo -5.939.628 20.687.304 

 
 
 
Instellingen van categorie B en sui generis 
 

(in duizenden BEF) 
Instelling Cat.  2001(76) 
   begroting uitvoering 

B ontvangsten 1.646.726 1.640.802 
 dotatie 1.108.366 979.443 
 andere 538.360 661.359 
 uitgaven 1.595.060 1.621.581 

1. Dienst voor de Scheep-
vaart 

 saldo 51.666 19.221 
B ontvangsten 1.214.545 1.197.158 
 dotatie 1.049.400 1.030.335 
 andere 165.145 166.823 
 uitgaven 1.286.500 1.155.795 

2. Export Vlaanderen 
 

 saldo -71.955 41.363 
B ontvangsten 1.422.589 1.360.338 
 dotatie 1.239.700 1.168.861 
 andere 182.889 191.477 

3. Toerisme Vlaanderen 

 uitgaven 1.573.580 1.521.097 
  saldo -150.991 -160.759 

B ontvangsten - - 
 dotatie - - 
 andere - - 
 uitgaven - - 

4. Universitair Ziekenhuis 
Gent (UZG) (77) 

 saldo - - 
B ontvangsten 5.536.200 5.638.450 
 dotatie 5.514.900 5.501.913 
 andere 21.300 136.537 

5. Vlaams Instituut voor de 
Bevordering van het Weten-
schappelijk-Technologisch 
Onderzoek in de Industrie 
(IWT)  uitgaven 5.732.700 5.055.839 

  saldo -196.500 582.611 
 

 
 
                                                 
76  Exclusief overgedragen resultaat vorige jaren. 
77  De instelling is onderworpen aan de ziekenhuiswetgeving en dient geen 

ESR-uitvoeringsrekening voor te leggen. 
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Instelling Cat.  2001(76) 
   begroting uitvoering

B ontvangsten 22.737.180 22.867.082
 dotatie 14.492.180 14.442.180
 andere 8.245.000 8.424.902

6. Vlaamse Dienst voor Ar-
beidsbemiddeling en Be-
roepsopleiding (VDAB) 

 uitgaven 24.338.431 24.107.262
  saldo -1.601.251 -1.240.180

B ontvangsten 34.791.323 31.889.211
 dotatie 5.500 4.497
 andere 34.785.823 31.884.714
 uitgaven 36.573.671 33.083.465

7. Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij 
(VHM) 

 saldo -1.782.348 -1.194.254
B ontvangsten 946.500 935.279
 dotatie 909.900 895.400
 andere 36.600 39.879

8.a. Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) - Algemene 
diensten 

 uitgaven 1.107.782 997.700
  saldo -161.282 -62.421

B ontvangsten 490.300 491.524
 dotatie 490.300 487.599
 andere 0 3.925

8.b. Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) - Mestbank 

 uitgaven 512.600 484.570
  saldo -22.300 6.954

B ontvangsten 76.600 99.169
 dotatie 61.000 58.000
 andere 15.600 41.169

8.c. Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) - OC-GIS 

 uitgaven 76.600 101.270
  saldo 0 -2.101

B ontvangsten 7.791.500 7.814.758
 dotatie 0 0

9. Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening 
(VMW)  andere 7.791.500 7.814.758
  uitgaven 7.650.150 7.642.482
  saldo 141.350 172.276

SG ontvangsten - -
 dotatie - -

10. Gemeenschapsonderwijs 
(VMW)(78) 

 andere - -
  uitgaven - -
  saldo - -

SG ontvangsten 13.125.185 14.597.531
 dotatie 8.812.801 8.813.301
 andere 4.312.384 5.784.230
 uitgaven 13.008.185 15.083.833

11. Vlaamse Radio- en Tele-
visieomroep (VRT) 

 saldo 117.000 -486.302
 

 
 
                                                 
78  Het Rekenhof kon de controle van de jaarrekeningen 2000 en 2001 van 

het Gemeenschapsonderwijs nog steeds niet beëindigen doordat het ge-
deelte consolidatie van de jaarrekening 2000 en 2001 van de scholengroep 
van het Gemeenschapsonderwijs nog niet werd voorgelegd. 
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Instelling Cat.  2001(76) 
   begroting uitvoering 

SG ontvangsten 3.879.400 3.975.718 
 dotatie 3.874.400 3.897.128 
 andere 5.000 78.590 

12. Dienst voor Infrastruc-
tuurwerken van het Gesub-
sidieerd Onderwijs (DIGO) 

 uitgaven 5.874.500 4.998.396 
  saldo -1.995.100 -1.022.678 

SG ontvangsten 348.300 345.128 
 dotatie 345.000 345.000 
 andere 3.300 128 

13. Investeringsdienst 
Vlaamse Autonome Hoge-
scholen (IVAH) 

 uitgaven 417.500 332.521 
  saldo -69.200 12.607 

SG ontvangsten 10.741.495 12.083.807 
 dotatie 7.429.958 8.279.870 

14. Kind en Gezin 

 andere 3.311.537 3.803.937 
  uitgaven 10.922.193 12.065.148 
  saldo -180.698 18.659 

SG ontvangsten - - 
 dotatie - - 
 andere - - 

15. Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis Geel (2) 

 uitgaven - - 
  saldo - - 

SG ontvangsten - - 
 dotatie - - 

16. Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis Rekem (2) 

 andere - - 
  uitgaven - - 
  saldo - - 

SG ontvangsten 2.522.700 2.431.041 
 dotatie 1.883.700 1.763.177 
 andere 639.000 667.864 
 uitgaven 2.500.700 2.407.795 

17. Commissariaat-generaal 
voor de Bevordering van de 
Lichamelijke Ontwikkeling, 
de Sport en de Openluchtre-
creatie (BLOSO) 

 saldo 22.000 23.246 
SG ontvangsten 36.448.801 36.544.963 

 dotatie 35.118.052 35.119.501 
 andere 1.330.749 1.425.462 

18. Vlaams Fonds voor de 
Sociale Integratie van Per-
sonen met een Handicap 
(VFSIPH)  uitgaven 37.724.449 36.803.132 
  saldo -1.275.648 -258.169 

SG ontvangsten 2.207.400 2.150.812 
 dotatie 2.104.800 2.109.199 
 andere 102.600 41.613 

19. Vlaams Instituut voor 
Zelfstandig Ondernemen 
(VIZO) 

 uitgaven 2.250.400 2.133.778 
  saldo -43.000 17.034 

SG ontvangsten 1.901.020 1.756.662 
 dotatie 1.184.100 1.182.605 
 andere 716.920 574.057 

20. Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek 
(VITO) 

 uitgaven 1.907.520 1.874.930 
  saldo -6.500 -118.268 

SG ontvangsten 101.500 100.624 21. Vlaamse Onderwijsraad 
(VLOR)  dotatie 86.000 86.900 
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Instelling Cat.  2001(76) 
   begroting uitvoering
  andere 15.500 13.724
  uitgaven 103.700 104.800
  saldo -2.200 -4.176

SG ontvangsten 1.013.000 1.048.79422. Vlaamse Opera 
(VLOPERA)  dotatie 625.000 638.150
  andere 388.000 410.644
  uitgaven 1.031.700 1.056.502
  saldo -18.700 -7.708

SG ontvangsten 145.800 145.910
 dotatie 145.800 145.800

23. Vlaams Fonds voor de 
Letteren 

 andere 0 110
  uitgaven 216.300 113.662
  saldo -70.500 32.248

SG ontvangsten 25.594.442 24.297.057
 dotatie 19.263.090 17.821.317
 andere 6.331.352 6.475.740

24. Vlaamse Vervoermaat-
schappij - De Lijn (VVM) 

 uitgaven 25.594.442 25.131.909
  saldo 0 -834.852

SG ontvangsten 4.000 0
 dotatie 4.000 0
 andere 0 0
 uitgaven 1.443 1.443

25. Vlaams Commissariaat 
voor de Media 

 saldo 2.557 -1.443
SG ontvangsten 2.132.860 2.086.260

 dotatie 1.567.796 1.590.696
26. NV Zeekanaal en Water-
gebonden Grondbeheer 
Vlaanderen (NV Zeekanaal)  andere 565.064 495.564
  uitgaven 1.965.316 1.808.984
  saldo 167.544 277.276

SG ontvangsten 27.000 27.000
 dotatie 27.000 27.000
 andere 0 0
 uitgaven 27.000 3.888

27. Vlaamse Reguleringsin-
stantie voor de Elektriciteits- 
en Gasmarkt (VREG) 

 saldo 0 23.112
SG ontvangsten 21.900 21.900

 dotatie 21.900 21.900
 andere 0 0
 uitgaven 0 0

28. Reproductie Vlaamse 
Musea 

 saldo 21.900 21.900
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Totaal van de VOI’s van categorie B en sui generis 
 

(in duizenden BEF) 
 2001 
 begroting uitvoering 
ontvangsten 176.868.266 175.546.978 
dotatie 107.364.643 106.409.772 
andere 69.503.623 69.137.206 
uitgaven 183.992.422 178.390.909 
saldo -7.124.156 -2.843.931 

 
 
 
Totaal van alle VOI’s 
 

(in duizenden BEF) 
 2001 
 begroting uitvoering 
ontvangsten 219.725.184 225.226.039 
dotatie 145.926.658 152.223.642 
andere 73.798.526 73.002.397 
uitgaven 232.788.968 207.382.666 
saldo -13.063.784 17.843.373 
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8 Vlaamse openbare instellingen van categorie A 

 
 
8.1 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Ge-

west 

De OVAM heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 6.466,6 miljoen BEF en met een winst van het 
boekjaar van 654,3 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
2.318,4 miljoen BEF ontvangsten en 1.812,8 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 505,5 
miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 
5.609,4 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de 
OVAM op 24 juni 2003 gecontroleerd verklaard. 

 
8.1.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
200.500 187.343 -13.157

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 200.500 187.343 -13.157
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
23.000 20.136 -2.864

26 Rente van overheidsvorderingen 21.000 18.852 -2.148
28 Overige resultaten van vermogen 2.000 1.284 -716

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 575.881 575.881
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-

lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 

0 575.881 575.881

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 2.123.000 1.516.535 -606.465
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 2.123.000 1.516.535 -606.465

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 208.400 10.134 -198.266
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 208.400 10.134 -198.266

7 Desinvesteringen 300 266 -34
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onli-

chamelijke zaken 
300 266 -34

8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN 
DEELNEMINGEN 

0 8.080 8.080

86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in 
bedrijven en financiële instellingen 

0 8.080 8.080

 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.555.200 2.318.375 -236.825
   

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.486.000 1.053.809 -432.191

11 Lonen en sociale lasten 591.100 520.170 -70.930
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 

(productie- en werkingsuitgaven) 
894.900 533.639 -361.261

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

0 308 308

21 Rente overheidsschuld 0 308 308
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 94.200 74.070 -20.130

31 Exploitatiesubsidies 75.500 54.923 -20.577
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 

bedrijven en financiële instellingen 
18.700 19.147 447

7 Investeringen 1.113.300 684.569 -428.731
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 914.000 574.530 -339.470
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
199.300 110.039 -89.261
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8 Kredietverleningen en deelnemingen 17.000 75 -16.925 

81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en finan-
ciële instellingen 

17.000 75 -16.925 

 TOTAAL UITGAVEN 2.710.500 1.812.831 -897.669 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 0 -505.544 505.544 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 -5.103.861 5.103.861 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -5.609.405 5.609.405 

 
 
8.1.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 
Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 260.473 208.442 Eigen vermogen 6.018.848 5.372.881 

Immateriële vaste 
activa 

25.311 33.282 Herwaarderings-
meerwaarde 

96 894 

Materiële vaste 
activa 

211.256 138.087 Reserves 509.666 179.334 

Financiële vaste 
activa 

23.906 37.073 Overgedragen 
resultaat 

4.696.949 4.372.988 

Vlottende activa 6.206.173 5.580.713 Dotaties, subsidies 
en toelagen 

812.137 819.665 

Vorderingen op 
meer dan 1 jaar  

0 0 Vreemd vermogen 447.798 416.274 

Voorraden  0 0 Voorzieningen en 
uitgestelde belastin-
gen 

27.449 13.389 

Vorderingen op 
max. 1 jaar 

5.384.806 5.228.466 Schulden op meer 
dan 1 jaar 

0 0 

Liquide middelen 604.054 141.508 Schulden op max. 1 
jaar 

383.307 298.998 

Overlopende 
rekeningen 

217.313 210.739 Overlopende reke-
ningen 

37.042 103.887 

Totaal 6.466.646 5.789.155 Totaal 6.466.646 5.789.155 

 
(in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING 

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 2.325.723 3.231.189 

Operationele kosten -1.685.594 -1.814.921 

Operationeel resultaat 640.129 1.416.268 

Financiële opbrengsten 18.903 -23.093 

Financiële kosten -373 -107 

Uitzonderlijke opbrengsten 291 937 

Uitzonderlijke kosten -4.655 -2.086 

Belasting op het resultaat -2 5.100 

Resultaat van het boekjaar 654.293 1.397.019 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

113 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

 
 
8.1.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse Minister van 
Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking op 24 juni 2003 
medegedeeld dat het zijn controle had beëindigd. Het heeft de ontvang-
sten vastgesteld op 2.318.375 in duizenden BEF, de uitgaven op 
1.812.831 in duizenden BEF en het gecumuleerde overschot op 31 de-
cember 2001 op 5.609.407 in duizenden BEF. Dit gecumuleerde over-
schot houdt rekening met het gecumuleerde overschot op 31 december 
2000, door het Rekenhof vastgesteld op 5.103.863 in duizenden BEF. 
Het onderzoek van de rekeningen heeft aanleiding gegeven tot de vol-
gende opmerkingen: 
 
• De staat van de financiële vaste activa in de toelichting bij de re-

kening bevat enkele foutieve waarden. De OVAM voerde in 2001 
onder meer een kapitaalsvermindering door terugbetaling uit in 
een NV waarin de OVAM participeerde voor 27%. De vermelde 
aanschaffingswaarde is correct, maar niet de intrinsieke waarde 
van de deelneming, noch het eigen vermogen van de NV. De in-
stelling moet dit eigen vermogen verminderen met 29,618 miljoen 
BEF (tot 41,725 miljoen BEF). Het resultaat bedroeg zodoende -
5,271 miljoen BEF, de intrinsieke waarde van de deelneming 
11,382 miljoen BEF (12,380 miljoen BEF aanschaffingswaarde 
min 0,998 miljoen BEF waardecorrectie). 

 
• De OVAM hanteerde voor de voorziening voor vakantiegeld van 

14.601.030 BEF die zij in 2001 heeft aangelegd, de oude bereke-
ningswijze. Een nieuwe CAO heeft echter het vakantiegeld gefa-
seerd verhoogd tot 92% van het maandsalaris tegen 2004. Daar-
door is deze voorziening ondergewaardeerd. Het vakantiegeld dat 
werd uitgekeerd in mei 2002 bedroeg immers 16.406.247 BEF. Dit 
betekent een onderwaardering van de voorziening met 1.805.217 
BEF. 

 
• De OVAM heeft de rekening 444000 - te ontvangen facturen - niet 

gebruikt, hoewel zij geschikt was voor de boeking van de facturen 
uit aankopen van goederen en diensten geleverd vóór balansda-
tum, die op de balansdatum nog niet waren ontvangen. Zo had de 
instelling de facturen voor ambtshalve uitgevoerde verwijderings- 
en saneringswerken die zij in 2002 ontving voor in 2001 verrichte 
prestaties beter onder deze rubriek geboekt, in plaats van onder 
de rubriek toe te rekenen kosten. 

 
• De OVAM verkoopt allerlei brochures en cd-rom’s in haar infoshop 

en op bestelling. Hoewel zij steeds over een voorraad van deze 
producten beschikt, houdt zij geen voorraadlijst bij en boekt zij de 
producten niet als voorraad. 
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• De handelsvorderingen bevatten een vordering van 16.828.093 
BEF op het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Zij staat al 
sinds 1992 in de balans en heeft betrekking op de terugvordering 
door de OVAM van de uitgaven voor het personeel dat zij op 21 
december 1990 aan dat ministerie heeft overgedragen(79), maar 
dat zij tot de effectieve overdracht op 17 januari 1991 verder bleef 
betalen. Tot op heden vond geen terugbetaling plaats. Het Reken-
hof dringt al sinds 8 maart 1995 aan op een definitieve regeling(80). 

 
• Gedurende het boekjaar 2001 voerde de OVAM 4.403.275 BEF 

vooruitbetalingen uit voor huursommen met betrekking tot 2001. 
Deze huurschulden vervielen eind 2001. De OVAM kon de betaal-
de bedragen dan ook niet meer als vooruitbetalingen beschouwen, 
maar diende ze over te boeken naar de kosten. 

 
• In 2001 ontving de OVAM van een NV een factuur van 2.818.708 

BEF voor e-government. Zij had zowel op de verwerving van soft-
ware als op het onderhoud ervan betrekking. De instelling boekt de 
factuur daarom gedeeltelijk als investering op de rekening 212000: 
- software aanschaffingswaarde (2.385.996 BEF) – en gedeeltelijk 
als kosten op de rekening 611921 - onderhoud informatica 
(432.712 BEF). Nog in 2001 ontving de instelling een creditnota 
voor hetzelfde bedrag. Zij heeft die volledig afgeboekt van de in-
vesteringsrekening, inclusief het gedeelte op de kostenrekening. 
Bijgevolg is de investeringsrekening ondergewaardeerd met 
432.712 BEF. Bovendien liet de OVAM na 72.119 BEF afschrij-
vingskosten in rekening te brengen voor de resterende periode 
sinds de uitboeking (6 maand, jaarlijkse afschrijvingspercentage 
van 33%).  

 
• De wijze waarop de OVAM in haar boekhouding de kosten van de 

ambtshalve uitgevoerde verwijderings- en saneringswerken, de te-
rugvordering van deze kosten op de vervuiler en hun prefinancie-
ring lastens het Minafonds tot op heden heeft verwerkt, vertekende 
in de loop der jaren het beeld van haar vermogen en haar exploita-
tieresultaat dat in de jaarrekening tot uiting komt. De OVAM regi-
streert immers zowel de terugvordering als de prefinancieringsdo-
taties als opbrengsten, terwijl de overeenkomstige uitgaven maar 
eenmaal als kosten in de resultatenrekening verschijnen. Zo wekt 
zij de misleidende indruk van een gunstig exploitatieresultaat, en, 
daarmee samenhangend, van een gestage aangroei van het eigen 
vermogen. De effectieve recuperatie van de bedoelde kosten las-
tens de vervuiler is tot op heden immers twijfelachtig gebleken. De 
bovengenoemde dotaties worden overigens toegekend onder het 

 
 
                                                 
79  Ingevolge artikel 53 van het decreet van 12 december 1990 betreffende 

het bestuurlijk beleid. 
80  Onbeantwoord gebleven brief aan de Vlaamse Minister van Financiën en 

Begroting van 8 maart 1995, met kenmerk A 12-1.108.567 B1, over de re-
sultaten van de controle van de OVAM-rekeningen over 1993.  
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beding dat de OVAM de bedragen die zij effectief recupereert, aan 
het Minafonds moeten terugstorten. De boekhoudkundige registra-
tie van deze voorwaardelijke verplichting, die thans niet tot uiting 
komt in de OVAM-rekeningen, zou meer overeenstemmen met de 
werkelijkheid. Aan de andere kant kan deze verplichting, gelet op 
haar voorwaardelijk karakter, niet onmiddellijk als schuld worden 
erkend. Het Rekenhof heeft de instelling daarom aanbevolen vanaf 
2004 een voorziening aan te leggen voor de terugstorting aan het 
Minafonds ingeval van succesvolle recuperatie op de vervuiler. Als 
overgangsmaatregel dient zij voor de eind 2003 nog openstaande 
vorderingen voorzieningen voor waardevermindering aan te leg-
gen, overeenkomstig wat is voorgeschreven voor de handelsvor-
deringen(81).  

 
• De OVAM moet de terugvorderingsdossiers inzake ambtshalve 

verwijdering en sanering nauwgezet opvolgen, gelet op de naken-
de verjaring van een aantal van deze vorderingen op de vervuilers. 

 
• De rubrieken Handelsschulden en Over te dragen kosten bevatten 

de 25 miljoen BEF schuld tot volstorting van het aandeel van de 
OVAM in het kapitaal van een NV, die echter uiteindelijk niet werd 
opgericht. De OVAM dient deze schuld en over te dragen kost dan 
ook af te boeken. 

 
• De rubriek Handelsschulden bevat sinds 1999 een debetsaldo van 

429.480 BEF voor een dubbele betaling aan een leverancier die 
inmiddels failliet ging. Daar dit bedrag niet meer invorderbaar is, 
dient de OVAM het te verwijderen uit deze rubriek en op te nemen 
als kosten in de rekening 641100 - Minderwaarden op realisatie 
van handelsvorderingen. 

 
• 2.827.814 BEF roerende voorheffing, die de OVAM inhield op de 

CFO-rente, boekte zij op de rekening Bedrijfsbelastingen en –
heffingen, in plaats van op de correcte rekening Te verrekenen be-
lastingen en voorheffingen. 

 
 
 

 
 
                                                 
81  Artikel 39 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïnte-

greerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de 
Vlaamse openbare instellingen. 
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8.2 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aange-
legenheden 

Het VIPA heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 3.477,1 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 124,6 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
3.994,3 miljoen BEF ontvangsten en 4.094,6 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 100,3 miljoen 
BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 3.338,7 
miljoen BEF. Het VIPA heeft zijn vastleggingsmachtigingen, begroot op 
6.451,3 miljoen BEF, aangewend tot 6.369,1 miljoen BEF. De uitstaande 
vastleggingen bedroegen eind 2001 nog 23.301,2 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het VIPA op 6 augustus 2002 
gecontroleerd verklaard. 

8.2.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptiebestedingen) 
0 1.291 1.291 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten  0 1.122 1.122 
18 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegen-

bouwkundige werken 
0 169 169 

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 39.127 39.127 
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-

lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
t.b.v. gezinnen en gezinnen 

0 39.127 39.127 

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 3.953.900 3.953.900 0 
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 3.953.900 3.953.900 0 

  
 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.953.900 3.994.318 40.418 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

7.000 3.395 -3.605 

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 7.000 3.395 -3.605 
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 4.340.600 2.625.599 -1.715.001 

52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder 
winstoogmerk t.b.v. gezinnen 

4.340.600 2.625.599 -1.715.001 

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 3.044.400 1.465.407 -1.578.993 
61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 628.300 463.633 -164.667 
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 2.416.100 1.001.774 -1.414.326 

7 Investeringen 1.000 246 -754 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
1.000 246 -754 

  
 TOTAAL UITGAVEN 7.393.000 4.094.647 -3.298.353 
  
 Budgettair resultaat van het boekjaar -3.439.100 -100.329 3.338.771 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 3.439.100 3.439.103 3 
 Toevoeging reservefonds 0 0 0 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 3.338.774 3.338.774 

 
 
Het VIPA heeft het overgedragen resultaat van de vorige jaren gecorri-
geerd. Het heeft weliswaar het reservefonds uit dit overgedragen resul-
taat gehaald, maar het heeft daarbij de ontvangsten voor het reserve-
fonds ten onrechte niet in de uitvoeringsrekening opgenomen, maar 
rechtstreeks op het reservefonds aangerekend. De toevoeging aan het 
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reservefonds bedroeg in 2001 18,6 miljoen BEF. Het fonds bevatte ein-
de 2001 90 miljoen BEF.  
 
Naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof bij de rekenin-
gen 2000(82), heeft het VIPA een aantal rechtzettingen van fouten uitge-
voerd in de openstaande vastleggingen. Bovendien heeft het een aantal 
openstaande saldi geannuleerd. Daardoor is de aansluiting met de eind 
2000 openstaande vastleggingen verloren gegaan.  
 
 
8.2.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 325 584 Eigen Vermogen 3.439.312 3.564.138 
Immateriële vaste 
activa 

34 248 Reserves 89.993 71.377 

Materiële vaste 
activa 

291 336 Overgedragen 
resultaat 

3.348.994 3.492.177 

   Dotaties, subsi-
dies, toelagen e.d. 

325 584 

Vlottende activa 3.476.787 3.601.354 Vreemd vermo-
gen 

37.800 37.800 

Vorderingen > 1 jaar 4.745 14.235 Voorzieningen 37.800 37.800 

Vorderingen < 1 jaar 43.274 76.639    

Liquide middelen 3.428.768 3.510.480    

Totaal 3.477.112 3.601.938 Totaal 3.477.112 3.601.938 

 
 (in duizenden BEF) 
RESULTATENREKENING   
 2001 2000

Operationele opbrengsten 3.966.078 5.342.003
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 3.954.160 5.330.555
Andere opbrengsten 11.918 11.448
Operationele kosten 4.094.176 5.140.671
Div. diensten/goederen 3.395 5.413
Afschrijvingen 504 639
Inkomensoverdrachten 4.090.277 5.134.619
Operationeel resultaat -128.098 201.332

Financiële opbrengsten 2.070 1.003

Financiële kosten 0 0

Uitzonderlijke opbrengsten 1.461 10.314

Uitzonderlijke kosten 0 0
Resultaat van het boekjaar -124.567 212.649

 
 
 
                                                 
82  Zie Boek van het Rekenhof 2001, Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, van 9 no-

vember 2001, p. 301. 
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Het VIPA heeft het jaar afgesloten met een verlies van 124,6 miljoen 
BEF. Gelet op het beschikbaar saldo op de rekening eind 2000 (3.439,1 
miljoen BEF) werd de dotatie bij de begrotingscontrole drastisch ver-
laagd. Zij bleef zo onder de uitgekeerde subsidies. 
 
 
8.2.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Welzijn op 6 augustus 2002 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
• Ook de bijdragen die het VIPA aanrekent voor de waarborgverle-

ning en de andere reservefondsontvangsten, moet het in de uit-
voeringsrekening opnemen en langs de uitvoeringsrekening (ESR-
code 93) aan het reservefonds toewijzen. Het VIPA heeft deze 
ontvangsten echter rechtstreeks aan het reservefonds toegere-
kend. Het rapporteerde wel apart over de evolutie van het reserve-
fonds.  

 
• Het VIPA heeft de terugbetaalde investeringssubsidies ten onrech-

te als inkomensoverdrachten aangemerkt, terwijl het logischerwijs 
kapitaaloverdrachten betrof. 

 
• Het Rekenhof heeft andermaal aangedrongen op de ontwikkeling 

van een opvolgingssysteem voor de waarborgverplichtingen 
(21.716 miljoen BEF).  

 
Het Rekenhof heeft akte genomen van de rechtzettingen die het VIPA in 
de openstaande vastleggingen deed. Het ging om fouten in de 
overdracht van het financieel systeem naar het eigen boekhoudpakket 
en fouten bij de aanrekening op de vastleggingen genomen voor de 
uitvoering van het masterplan van de OPZ’s. Daarbuiten heeft de 
instelling een groot aantal openstaande saldi geannuleerd. Een 
exhaustieve controle van de rechtzettingen was niet mogelijk. 
 
 
8.2.4 Antwoord van de minister 
 
Op 21 oktober 2002 antwoordde de minister dat hij het eens was met de 
geformuleerde opmerkingen. Het VIPA zou in de toekomst alle 
ontvangsten, ook die bestemd voor het reservefonds, opnemen in de 
uitvoeringsrekening. Terugbetaalde subsidies zouden als 
kapitaaloverdrachten worden gekwalificeerd. Inzake de opvolging van de 
waarborgverplichtingen kondigde hij de ontwikkeling van een 
informaticatoepassing aan, die begin 2003 in gebruik zou genomen 
worden. Hij bevestigde voorts de verwarring inzake de openstaande 
vastleggingen. Ten slotte zou hij het bedrag van 23.301,2 miljoen BEF 
hanteren bij de opvolging van de toekomstige betalingsbehoeften van 
het VIPA.  
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8.3 Vlaams Fonds voor de Lastendelging 

Het VFLD heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 1.682 miljoen BEF en een winst van het boekjaar 
van 500,3 miljoen BEF. De ESR - uitvoeringsrekening bevat 1.131,4 
miljoen BEF ontvangsten en 631,2 miljoen BEF uitgaven, zodat het 
overschot van het begrotingsjaar 500,2 miljoen BEF bedraagt. Het ge-
cumuleerd over te dragen overschot beloopt 1.678,7 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het VFLD op 11 februari 2003 
gecontroleerd verklaard.  
 
 
8.3.1 ESR - uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

  Begroting Uitvoering Verschil
2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheids-

bedrijven en inkomsten uit eigendom  
0 1403 1.403

28 Overige opbrengsten van vermogen 0 1403 1.403
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.100.000 1.129.990 29.990

46.0 Terugstortingen 0 0 0
46.1 Werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap 1.100.000 1.100.000 0
46.4 Van een VOI 0 29.990 29.990

 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.100.000 1.131.393 31.393
     

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 311.000 453.641 453.641
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde 

aan bedrijven en financiële instellingen 
0 115.693 115.693

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 311.000 337.948 26.948
34.4 Geldelijke uitkeringen 0 337.948 337.948

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 789.000 177.563 - 611.437
41 Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele 

groep 
789.000 174.037 - 614.963

41.3 Inkomensoverdracht aan een DAB 0 174.037 174.037
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 0 3.526 3.526

43.2 Aan gemeenten 0 832 832
43.4 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied 

werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid 
in overwegende mate worden gefinancierd 

0 2.694 2694

 TOTAAL UITGAVEN 1.100.000 631.205 - 468.796
     

 Budgettair resultaat van het boekjaar 0 500.188 500.189
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 1.178.487 1.178.487
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.678.676 1.678.676
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8.3.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 

 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 1.682.291 1.182.011 Eigen Vermogen 1.682.291 1.182.011 
Vorderingen < 1 jaar 3.616 3.524 Overgedragen netto 

resultaat 
1.682.291 1.182.011 

Liquide middelen 1.678.675 1.178.487    

Totaal 1.682.291 1.182.011 Totaal 1.682.291 1.182.011 

 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 1.131.485 1.321.016 
Inkomens - en kapitaaloverdrachten 1.100.000 1.302.201 
Andere operationele opbrengsten 31.485 18.815 
Operationele kosten - 631.205 -815.815 
Inkomensoverdrachten 631.205 815.815 

Operationeel resultaat 500.280 505.201 

Resultaat van het boekjaar 500.280 505.201 

 
 
8.3.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting er 
op 12 februari 2003 op gewezen dat, ondanks zijn belofte(83) bijzondere 
aandacht te zullen schenken aan het ter beschikking stellen van bewijs-
stukken, voor de opbrengst uit de verkoop van een onroerend goed ten 
bedrage van 11.150.000 BEF de gecorrigeerde verkoopakte ontbrak. 
Het VFLD heeft begin februari 2003 dit document ontvangen van de 
administratie van de BTW, Registratie en Domeinen van de Federale 
Overheidsdienst Financiën. 
 
 
 

 
 
                                                 
83  Naar aanleiding van de rekeningen 2000. 
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8.4 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-
Brabant 

Vlabinvest heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 822,8 miljoen BEF en met een winst van het 
boekjaar van 1,4 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 3,8 
miljoen BEF ontvangsten en 44,1 miljoen BEF uitgaven en geeft 
aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 40,3 miljoen BEF. 
Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 382,7 miljoen BEF. 
Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van Vlabinvest op 6 augustus 
2002 gecontroleerd verklaard. 

 
8.4.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting* Uitvoering Verschil
2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen 3.602 2.255 -1.347

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 2.951 2.208 -743
28 Overige opbrengsten van vermogen 651 47 -604

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 67.366 1.547 -65.819
86 Kredietaflossingen door bedrijven en financiële instellingen 67.366 1.547 -65.819

 TOTAAL ONTVANGSTEN 70.968 3.802 -67.166
   

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

6.205 5.235 -970

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 6.205 5.235 -970
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 0 1.361 1.361

51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 0 1.361 1.361
7 Investeringen 0 634 634

72 Nieuwbouw van gebouwen 0 634 634
8 Kredietverleningen en deelnemingen 136.042 36.909 -99.133

81 Kredietverleningen aan bedrijven en financiële instellingen 136.042 36.909 -99.133
 TOTAAL UITGAVEN 142.247 44.139 -98.108
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -71.279 -40.337 30.942
 Overgedragen resultaat vorige jaren 355.651 423.070 67.419
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 284.372 382.733 98.361

* De kolom begroting bevat de cijfers van de initiële begroting i.p.v. de aangepaste 
 
 

VASTLEGGINGSMACHTIGING  
 
Saldo vastleggingsmachtiging op 31/12/2000 546.902.657
Vastleggingen 2001 134.425.511
Saldo vastleggingsmachtiging op 31/12/2001 412.477.146
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8.4.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 

 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 49.873 49.873 Eigen Vermogen 814.283 812.841 
Immateriële vaste 
activa 

0 0 Overgedragen resul-
taat 

814.283 812.841 

Materiële vaste activa 49.873 49.873 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

0 0 

Financiële vaste 
activa 

0 0    

Vlottende activa 772.932 768.391 Vreemd vermogen 8.522 5.423 
Vorderingen > 1 jaar 304.907 266.813 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

5.036 945 

Voorraden 1.910 1.276 Schulden > 1 jaar 0 0 
Vorderingen < 1 jaar 11.623 2.798 Schulden < 1 jaar 1.361 2.353 
Liquide middelen 443.792 488.833 • Schulden > 1 jaar 

die in jaar vervallen 
0 0 

Overlopende rekenin-
gen 

10.700 8.671 • Financiële schulden 0 0 

   • Handelsschulden 1.361 2.353 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

0 0 

   • Andere schulden 0 0 
   Overlopende rekenin-

gen 
2.125 2.125 

Totaal 822.805 818.264 Totaal 822.805 818.264 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 47 56 
Lopende opbrengsten 0  
Inkomensoverdrachten 0  
Andere opbrengsten 47 56 
Operationele kosten -6.596 -9.843 
Div. diensten/goederen 5.122 5.657 
Personeelskosten 0 0 
inkomensoverdrachten 113 103 
Andere operat. kosten 1.361 4.083 

Operationeel resultaat -6.549 -9.787 

Financiële opbrengsten 12.082 9.514 

Financiële kosten 0 0 

Uitzonderlijke opbrengsten 0 137 

Uitzonderlijke kosten -4.091 -945 

Resultaat van het boekjaar 1.442 -1.081 
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8.4.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Huisvesting op 2 juli 2002 zijn opmerkingen meegedeeld. De 
minister van Financiën en Begroting heeft deze beantwoord op 2 de-
cember 2002. 
 
Het Rekenhof heeft onder meer opgemerkt dat de kosten die voortvloei-
en uit de niet-naleving van de bouwverplichtingen met betrekking tot 
gronden aangekocht te Wemmel, blijven oplopen. Eind 2001 bedroeg de 
schadevergoeding al 5.444.000 BEF of 40% van de aankoopprijs. Inge-
volge deze opmerking heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Be-
groting er zelf bij Vlabinvest op aangedrongen de bouwverplichtingen zo 
snel mogelijk na te leven. Inmiddels heeft Vlabinvest de voorbereidende 
werkzaamheden op deze gronden inderdaad aangevat, zo blijkt uit de 
vorderingsstaten. 
 
Voorts heeft het Rekenhof vastgesteld dat Vlabinvest geen kredietaflos-
singen ontving van een intercommunale. Vlabinvest heeft daarbij de 
leningscontracten met de intercommunale verkeerd geïnterpreteerd. Het 
fonds meent ten onrechte dat de intercommunale de keuze heeft de 
verkoopopbrengsten aan te wenden hetzij voor kredietaflossing, hetzij 
voor herinvestering. De leningscontracten bepalen echter dat zij eerst de 
kredieten moet aflossen. Pas in laatste instantie moet zij het resterende 
saldo van de huur- of verkoopopbrengsten herinvesteren. Naar aanlei-
ding van deze opmerking, werd bij de intercommunale aangedrongen op 
een correcte afwikkeling van de obligatieovereenkomst, voorlopig echter 
nog zonder resultaat. 
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8.5 Fonds Bijzondere Jeugdbijstand 

Het FBJ heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 246,4 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 308,7 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
7.083,7 miljoen BEF ontvangsten en 7.392,4 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 308,7 miljoen 
BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 37,2 miljoen 
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het FBJ op 3 septem-
ber 2002 gecontroleerd verklaard.  
 
8.5.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
3. Inkomensoverdrachten van andere sectoren 283.000 225.406 -57.594 

37 Directe belastingen en renten gestort aan sociale zekerheids-
instellingen 

158.000 148.815 -9.185 

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, fin. instellingen, 
t.b.v. de gezinnen 

125.000 76.591 -48.409 

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 6.879.900 6.858.300 -21.600 
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 6.879.900 6.858.300 -21.600 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 7.162.900 7.083.706 -79.194 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

23.700 22.467 -1.233 

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 23.700 22.467 -1.233 
3. Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 7.435.100 7.369.991 -65.109 

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 

7.369.100 7.309.067 -60.033 

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 64.000 60.924 -5.076 
 TOTAAL UITGAVEN 7.458.800 7.392.458 -66.342 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -295.900 -308.752 -12.852 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 295.000 345.935 50.035 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 37.183 37.183 

 
 
8.5.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 
Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 
Vlottende activa 246.417 365.769 Eigen Vermogen -12.817 295.935 
Vorderingen > 1 jaar 246.417 83.463 Overgedragen 

resultaat 
-12.817 295.935 

Liquide middelen 0 282.306 Vreemd vermogen 259.234 69.834 
   Voorzieningen 50.000 50.000 
   Schulden > 1 jaar 209.234 19.834 
Totaal 246.417 365.769 Totaal 246.417 365.769 

 
 (in duizenden BEF) 
RESULTATENREKENING   
 2001 2000 
Operationele opbrengsten 7.083.707 6.893.329 
Lopende opbrengsten  225.407 252.577 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 6.858.300 6.640.752 
Operationele kosten -7.392.459 -6.768.761 
Div. diensten/goederen 22.467 0 
Inkomensoverdrachten 7.369.992 6.768.761 
Operationeel resultaat -308.752 124.568 
Resultaat van het boekjaar -308.752 124.568 
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De vorderingen hebben betrekking op het nog niet ontvangen gedeelte 
van de dotatie (180 miljoen BEF), de door de instellingen (en in mindere 
mate pleeggezinnen) terug te betalen subsidies (36 miljoen BEF) en de 
vorderingen tegenover particulieren (kinderbijslag) (20 miljoen BEF). De 
vorderingen inzake ouderbijdragen worden extracomptabel verwerkt en 
opgevolgd, evenals die tegenover de kinderbijslagfondsen.  
 
Door de niet-uitbetaling van het laatste deel van de dotatie vertoont de 
rekening van het FBJ bij het CFO een negatief saldo van 179 mil-
joen BEF. De (overige) schulden zijn de nog te betalen projectsubsidies 
die betrekking hebben op 2001 (20,8 miljoen BEF). Het totale bedrag 
van de openstaande vastleggingen bedraagt 62,5 miljoen BEF en stijgt 
daarmee met 50% in vergelijking met vorig jaar. Dat heeft vooral te ma-
ken met de blijvende stijging van het budget voor projecten.  
 
De voornaamste bron van inkomsten vormt de dotatie. De overige in-
komsten worden gevormd door de terug te betalen subsidies (55 miljoen 
BEF), de bijdrage van de ouders in de verblijfskosten (19 miljoen BEF) 
en (een gedeelte van) de kinderbijslag van de betrokken minderjarigen 
(148 miljoen BEF). Deze andere inkomsten blijven vrij stabiel. De bijdra-
ge van de ouders in de verblijfskosten blijft de dalende trend van de 
laatste jaren aanhouden.  
 
De uitgaven worden nagenoeg uitsluitend gevormd door subsidies aan 
de erkende instellingen. Daarbuiten keert het FBJ steeds meer subsidies 
uit voor een aantal projecten (174 miljoen BEF in vergelijking met 105 
miljoen BEF in 2000). De rubriek diensten en diverse goederen omvat 
de werkingskosten van de comités en de beperkte eigen werkingskosten 
van het FBJ.  
 
 
8.5.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Welzijn op 3 september 2002 de volgende opmerkingen meege-
deeld: 
 
• Het FBJ neemt ten onrechte de al als schulden in de balans ver-

melde bedragen (voornamelijk inzake openstaande vastleggingen) 
mee op in de staat van de vaststaande toekomstige verplichtingen 
en verbintenissen.  

 
• Meer in het algemeen heeft het Rekenhof herinnerd aan de al 

vroeger geformuleerde opmerkingen over de ouderbijdragen. In-
zake de vaststelling, opvolging en invordering ervan werd immers 
nog geen vooruitgang geboekt.  
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• Het Rekenhof heeft nogmaals aangedrongen op het opmaken van 
een jaarverslag over de werking en het beheer van het FBJ(84). 
 

Op 14 januari 2003 ging de minister akkoord met de opmerking over de 
dubbele rapportering van de schulden. Het FBJ zou de openstaande 
vastleggingen vanaf 2002 uitsluitend opnemen in de staat van de vast-
staande toekomstige verplichtingen. Voorts zou de PIP/PEP voorzien in 
de opvolging en inning van de ouderbijdragen. De implementatie ervan 
zou zijn gepland tegen 30 juni 2003. De minister ging niet verder in op 
de problematiek van de vaststelling van deze bijdragen. Ten slotte was 
de minister inzake het jaarverslag van mening dat de begrotingsdocu-
menten al een verklaring bevatten voor de uitgaven van het Fonds. De 
statistische gegevens nodig voor de opmaak van het jaarverslag zouden 
overigens pas in maart 2003 beschikbaar zijn.  
 
 
 

 
 
                                                 
84  Voorgeschreven door artikel 39, §8, van de gecoördineerde decreten van 4 

april 1990 inzake bijzondere jeugdbijstand en artikel 10 van het besluit van 
de Vlaamse regering van 21 mei 1997. 
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8.6 Fonds Film in Vlaanderen 

Het Fonds Film in Vlaanderen heeft een bedrijfseconomische jaarreke-
ning voorgelegd met een balanstotaal van 85,8 miljoen BEF en met een 
winst van het boekjaar van 0,2 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 343,3 miljoen BEF ontvangsten en 344,1 mil-
joen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotings-
jaar van 0,8 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot 
bedraagt 52,6 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van 
het Fonds Film in Vlaanderen op 7 januari 2003 gecontroleerd verklaard. 
De instelling draagt bij tot de financiering van audiovisuele 
(co)producties en tot de spreiding en de bevordering van de audiovisue-
le cultuur. 
 
 
8.6.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 8.000 262 -7.738

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven 8.000 262 -7.738
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 376.200 343.000 -33.200

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 
(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 

376.200 343.000 -33.200

 TOTAAL ONTVANGSTEN 384.200 343.262 -40.938
   

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

600 323 -277

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 600 323 -277
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 437.100 343.800 -93.300

32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 
bedrijven en financiële instellingen 

356.200 262.100 -94.100

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 

68.000 68.873 873

35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 12.900 12.827 -73
 TOTAAL UITGAVEN 437.700 344.123 -93.577
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -53.500 -861 52.639
 Overgedragen resultaat vorige jaren 53.496 53.496 -4
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT -4 52.635 52.635

 
De ESR-uitvoeringsrekening bevat langs de uitgavenzijde een over-
schrijding van het begrotingskrediet 33 - inkomensoverdrachten aan 
privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de 
gezinnen - van 0,9 miljoen BEF. De overige uitgavenkredieten vertonen 
echter aanzienlijke overschotten, zodat het budgettair resultaat toch ho-
ger is dan aanvankelijk gebudgetteerd. 
 
 (in duizenden BEF) 

 VASTLEGGINGEN    
    
 Vastleggingen op 31/12/2000   220.249
 Vastleggingen 2001   419.839
 Annulatie vastleggingen   -5.974
 Realisaties 2001   -344.078
    
 Vastleggingen op 31/12/2001   290.036

 
Het FFIV heeft 419,8 miljoen BEF of 99,2% van de vastleggingsmachti-
ging van 423,1 miljoen BEF aangewend. Hiervan heeft het 337,8 miljoen 
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BEF (80,5%) vastgelegd voor productiesteun en 81,8 miljoen BEF 
(19,5%) voor de bevordering van de audiovisuele cultuur. 
 
 
8.6.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 85.836 53.496 Eigen Vermogen 53.714 53.496 
Vorderingen < 1 jaar 33.200 23.000 Overgedragen resul-

taat 
53.714 53.496 

Liquide middelen 52.636 30.496 Vreemd vermogen 32.122 0 
   Overlopende rekenin-

gen 
32.122 0 

Totaal 85.836 53.496 Totaal 85.836 53.496 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 376.462 379.052 
Inkomensoverdrachten 376.200 377.000 
Andere opbrengsten 262 2.052 
Operationele kosten -376.200 -382.470 
Andere operat. kosten 376.200 382.470 

Operationeel resultaat 262 -3.418 

Financiële kosten -44 -5 

Resultaat van het boekjaar 218 -3.423 

 
 
8.6.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en 
van Media op 7 januari 2003 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
 
ESR uitvoeringsrekening 
 
• De instelling heeft de werkingsdotatie 2001 aangerekend op 

kasbasis. Dit is strijdig met de budgettaire aanrekeningsregels van 
het boekhoudbesluit van 21 mei 1997, die stellen dat de 
werkingsdotaties voor het geheel worden geregistreerd als 
ontvangst op het moment dat het besluit is getekend en dit in het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. De registratie ervan 
staat los van de betaling. De werkelijke ontvangsten liggen dus 
33,2 miljoen BEF hoger dan blijkt uit de uitvoeringsrekening. 

• De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven zijn niet in evenwicht 
omdat het Fonds Film in Vlaanderen heeft nagelaten het resultaat 
van de uitvoeringsrekening van de begroting uit te drukken als 
over te dragen overschot van het boekjaar. Rekening houdend met 
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de correctie inzake de werkingsdotatie, bedraagt dit overschot 
85,8 miljoen BEF. 

 
 
Balans en resultatenrekening 
 
• Het Fonds Film in Vlaanderen heeft een eindejaarscorrectie 

uitgevoerd waarbij het het saldo van de niet gerealiseerde 
vereffeningen (het verschil tussen de gebudgetteerde en de 
werkelijke vereffeningen) ten onrechte heeft uitgedrukt als kosten 
en schulden. Dit verhoogde de kosten voor betoelaging in de 
resultatenrekening en de diverse schulden in de balans fictief met 
32,1 miljoen BEF. De correctie belastte aldus ten onrechte het 
resultaat van het boekjaar en het overgedragen resultaat. De winst 
van het boekjaar bedraagt dus in realiteit 32,3 miljoen BEF in 
plaats van 0,2 miljoen BEF, terwijl het overgedragen resultaat in 
werkelijkheid 85,8 miljoen BEF bedraagt in plaats van 53,7 miljoen 
BEF. 

• De bijdrage van de Europese Gemeenschap aan Media Desk (1 
miljoen BEF) ontbreekt in de bedrijfseconomische jaarrekening en 
budgettaire rapportering. De jaarrekening zou een transparanter 
en vollediger beeld geven als zij ook deze geldstroom zou 
weergegeven in de resultatenrekening en in de 
uitvoeringsrekening, in plaats van te voorzien in een compensatie 
in de balans. 

 
 
 
8.7 Vlaamse Milieumaatschappij  

De VMM heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 18.105 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 84,7 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
2.630,4 miljoen BEF ontvangsten en 2.551,6 miljoen BEF uitgaven. Het 
overschot van het begrotingsjaar bedraagt dus 78,8 miljoen BEF. Het 
gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 551,2 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de Vlaamse Milieumaatschappij 
op 24 juni 2003 gecontroleerd verklaard. 
 
 
8.7.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptiebestedingen) 
30.786 27.249 -3.537

2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van 
overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 

6.707 42.146 35.439

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 5381 5.005 -376
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 2.336.500 2.158.734 -177.766
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 587.900 357.430 -230.470
7 Desinvesteringen 55.282 39.874 -15.408
8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 1.081 0 -1.081

 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.023.637 2.630.438 -393.199
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1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

2.215.141 1.973.411 -241.731 

11 Lonen en sociale lasten 1.241.072 1.104.031 -137.041 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 974.069 869.380 -104.690 

2 Rentes en huurgelden van gronden 334.140 156.765 -177.375 
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 2.165 0 2.165 
7 Investeringen 483.572 163.436 -320.136 
8 Kredietverleningen en deelnemingen 1.081 22 -1.059 
9 Overheidsschuld 460.000 258.018 -201.982 

 TOTAAL UITGAVEN 3.496.099 2.551.652 -944.447 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -472.462 78.786 551.248 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 472.462 472.462 0 
      
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 551.248 551.248 

 
 
  VASTLEGGINGEN Begroting Uitvoering Verschil 
    347.307 219.982 -127.325 
 
 
8.7.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 
Vaste activa 16.090.292 17.432.243 Eigen Vermogen 16.058.810 17.402.156 
Immateriële vaste 
activa 

28.583 15.507 Kapitaal 20.000 20.000 
     Herwaarderings-

meerwaarden 
17.438 0 

     Reserves 0 -3.119.771 
Materiële vaste activa 16.058.511 17.413.560 Overgedragen netto 

resultaat (of verlies) 
-3.631.000 -426.507 

Financiële vaste 
activa 

3.198 3.176 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

19.652.372 20.928.434 
Vlottende activa 2.014.484 6.365.159 Vreemd vermogen 2.045.966 6.395.246 
Vorderingen > 1 jaar 1.167.136 5.414.055 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

0 0 

Voorraden 1.822 1.721       
Vorderingen < 1 jaar 600.149 1.153.937 Schulden > 1 jaar 1.016.380 4.915.962 
Liquide middelen 237.672 -211.126 Schulden < 1 jaar 376.787 696.630 
Overlopende rekenin-
gen 

7.705 6.572 - Schulden > 1 jaar 
die in jaar vervallen 

150.790 498.127 
     - Handelsschulden 209.585 184.450 
     - Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

16.412 14.053 

     Overlopende rekenin-
gen 

652.799 782.654 

Totaal 18.104.776 23.797.402 Totaal 18.104.776 23.797.402 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 3.482.893 3.636.410
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 3.442.672 3.589.778

Andere operationele opbrengsten 40.221 46.632

Operationele kosten -3.471.308 -3.392.242
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 235.416 225.342
Div. diensten/goederen 628.566 625.891
Personeelskosten 1.110.338 1.021.500
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprich-
tingskosten, immateriële en materiële vaste activa 

1.496.590 1.519.143

Voorzieningen -15 -6
Inkomensoverdrachten 413 372
Operationeel resultaat 11.585 244.168
Financiële opbrengsten 42.149 13.542

Financiële kosten -156.832 -351.718

Uitzonderlijke opbrengsten 18.383 4.338

Uitzonderlijke kosten -6 -14

Resultaat van het boekjaar -84.721 -89.684

 
 
8.7.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Leefmilieu op 24 juni 2003 de volgende opmerkingen meege-
deeld: 
 
• De VMM heeft een vordering op bedrijven van 493 miljoen BEF 

voor heffingen in de periode 1984-1990 nog steeds niet geïnd. De 
instelling heeft hiervan in het verleden al 460,2 miljoen BEF als 
voorziening aangelegd, zodat het resterende saldo 32,8 miljoen 
BEF bedraagt. De invorderbaarheid van deze som is echter twij-
felachtig. Het saldo is immers al geruime tijd onveranderd geble-
ven en de VMM onderneemt weinig om het te recupereren. De 
laatste twee jaar zijn maar kleine sommen naar aanleiding van fail-
lissementen langs curatoren gerecupereerd. De VMM zou dan ook 
een waardevermindering moeten boeken(85). Mocht de VMM na-
dien toch nog gelden ontvangen, dan moet zij die als uitzonderlijke 
opbrengst in het resultaat opnemen. 

 

 
 
                                                 
85  Overeenkomstig artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot 

uitvoering van het wetboek van vennootschappen en artikel 27, 2° lid, van 
het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een ge-
integreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de 
Vlaamse openbare instellingen. 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 132 

• De VMM heeft op het einde van het jaar geen voorziening voor het 
vakantiegeld aangelegd(86). Zij heeft nochtans zekerheid over het 
bestaan van deze kosten op het einde van het boekjaar, in de be-
groting 2002 op 49.149.730 BEF geraamd.  

 
 
8.7.4 Antwoord van de minister 
 
De minister ging op 3 september 2003 akkoord met de visie van het Re-
kenhof op de vorderingen op bedrijven ingevolge heffingen over de peri-
ode 1984-1990. De invorderbaarheid van de resterende sommen is in-
derdaad twijfelachtig, zodat ze het best uit de balans verdwijnen. De 
minister ging ook akkoord met de opmerking over de voorzieningen voor 
vakantiegeld. Daarom zou de VMM de openstaande vorderingen bij de 
semesteriële afsluiting op 30 juni 2003 afboeken. Als zij in de toekomst 
toch nog bedragen zou recupereren, zou zij die onmiddellijk in resultaat 
nemen als uitzonderlijke opbrengsten van de periodes waarin de VMM 
de stortingen zou ontvangen. Vanaf de semesteriële afsluiting zou de 
VMM tevens voorzieningen boeken, opdat de balans en resultatenreke-
ning de toekomstige betalingsverplichtingen voor het volgende jaar zou-
den weergeven. 
 
 
 

 
 
                                                 
86  In strijd met artikel 50 van het in vorige voetnoot genoemd koninklijk be-

sluit. 
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8.8 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

Het VLIF heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 585,2 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 201 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 909,5 
miljoen BEF ontvangsten en 1.110 miljoen BEF uitgaven en geeft 
aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 200,5 miljoen BEF. 
Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 431,8 miljoen BEF. 
Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds op 10 september 2002 gecontroleerd 
verklaard. 

 
8.8.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 
 

Begroting Uitvoering Verschil

0 Niet-verdeelde ontvangsten 7.000 3 -6.997
083 Overige interne verrichtingen 7.000 3 -6.997

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen) 

13.000 7.703 -5.297

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 
(waarborgbijdragen) 

13.000 7.703 -5.297

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 103.200 103.160 -40
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 103.200 103.160 -40

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 19.400 9.953 -9.447
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 200 9.953 +9.753
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 19.200 0 -19.200

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 788.700 788.700 0
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 788.700 788.700 0

 TOTAAL ONTVANGSTEN 931.300 909.519 -21.781
    

0 Niet-verdeelde uitgaven 7.000 0 -7000
033 Overige interne verrichtingen 7.000 0 -7.000

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 1.373.400 1.026.724 -346.676
31 Exploitatiesubsidies 1.373.400 1.026.724 -346.676

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 183.200 83.308 -99.892
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellin-

gen 
183.200 83.308 -99.892

 TOTAAL UITGAVEN 1.563.600 1.110.032 -453.568
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -632.300 -200.513 431.787
 Overgedragen resultaat vorige jaren 632.300 632.338 38
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 431.825 431.825
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8.8.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

   Eigen Vermogen 458.195 659.145 
   Overgedragen resul-

taat 
458.195 659.145 

Vlottende activa 585.215 743.329 Vreemd vermogen 127.020 84.184 
Vorderingen < 1 jaar 153.390 110.991 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

97.200 54.378 

Liquide middelen 431.825 632.338 Schulden > 1 jaar 8.000 8.000 
   Schulden < 1 jaar 21.820 21.806 
   Andere schulden 21.820 21.806 
      
Totaal 585.215 743.329 Totaal 585.215 743.329 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 942.309 1.627.293 
Lopende opbrengsten 0 0 
Inkomensoverdrachten 838.881 1.627.265 
Andere opbrengsten 103.428 28 
Operationele kosten -1.152.853 -1.333.109 
voorzieningen 42.821 18.669 
inkomensoverdrachten 1.110.032 1.314.440 
Operationeel resultaat -210.544 294.184 

Financiële opbrengsten 9.594 0 

Resultaat van het boekjaar -200.950 294.184 

 
 
Het VLIF heeft het boekjaar 2001 met een verlies van 201 miljoen BEF 
afgesloten. Dit verlies is hoofdzakelijk te wijten aan een vermindering 
van de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap ten opzichte van 2000 
van 1.300 miljoen BEF tot 788,7 miljoen BEF. 
 
 
8.8.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Landbouw op 10 september 2002 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
• De jaarrekening 2001 geeft geen uitsluitsel over de aard van de 

nog openstaande 51.653.853 BEF vorderingen op rekening 4160 
en de nog openstaande 21.820.290 BEF schulden op rekening 
4840. Voorlegging van een gedetailleerd overzicht is nodig. 

• Mede met het oog op een adequate opvolging van de nog open-
staande verbintenissen, dient het VLIF de uitbetaling van rentetoe-
lagen aan te rekenen op het daartoe genomen vastleggingsnum-
mer. 
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Op 2 december 2002 ging de Vlaamse Minister voor Financiën en Be-
groting akkoord met deze opmerkingen. 
 
 
 
8.9 Grindfonds 

Het Grindfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd 
met een balanstotaal van 2.003,2 miljoen BEF en met een winst van het 
boekjaar van 726,0 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
566,2 miljoen BEF ontvangsten en 31,3 miljoen BEF uitgaven en geeft 
aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 534,9 miljoen 
BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 1.812,1 mil-
joen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het Grindfonds 
op 23 juli 2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
8.9.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen 

van  
overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 

88.598 48.598 -40.000

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 88.598 48.598 -40.000
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 523.600 517.645 -5.955

36 Indirecte belastingen en heffingen 523.600 517.645 -5.955
 TOTAAL ONTVANGSTEN 612.198 566.243 -45.955

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 
(consumptiebestedingen) 

168.300 7.775 -160.525

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 168.300 7.775 -160.525
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 271.300 15.778 -255.522

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 271.300 15.778 -255.522
6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 1.239.600 7.759 -1.231.841

61 Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep 1.239.600 7.759 -1.231.841
 TOTAAL UITGAVEN 1.679.200 31.312 -1.647.888
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.067.002 534.931 1.601.933
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.277.218 1.277.218 0
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 210.216 1.812.149 1.601.933

 
 
8.9.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 2.003.227 1.277.218 Eigen Vermogen 1.991.438 1.265.429 
Vorderingen < 1 jaar 303.885 121.659 Kapitaal 391.837 391.837 
Liquide middelen 1.659.342 1.155.559 Overgedragen resul-

taat 
1.599.601 873.592 

Overlopende rekenin-
gen 

40.000 0 Vreemd vermogen 11.789 11.789 

   Voorzieningen en 
uitgestelde belastin-
gen 

11.789 11.789 

Totaal 2.003.227 1.277.218 Totaal 2.003.227 1.277.218 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 699.871 400.156 
Inkomensoverdrachten 699.871 400.156 
Operationele kosten -62.460 -75.944 
Personeelskosten 14.648 5.255 
Inkomensoverdrachten 47.812 70.689 

Operationeel resultaat 637.411 324.212 

Financiële opbrengsten 88.598 0 

Resultaat van het boekjaar 726.009 324.212 

 
 
Het Grindfonds heeft boekjaar 2001 met een winst van 726,0 miljoen 
BEF afgesloten. De resultaatsverbetering is te danken aan een eenmali-
ge storting van 315 miljoen BEF vanwege de Intracommunale Maat-
schappij voor de Ruimtelijke Ontwikkeling in Limburg (IML) en de inre-
sultaatname in 2001 van de CFO-interesten voor de periode 1999-2001 
(88,6 miljoen BEF).  
 
 
8.9.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Economie op 23 juli 2002 de volgende opmerkingen meege-
deeld: 
 
• De bedragen in de kolommen initieel en herzien budget van de 

uitvoeringsrekening van de begroting stemmen niet overeen met 
de door het Vlaams Parlement goedgekeurde begrotingen.  

 
• Het Grindfonds heeft het openstaande saldo van de heffingen op 

31 december 2000 (121.659.265 BEF) ten onrechte in het overge-
dragen en over te dragen budgettair saldo opgenomen(87).  

 
• Als voorlopige regeling verrekent het Grindfonds de door LBU zelf 

gedragen herstructureringskosten met de verschuldigde grindhef-
fingen. In de uitvoeringsrekening van de begroting heeft de instel-
ling de aan LBU aangerekende heffingen integraal opgenomen 
aan inkomstenzijde. Aan de uitgavenzijde heeft het de aan LBU 
verschuldigde terugbetaling van 31.148.163 BEF in 2001 onte-
recht geëlimineerd. Daardoor is de uitgavenzijde ondergewaar-

 
 
                                                 
87  In strijd met artikel 52, § 7, van het boekhoudbesluit van 21 mei 1997, dat 

stelt dat ontvangsten ten gevolge van de uitoefening van de soevereine 
macht van de overheid, waaronder belastingen, heffingen en retributies, 
(budgettair) moeten worden geregistreerd op het moment van betaling. 
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deerd en, bijgevolg, het over te dragen budgettair saldo van het 
boekjaar aan uitgavenzijde overgewaardeerd. Het is in dit verband 
aangewezen in de jaarrapportering een reconciliatie tussen de uit-
voeringsrekening van de begroting en het bedrijfseconomisch re-
sultaat op te nemen. 

 
• Het Grindfonds legt op het jaareinde geen voorzieningen aan voor 

te ontvangen facturen, noch voor de laatste kwartaalafrekening 
van 2001 voor de presentiegelden, noch voor de laatste maandaf-
rekeningen van 2001 van GOM Limburg en IML. Op 31 december 
2001 had de instelling voor deze kosten een voorziening van on-
geveer 2,67 miljoen BEF moeten aanleggen. 

 
 
8.9.4 Antwoord van de minister 
 
Op 19 november 2002 is de Vlaamse Minister van Financiën en Begro-
ting akkoord gegaan met alle opmerkingen en aanbevelingen. Hij be-
loofde verbetering voor de volgende jaarrapportering. 
 
 
 
8.10 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aqui-

cultuursector 

Het FIVA heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 102 miljoen BEF en met een winst van het 
boekjaar van 5,7 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 146,5 
miljoen BEF ontvangsten en 140,3 miljoen BEF uitgaven en geeft 
aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 6,2 miljoen BEF. 
Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 102,3 miljoen BEF. 
Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het Financieringsinstrument 
voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector op  3 september 2002 
gecontroleerd verklaard. 

 
8.10.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
0 Niet-verdeelde ontvangsten 0 1.210 1.210

08 Interne verrichtingen 0 1.210 1.210
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
2.100 589 -1.511

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 2.100 589 -1.511
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 144.700 144.700 0

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 144.700 144.700 0
 TOTAAL ONTVANGSTEN 146.800 146.499 -301
   

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 242.900 140.264 -102.636
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 242.900 140.264 -102.636

 TOTAAL UITGAVEN 242.900 140.264 -102.636
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -96.100 6.235 +102.335
 Overgedragen resultaat vorige jaren 96.100 96.105 5
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 102.340 +102.340
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8.10.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 102.028 96.331 Eigen Vermogen 100.028 94.331 
Vorderingen < 1 jaar 51 226 Overgedragen resul-

taat 
100.028 94.331 

Liquide middelen 101.977 96.105 Vreemd vermogen 2.000 2.000 
   Schulden > 1 jaar 2.000 2.000 
Totaal 102.028 96.331 Totaal 102.028 96.331 

 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 145.961 143.671 
Inkomensoverdrachten 144.768 143.671 
Andere opbrengsten 1.193 0 
Operationele kosten -140.264 -121.292 
Inkomensoverdrachten 140.264 121.292 
Operationeel resultaat 5.697 22.379 

Resultaat van het boekjaar 5.697 22.379 

 
 
8.10.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Landbouw op 3 september 2002 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
• De rubriek 4165 - ontvangen waarborgbijdragen, die volgens de 

proef- en saldibalans een creditsaldo van 362.802 BEF vertoont, 
werd niet opgenomen in de eindbalans.  

• Het FIVA verwerkt de ontvangen waarborgbijdragen bovendien 
foutief: hoewel het ze niet als vordering op rubriek 4165 boekt, 
crediteert het ze wel bij ontvangst van een waarborgbijdrage. 
Daarbuiten moet het deze bijdragen ook als opbrengsten registre-
ren. 

• De liquide middelen volgens de balans stemmen niet overeen met 
de proef- en saldibalans, het grootboek en het eigenlijke banksal-
do. 

 
 
8.10.4 Antwoord van de minister 
 
Op 18 november 2002 ging de Vlaamse Minister voor Financiën en Be-
groting akkoord met deze opmerkingen. 
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8.11 Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconver-
sie - Middelgrote en Grote Ondernemingen 

Het Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie – 
Middelgrote en Grote Ondernemingen (FEERR-MGO) heeft een be-
drijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 
4.257,8 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van 1.609,9 
miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 6.471,2 miljoen BEF 
ontvangsten en 4.960,1 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot 
een overschot van het begrotingsjaar van 1.511,1 miljoen BEF. Het ge-
cumuleerd over te dragen overschot bedraagt 3.483,1 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het FEERR-MGO op 15 okto-
ber 2002 gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat bij de boekhoud-
kundige verwerking van de betalingen inzake Vlamivormsteun de gel-
dende bepalingen niet werden gerespecteerd, en zijn de aangewende 
financiële tussenrekeningen niet in de activa van het fonds opgenomen. 
Het bestaan van dergelijke rekeningen wijst op een gebrek aan interne 
controle. 
 
 
8.11.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 300.000 144.409 -155.591

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 
(exclusief de vermogensheffingen) 

300.000 144.409 -155.591

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 6.326.800 6.326.800 0
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 6.326.800 6.326.800 0

 TOTAAL ONTVANGSTEN 6.626.800 6.471.209 -155.591
   

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen) 

34.000 8.947 -25.053

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 34.000 8.947 -25.053
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 72.900 6.167 -66.733

30 Niet verdeeld 50.000 6.167 -43.833
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 

zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 
22.900 0 -22.900

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 6.806.700 3.571.595 -3.235.105
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 6.606.700 3.478.792 -3.127.908
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder 

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 
200.000 92.803 -107.197

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 1.685.200 1.373.399 -311.801
61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 1.685.200 1.373.399 -311.801

 TOTAAL UITGAVEN 8.598.800 4.960.108 -3.638.692
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.972.000 1.511.101 3.483.101
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.972.000 1.971.970 -30
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 3.483.071 3.483.071
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8.11.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 4.257.792 2.660.308 Eigen Vermogen 3.757.564 2.147.674 
Vorderingen > 1 jaar 212.876 214.488 Overgedragen resul-

taat 
3.757.564 2.147.674 

Vorderingen < 1 jaar 558.125 464.336 Vreemd Vermogen 500.228 512.634 
Liquide middelen 3.486.791 1.981.484 Voorzieningen 495.871 502.484 
   Schulden < 1 jaar 4.357 10.150 
Totaal 4.257.792 2.660.308 Totaal 4.257.792 2.660.308 

 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 5.606.716 6.522.559 
Inkomensoverdrachten 5.326.800 6.377.300 
Andere opbrengsten 279.916 145.259 
Operationele kosten -4.003.439 -5.347.412 
Diensten en diverse goederen 4.131  
Voorzieningen 0 32.999 
Inkomensoverdrachten 3.955.978 5.314.413 
Andere kosten 43.330  
Operationeel resultaat 1.603.277 1.175.147 

Uitzonderlijke opbrengsten 6.613 28.103 

Terugneming van afschrijving en waardeverminde-
ringen 

6.613 28.103 

Resultaat van het boekjaar 1.609.890 1.203.250 

 
 
8.11.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Economie op 15 oktober 2002 zijn opmerkingen meegedeeld. 
 
• De voorzieningen voor oninvorderbare vorderingen (dubieuze de-

biteuren) dienen alle vorderingen ouder dan 2 jaar voor 100% te 
bevatten(88). 

• De rekening 5900 - betalingen in uitvoering - vertoont sinds 1999 
op jaareinde een creditsaldo van ruim 823 miljoen BEF. Het 
FEERR-MGO moet dit saldo uitklaren, temeer daar het Fonds voor 
Flankerend Economisch Beleid (FFEB) op 31 december 2001 de 
openstaande rechten en plichten van het FEERR-MGO heeft 
overgenomen. 

 
 
                                                 
88  Overeenkomstig artikel 39 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 

mei 1997. 
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• Het FEERR-MGO boekt de betalingen voor de Vlamivormsteun op 
het moment van hun storting op een soort financiële tussenreke-
ning. Daar deze rekening tot het FEERR-MGO behoort, dient deze 
tussenstap als een interne verrichting te worden beschouwd en 
kan de aanrekening van de betalingen maar effectief worden 
doorgevoerd wanneer de storting van de tussenrekening naar de 
uiteindelijke begunstigden heeft plaatsgevonden. Bovendien dient 
de instelling de tussenrekeningen op te nemen in de activa van het 
fonds. Een herwerking van de resultatenrekening en de balans is 
dus nodig. Het bestaan van dergelijke financiële tussenrekenin-
gen, die niet langs het CFO werden geopend, waarover geen be-
heersverantwoording wordt afgelegd en die noch in de jaarreke-
ning van de instelling, noch in de algemene rekening van het Mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap voorkomen, wijst op een 
gebrek aan interne controle.  

• Gecoördineerde maatregelen moeten de overdracht van de beide 
FEERR’s naar het FFEB, zowel bedrijfseconomisch als budgettair, 
transparant doen verlopen. 

 
 
8.11.4 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft op 31 januari 
2003 geantwoord dat inzake de voorzieningen voor oninvorderbare vor-
deringen maatregelen zouden worden genomen en dat voor de over-
dracht van de beide FEERR’s naar het FFEB de boekingswijzen al op 
elkaar zijn afgestemd. De minister stelde ook dat tegenover het credit-
saldo op de rekening 5900 een debetsaldo op de rekening 4840 - te 
betalen dotaties en soortgelijke openstond. Het verschil tussen beide 
saldi zou in de beginbalans van het FFEB zijn opgenomen. Hij vermeld-
de ten slotte een aantal rechtzettingen met betrekking tot de Vlamivorm-
steun: afsluiting van de technische rekeningen en overschrijving van de 
respectieve saldi naar het Hermesfonds, opening van nieuwe rekenin-
gen langs het CFO en het gebruik van het correcte aanrekeningsmo-
ment. 
 
Het Rekenhof heeft op 24 maart 2003 gerepliceerd dat het de voorzie-
ningen voor oninvorderbare vorderingen en de gecoördineerde maatre-
gelen inzake een transparante overdracht van de beide FEERR’s naar 
het Hermesfonds opnieuw zou evalueren naar aanleiding van de contro-
le van de jaarrekening 2002. Het achtte verder de eenvoudige afboeking 
van de rekening 5900 tegenover de rekening 4840 in elk geval onvol-
doende en wenste een degelijke uitleg voor het ontstaan van de saldi en 
een motivatie voor de eventuele afboeking met duidelijke informatie over 
de onderliggende verrichtingen en overeenkomstige bedragen. Inzake 
de rechtzettingen met betrekking tot de Vlamivormsteun, bleven volgens 
het Rekenhof nog een aantal vragen onbeantwoord: hoe kon het foutie-
ve gebruik van de financiële rekeningen plaatsvinden, zijn er garanties 
dat in het FEERR-MGO, zijn rechtsopvolger of andere instellingen geen 
andere dergelijke rekeningen bestaan, werden stappen ondernomen 
(controleprocedures) om toekomstige herhalingen te voorkomen ?  
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8.12 Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconver-

sie – Kleine Ondernemingen 

Het FEERR-KO heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd 
met een balanstotaal van 2.550,4 miljoen BEF en met een winst van het 
boekjaar van 410,1 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
3.817,0 miljoen BEF ontvangsten en 3.533,7 miljoen BEF uitgaven, 
zodat er voor het begrotingsjaar een overschot zou zijn van 283,3 
miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot per 31 
december 2001 zou 1.814,3 miljoen BEF bedragen. Het Rekenhof heeft 
de rekeningen 2001 van het FEERR-KO op 25 september 2002 
gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat de jaarrekening 
verkeerdelijk doet uitschijnen dat de balans is opgesteld na toewijzing 
van het saldo van de resultatenrekening. Daarenboven werden in het 
begrotingsluik de aanrekeningsregels niet correct toegepast. 

 
 
8.12.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 50.000 20.403 -29.597 

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 
(exclusief de vermogensheffingen) 

50.000 20.403 -29.597 

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 3.796.600 3.796.600 0 
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 3.796.600 3.796.600 0 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.846.600 3.817.003 -29.597 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen) 

98.300 70.878 -27.422 

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 98.300 70.878 -27.422 
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 447.200 160.750 -286.450 

31 Exploitatiesubsidies 17.200 0 -17.200 
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 

bedrijven en financiële instellingen 
89.800 18.842 -70.958 

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 

340.200 141.908 -198.292 

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 26.900 19.896 -7.004 
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 26.900 18.896 -7.004 

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 4.805.200 3.282.142 -1.523.058 
51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 4.805.200 3.282.142 -1.523.058 

 TOTAAL UITGAVEN 5.377.600 3.533.666 -1.843.934 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.531.000 283.337 1.814.337 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.531.000 1.530.969 -31 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 1.814.306 1.814.306 
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8.12.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 2.550.435 2.173.003 Eigen vermogen 2.333.127 1.923.006 
Vorderingen < 1 jaar 660.331 561.314 Overgedragen resul-

taat 
2.333.127 1.923.006 

Liquide middelen 1.890.104 1.611.689 Vreemd vermogen 217.308 249.997 

   Voorzieningen en 
uitgestelde belastin-
gen 

79.887 80.213 

   Schulden < 1 jaar 137.421 169.784 
   Andere schulden 137.421 169.784 
Totaal 2.550.435 2.173.003 Totaal 2.550.435 2.173.003 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 3.929.511 3.085.504
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 3.796.600 3.014.057
Andere operat. opbrengsten 132.911 71.447
Operationele kosten -3.519.390 -3.176.917
Diensten en diverse goederen 70.645 41
Niet kaskosten -326 -15.109
Inkomensoverdrachten 3.435.857 3.169.055
Andere operat. kosten 13.214 22.930
Operationeel resultaat 410.121 -91.413

Resultaat van het boekjaar 410.121 -91.413

 
 
8.12.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Economie op 25 september 2002 de volgende opmerkingen 
meegedeeld: 
 
• De overgelegde jaarrekening doet uitschijnen dat het bedrijfseco-

nomisch resultaat in de balans is opgenomen. Volgens de proef- 
en saldibalans per 31 december 2001 is dit echter niet gebeurd. 

• In tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft de instelling de toege-
kende investeringssteun (begrotingsrubriek 51.12) correct opge-
splitst in deelrubrieken. Ze heeft deze opdeling echter enkel in de 
toelichting bij de ESR-uitvoeringsrekening opgenomen, en niet ook 
in de begroting en de uitvoeringsrekening. 

• De indeling van de ESR-uitvoeringsrekening moet in overeenstem-
ming zijn met deze van de begroting van de instelling. Zo heeft de 
instelling ten onrechte verschillende deelrubrieken van de begro-
tingsrubrieken 32 en 33 in de uitvoeringsrekening samengevoegd. 
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• De toelichting bij de uitvoering van de begroting bevatte geen verkla-
ring voor de voornaamste budgetafwijkingen en een overzicht van de 
vastleggingsmachtiging en de aanrekeningen erop ontbrak. 

• Het FEERR-KO nam voor zijn uitvoeringsrekening de geldende aan-
rekeningsregels niet in acht. Daarenboven kan niet eenduidig wor-
den achterhaald welke elementen het budgettair heeft aangerekend. 
Dit stelt de juistheid van het begrotingsresultaat in twijfel.  

• In dit verband rijst nog een ander probleem. De beschikbare saldi 
van het FEERR-KO en het FEERR-MGO gingen op 31 december 
2001 naar het nieuwe Fonds voor Flankerend Economisch Beleid 
(FFEB). Beide fondsen hielden er echter andere aanrekeningsre-
gels op na, zodat de samenvoeging van hun respectieve begro-
tingsresultaten niet transparant kan verlopen. Het Rekenhof heeft 
aangedrongen op maatregelen inzake de toepassing van de gel-
dende aanrekeningsregels. 

 
 
8.12.4 Antwoord van de minister  
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting is op 16 mei 2003 het 
Rekenhofstandpunt in hoge mate bijgetreden en passende maatregelen 
in het vooruitzicht gesteld. Opvolging ter plaatse heeft inmiddels uitge-
wezen dat de aangekondigde maatregelen ook al deels effectief werden 
uitgevoerd. Een verdere opvolging wordt opgenomen in de rekeningen-
controle 2002.  
 
 
8.13 Herplaatsingsfonds 

Het Herplaatsingsfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening 
voorgelegd met een balanstotaal van 41,758 miljoen BEF en met een 
winst van het boekjaar van 16,858 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 20 miljoen BEF ontvangsten en 3,142 miljoen 
BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begrotings-
jaar van 16,858 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot 
bedraagt 41,758 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 
van het Herplaatsingsfonds op 18 juni 2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
8.13.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 20.000 20.000 0 

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 
(dotatie Vlaamse overheid) 

20.000 20.000 0 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 20.000 20.000 0 
  

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 0 3.142 -3.142 
30 Niet verdeeld 0 3.142 -3.142 

 TOTAAL UITGAVEN 0 3.142 -3.142 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 20.000 16.858 -3.142 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 24.900 24.900 0 
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 44.900 41.758 -3.142 
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VASTLEGGINGEN  
  
Vastleggingen op 31/12/2000 0 
Vastleggingen 2001 3.743 
Realisaties 2001 3.142 
  
Vastleggingen op 31/12/2001 601 

 
 
Het Herplaatsingsfonds had een vastleggingsmachtiging van 50 miljoen 
BEF. Er werden slechts drie dossiers goedgekeurd, waarvoor 3,743 mil-
joen BEF werd vastgelegd en 3,142 miljoen BEF uitbetaald. In februari 
2002 bleek echter dat de uitbetaalde voorschotten in twee dossiers de 
werkelijke kosten overstegen. Bijgevolg werd op 8 maart 2002 voor de 
twee dossiers samen 7.506 EUR teruggevorderd. Dit impliceerde ook 
dat de in 2001 nog niet betaalde verbintenis van 515.532 BEF voor deze 
twee dossiers verviel. In concreto blijft er dus maar in één dossier een 
verbintenis van 85.922 BEF openstaan. 
 
 
8.13.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen 41.758 24.900 

   Overgedragen resul-
taat 

41.758 24.900 

Vlottende activa 41.758 24.900 Vreemd vermogen 0 0 
Liquide middelen 41.758 24.900    
Totaal 41.758 24.900 Totaal 41.758 24.900 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 20.000 24.900
Inkomensoverdrachten 20.000 24.900
Operationele kosten -3.142 0
Andere operat. kosten 3142 0

Operationeel resultaat 16.858 24.900

Resultaat van het boekjaar 16.858 24.900

 
 
Het Herplaatsingsfonds heeft het boekjaar afgesloten met een positief 
resultaat van 16,858 miljoen BEF. Dit resultaat wordt louter gevormd 
door de ontvangen dotatie (20 miljoen BEF) verminderd met de betalin-
gen in het kader van uitgevoerde outplacementactiviteiten (3,142 miljoen 
BEF). 
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8.13.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Werkgelegenheid op 19 juni 2002 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
• In 2001 heeft het Herplaatsingsfonds voor drie dossiers 3,743 mil-

joen BEF vastgelegd, waarvan het 3,142 miljoen BEF uitbetaalde. 
In februari 2002 werd bekend dat de toegekende voorschotten in 
twee van de drie dossiers de werkelijke kosten overschreden. Op 
8 maart 2002 vroeg het fonds formeel terugstorting. Noch de 
openstaande verbintenissen, noch de teruggevorderde bedragen 
die voor de afsluiting van de rekeningen 2001 waren gekend, 
staan in een toelichting bij de rekening.  

• De kolommen initieel en herzien budget van de uitvoeringsreke-
ning van de begroting stemmen niet volledig overeen met de 
goedgekeurde begrotingen, die oorspronkelijk een ontvangstento-
taal van 40 miljoen BEF vermeldden, bestaande uit 20 miljoen 
BEF over te dragen overschot van 2000 en een bijkomende dota-
tie voor 2001 van 20 miljoen BEF. In de uitvoeringsrekening be-
dragen de totale ontvangsten van de initiële begroting maar 20 mil-
joen BEF. Deze rekening hield namelijk geen rekening met de 
overdracht van het voorgaande jaar. Bovendien heeft het fonds 
langs uitgavenzijde zowel voor de initiële als de herziene begroting 
het totaal beschikbare bedrag in de uitvoeringsrekening direct 
overgedragen naar het volgende jaar en aldus gecatalogeerd on-
der ESR-code 03.22. De door het Vlaams Parlement goedgekeur-
de begrotingen schrijven de toegekende middelen in onder ESR-
code 30.01 voor aanwending in het kader van de statutaire op-
dracht van het Herplaatsingsfonds. 

 
 
8.13.4 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft op 10 september 
2002 geantwoord met de bovenvermelde opmerkingen rekening te zul-
len houden bij de volgende jaarrekeningen. 
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8.14 Limburgfonds 

Het Limburgfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening 
voorgelegd met een balanstotaal van 4.117,1 miljoen BEF en met een 
verlies van het boekjaar van 41,2 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 1.356,5 miljoen BEF ontvangsten en 1.413,7 
miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het 
begrotingsjaar van 57,2 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen 
overschot bedraagt 1.713,9 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de 
rekeningen 2001 van het Limburgfonds op 7 januari 2003 gecontroleerd 
verklaard. 

 
8.14.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoe-
i

Verschil
5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 502.600 552.955 50.355

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 502.600 552.955 50.355
6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 185.800 185.800 0

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 185.800 185.800 0
8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 496.600 496.600 0

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 496.600 496.600 0
 Ontvangsten voor orde 700.000 121.168 -578.832
 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.885.000 1.356.523 -528.477
   

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 434.200 425.210 -8.990
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 434.200 425.210 -8.990

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.260.800 342.107 -918.693
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 1.260.800 342.107 -918.693

8 Kredietverleningen en deelnemingen 739.600 500.178 -239.422
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 739.600 500.178 -239.422

 Uitgaven voor orde 700.000 146.223 -553.777
 TOTAAL UITGAVEN 3.134.600 1.413.718 -1.720.882
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.249.600 -57.195 1.192.405
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.771.100 1.771.102 2
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 521.500 1.713.907 1.192.407

 
 
8.14.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 4.117.064 4.695.497 Eigen Vermogen 2.124.031 2.165.268 
Vorderingen > 1 jaar  2.111.892 2.371.209 Overgedragen resul-

taat 
2.124.031 2.165.268 

Vorderingen < 1 jaar 291.265 553.186 Vreemd Vermogen 1.993.033 2.530.229 
Liquide middelen 1.713.907 1.771.102 Schulden > 1 jaar 1.986.400 1.986.400 
   Schulden < 1 jaar 149 505.853 
   Overlopende rekenin-

gen 
6.484 37.976 

Totaal 4.117.064 4.695.497 Totaal 4.117.064 4.695.497 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 730.019 897.414 
Lopende opbrengsten 0 346 
Inkomens- en kapitaalsoverdrachten 680.192 849.033 
Andere operationele opbrengsten 49.827 48.035 
Operationele kosten -771.256 -1.001.048 
Handelsgoederen 0 81 
Diensten en diverse goederen 310 16 
Afschrijvingen 0 182 
Inkomensoverdrachten 770.946 1.000.769 
Uitzonderlijke opbrengsten 0 285 

Resultaat van het boekjaar -41.237 -103.349 

 
 
8.14.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Economie op 8 januari 2003 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
• Ook in 2001 heeft het Limburgfonds de uitvoeringsrekening op 

kasbasis gevoerd, in plaats van op transactiebasis. Zo heeft het 
een in 2000 contractueel vervallen vordering van 13.248.652 BEF 
ten onrechte niet opgenomen in de uitvoeringsrekening van de 
begroting, terwijl artikel 52, §1, van het boekhoudbesluit van 21 
mei 1997 bepaalt dat het invorderingsrecht geldt als algemene re-
gel voor het registreren van ontvangsten. 

• De gedetailleerde lijst van vorderingen bevat 24.361.572 BEF cre-
ditsaldi. Aangezien artikel 16 van het boekhoudbesluit van 21 mei 
1997 compensatie tussen tegoeden en schulden verbiedt, dient de 
instelling dit bedrag over te boeken naar de schulden. 

• Voor sommige vorderingen kon het fonds onvoldoende verant-
woordingsstukken met betrekking tot achtergrond en aflossings-
termijn voorleggen. 

• Een lening van de GOM Limburg met een resterend saldo van 
13.248.652 BEF verviel contractueel in 2000. Het is onduidelijk 
waarom de GOM sinds 1998 geen aflossingen meer deed, noch 
waarom het saldo in 2000 niet werd opgevraagd. De vordering be-
vatte bovendien een dubbeltelling van 95.819.430 BEF. Zij bevatte 
tevens een creditbedrag van 1.483.039 BEF, bestaande uit een 
foutieve boeking van 8.631 BEF uit 1998 en een bedrag van 
1.474.408 BEF waarvan de aard nog onduidelijk is.  

• Hoewel het Limburgfonds de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
op balansdatum voor 794.560.000 BEF financierde, boekte het 
maar een vordering van 789.332.225 BEF. 

• De overlopende rekeningen van het passief bevatten ten onrechte 
een bedrag van 3.090.679 BEF, dat niet werd afgeboekt bij de be-
taling ervan in 2000. Een correctieboeking is nodig. 
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• De wachtrekening voor ESF-gelden bevat nog enkele saldi die tot 
1998 teruggaan en nog niet aan de betrokkenen werden doorge-
stort. 

 
 
8.14.4 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting is op 5 juni 2003 het 
Rekenhofstandpunt in hoge mate bijgetreden en correcties in het voor-
uitzicht gesteld, waarvan de opvolging zal worden opgenomen in de 
rekeningencontrole 2002. 
 
 
 
8.15 Vlaams Egalisatie Rente Fonds  

Het VERF heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 2.560 miljoen BEF en een winst van het boekjaar 
van 108,8 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 104,9 miljoen 
BEF ontvangsten en 15,6 miljoen BEF uitgaven. Het overschot van het 
begrotingsjaar bedraagt 89,4 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te 
dragen overschot bedraagt 2.548,5 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de 
rekeningen 2001 van het VERF op 4 juni 2002 gecontroleerd verklaard. 
De belangrijkste opmerking betrof de onderwaardering van het 
gecumuleerde begrotingsresultaat met 7,4 miljoen BEF.  

 
8.15.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van 

vermogen en van ondernemingsactiviteit 
115.500 104.945 -10.555

26 Rente van overheidsvorderingen 115.500 104.945 -10.555
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 0 0 0

46 Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap 0 0 0
 TOTAAL ONTVANGSTEN 115.500 104.945 -10.555
   

0 Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofd-
groepen 1 t/m 9 worden verdeeld 

0 15.426 15.426

03 Interne verrichtingen 0 15.426 15.426
1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
900 133 -767

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 900 133 -767
4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 0 0 0

41 Inkomensoverdrachten aan de centrale overheid 0 0 0
 TOTAAL UITGAVEN 900 15.559 14.659
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 114.600 89.386 -25.214
 Overgedragen resultaat vorige jaren 2.459.082 2.459.082 0
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 2.573.682 2.548.468 -25.214
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8.15.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 2559.909 2.451.065 Eigen Vermogen 2.559.909 2.451.065 
Geldbeleggingen 2.531.336 2.320.264 Reserves 2.451.066 2.360.586 
Liquide middelen 28.573 123.392 Overgedragen resul-

taat 
108.843 90.479 

Overlopende rekenin-
gen 

0 7.409 Vreemd vermogen 0 0 

   Overlopende rekenin-
gen 

0 0 

      
Totaal 2.559.909 2.451.065 Totaal 2.559.909 2.451.065 

 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 0 0 

Inkomensoverdrachten 0 0 

Operationele kosten 0 0 

Operationeel resultaat 0 0 

Financiële opbrengsten 108.976 105.015 

Financiële kosten -1 -8.134 

Uitzonderlijke opbrengsten 0 112 

Uitzonderlijke kosten 0 0 

Belastingen -132 -389 

Resultaat van het boekjaar 108.843 96.604 

 
 
8.15.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting op 
4 juni 2002 zijn opmerkingen meegedeeld. 
 
• Hoewel beterschap was beloofd inzake kredietoverschrijdingen, 

overschreed het VERF in 2001 weer een uitgavenpost, met name 
rubriek 03.3 - Overige interne verrichtingen, met 15.426.335 BEF. 
Het bedrag betrof een budgettaire correctie op de rente-
ontvangsten, waarvoor het Rekenhof naar aanleiding van de con-
trole van de rekeningen 2000 had gevraagd ze bij voorkeur te ver-
werken langs rubriek 26.2 - Rente-ontvangsten binnen de sector 
overheid. Aangezien in geen krediet werd voorzien bij de begro-
tingsopmaak, was er een overschrijding. 

• Bij de controle van de jaarrekening 2000 werd vastgesteld dat de 
overschrijvingsformulieren regelmatig werden ondertekend door 
ambtenaren van niveau A, die onder het gezag staan van de lei-
dende ambtenaar, terwijl daarvoor een bestendige delegatie 
noodzakelijk is. De minister beloofde op 7 november 2001 het mi-
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nisterieel besluit van 2 april 2001 houdende bepalingen inzake be-
voegdheden en delegaties inzake kas- en schuldbeheer van de 
Vlaamse Gemeenschap ook van toepassing te maken op het 
VERF. Een aangepast besluit bleef echter uit. 

• Het Rekenhof had bij de jaarrekening 2000 ook een verbetering 
van de interne controle bij de financiële verrichtingen gevraagd. 
Eén persoon was immers verantwoordelijk voor het backoffice, de 
rapportering en de uitvoering van de soms omvangrijke financiële 
verrichtingen. Ook hier verwees de minister naar de aanpassing 
van het bovenvermelde ministerieel besluit, op grond waarvan een 
functiescheiding tussen back- en frontoffice zou plaatsvinden. 

• De uitvoeringsrekening van de begroting 2001 vermeldt in rubriek 
26.2 - Rente-ontvangsten binnen de sector overheid een bedrag 
van 104.945.089 BEF, samengesteld uit het saldo van de bedrijfs-
economische rekening 751 - Opbrengsten uit vlottende activa - 
verminderd met de verlopen intresten eind 2001. Het VERF hield 
echter geen rekening met een bedrag van 7.409.378 BEF dat in 
het begin van het jaar op deze rekening was gedebiteerd (verlopen 
intresten eind 2000) en budgettair in 2001 diende te worden opge-
nomen. In werkelijkheid ontving het in 2001 budgettair 
112.354.467 BEF als rente. Het verschil van 7.409.378 BEF moet 
dan ook worden gecorrigeerd in de jaarrekening 2002.  

 
 
 
8.16 Fonds Culturele Infrastructuur 

Het Fonds Culturele Infrastructuur heeft een bedrijfseconomische jaar-
rekening voorgelegd met een balanstotaal van 606,9 miljoen BEF en 
met een winst van het boekjaar van 243,6 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 979,2 miljoen BEF ontvangsten en 735,6 mil-
joen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het begro-
tingsjaar van 243,6 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen over-
schot bedraagt 597,4 miljoen BEF. De vastleggingsmachtiging, begroot 
op 729,6 miljoen BEF, werd voor 729,5 miljoen BEF aangewend. De 
openstaande vastleggingen liepen einde 2001 op tot 1.249 miljoen BEF. 
Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het Fonds Culturele Infra-
structuur op 27 augustus 2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
8.16.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
2 Rentes  0 2.585 2.585

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 2.585 2.585
5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 200.000 200.000 0

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en fin. instellingen 200.000 200.000 0
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 776.700 776.700 0

66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 776.700 776.700 0
  
 TOTAAL ONTVANGSTEN 976.700 979.285 2.585
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1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

400 296 -104 

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 400 296 -104 
2 Rentes en huurgelden van gronden 0 6 6 

21 Rentes op schuld 0 6 6 
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 918.800 568.706 -350.094 

51 Aan bedrijven 605.800 436.913 -168.887 
52 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk  313.000 131.793 -181.207 

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 211.000 166.607 -44.393 
61 Binnen eenzelfde institutionele groep 101.000 97.425 -3.575 
65 Aan andere institutionele groepen 150.000 69.182 -40.818 

7 Investeringen  100 0 -100 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen 100 0 -100 

  
 TOTAAL UITGAVEN 1.130.300 735.615 -394.685 
  
 Budgettair resultaat van het boekjaar 0 243.670 -243.670 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 353.737 -353.737 
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 597.407 -597.407 

 
 
De kapitaaloverdrachten aan bedrijven (ESR 51) betreffen de uitgaven 
voor culturele infrastructuur, eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. 
ESR-code 52 betreft de investeringssubsidies voor culturele infrastruc-
tuur met supralokaal belang. De kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde 
institutionele groep betreffen de uitgaven voor de gebouwen van de 
Vlopera. De kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen 
(ESR 65) betreffen de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap aan de 
renovatiewerken aan de KVS Brussel langs een dotatie aan de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. De storting van 200 miljoen BEF in de 
Deposito- en Consignatiekas voor de aankoop van het Palace-complex 
werd opgenomen onder ESR-code 51. De terugstorting staat onder 
ESR-code 57. 
 
Het FCI heeft opnieuw veel minder geordonnanceerd dan begroot. Het 
heeft de vastleggingsmachtiging daarentegen nagenoeg volledig aan-
gewend. Het bedrag van de openstaande vastleggingen is einde 2001 
gestegen tot 1.249 miljoen BEF, waarvan ruim de helft (630 miljoen 
BEF) voor de KVS. 
 
 
8.16.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 147 181 Eigen Vermogen 597.554 353.918 
Materiële vaste 
activa 

147 181 Overgedragen 
resultaat 

597.554 353.918 

Vlottende activa 606.755 359.409 Vreemd vermo-
gen 

9.348 5.672 

Liquide middelen 606.755 359.409 Schulden op ten 
hoogste 1 jaar  

9.348 5.672 

Totaal 606.902 359.590 Totaal 606.902 359.590 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING 
 2001 2000

Operationele opbrengsten 980.853 504.650
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 976.700 504.400
Andere opbrengsten 4.153 250
Operationele kosten -739.885 -507.100
Div. diensten/goederen 296 120
Niet kaskosten 122 121
Inkomensoverdrachten 739.467 506.859

Operationeel resultaat 240.968 -2.450

Financiële opbrengsten 2.585 1

Financiële kosten -6 -9

Uitzonderlijke opbrengsten 88 0

Resultaat van het boekjaar 243.635 -2.458

 
 
De inkomens- en kapitaaloverdrachten omvatten behalve de dotatie, ook 
de terugbetaling van 200 miljoen BEF door de Deposito- en Consigna-
tiekas i.v.m. de uiteindelijk niet gerealiseerde aankoop van het Palace-
complex. De financiële opbrengsten zijn de rentebedragen ontvangen op 
de som gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. 
 
Het Fonds heeft zijn wijze van afschrijven in overeenstemming gebracht 
met de bepalingen van het boekhoudbesluit. Het heeft het teveel aan 
geboekte afschrijvingen teruggenomen (uitzonderlijke opbrengsten).  
 
 
8.16.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Cultuur op 27 augustus 2002 meegedeeld dat subsidies aan ver-
enigingen bij ontstentenis van een reglement voor de toekenning ervan, 
nominatim in de begroting moeten worden ingeschreven(89). Voor 2001 
zijn aldus een aantal VZW’s in de begroting opgenomen. De latere kre-
dietherschikkingen hebben er daar echter twee aan toegevoegd die niet 
in de door het parlement goedgekeurde begroting voorkwamen. Zolang 
de Vlaamse regering geen reglement terzake heeft goedgekeurd, moe-
ten de begunstigden nominatim in de door het parlement goedgekeurde 
begroting vermeld blijven. 
 
Op 5 februari 2003 ging de minister met deze opmerking akkoord. In de 
begrotingen 2002 en 2003 zijn de begunstigden van de subsidies bij 
naam in de begroting ingeschreven. Het zou de bedoeling zijn de subsi-
diëring decretaal te regelen vanaf 1 januari 2004.  
 

 
 
                                                 
89  Met toepassing van artikel 10 van de wet van 16 juli 1973 ter bescherming 

van de ideologische en filosofische strekkingen. 
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8.17 Vlaams Zorgfonds 

Het Vlaams Zorgfonds heeft een bedrijfseconomische jaarrekening 
voorgelegd met een balanstotaal van 12.491,5 miljoen BEF en met een 
winst van het boekjaar van 4.462,5 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 4.581,8 miljoen BEF ontvangsten en 141,3 
miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een budgettair resultaat 
van 4.440,5 miljoen BEF, waarvan 3.767,9 miljoen BEF werd toegewe-
zen aan het reservefonds, dat 11.767,9 miljoen BEF bevat. Het gecumu-
leerd overschot bedraagt 672,5 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de 
rekeningen 2001 van het Vlaams Zorgfonds op 20 augustus 2002 ge-
controleerd verklaard.  
 
 
8.17.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
2 Rentes 480.000 314.540 -165.460 

46 Binnen eenzelfde institutionele groep 480.000 314.540 -165.460 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector 4.267.300 4.267.300 0 

46 Binnen eenzelfde institutionele groep 4.267.300 4.267.300 0 
 TOTAAL ONTVANGSTEN 4.747.300 4.581.840 -165.460 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 82.000 38.500 -43.500 
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten  82.000 38.500 -43.500 

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 136.500 102.820 -33.680 
31 Exploitatiesubsidies  36.500 22.820 -13.680 
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen ten 

bate van de gezinnen 
100.00 80.000 -20.000 

 TOTAAL UITGAVEN 218.500 141.320 -77.180 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 4.528.800 4.440.520 -88.280 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 0 0 
 Toevoeging reservefonds -3.767.996 -3.767.996 0 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 760.804 672.524 -88.280 

 
 RESERVEFONDS    
   
 Reservefonds op 31/12/2000 8.000.000  

93 Spijzigingen 4.058.000 3.767.996 290.004 
98 Opnemingen  0 0 0 

   
 Reservefonds op 31/12/2001 11.767.996  
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8.17.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa  2.207 0 Eigen vermogen 12.462.473 8.000.000 
Materiële vaste activa 2.2.07 0 Reserves 11.767.996 8.000.000 
Vlottende activa 12.489.305 8.000.000 Overgedragen resul-

taat 
694.477 0 

Vorderingen <1jaar 267.937 0 Vreemd vermogen 29.039 0 
Geldbeleggingen 12.150.378 0 Schulden < 1 jaar 29.039 0 
Liquide middelen  31.254 8.000.000    
Overlopende rekenin-
gen 

39.736 0    

Totaal 12.491.512 8.000.000 Totaal 12.491.512 8.000.000 

 
 
 (in duizenden BEF) 
RESULTATENREKENING   
 2001 2000

Operationele opbrengsten 4.267.3000 4.000.000
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 4.267.300 4.000.000
Operationele kosten 159.077 0
Handelsgoederen 2.061 0
Diensten en diverse goederen 57.016 0
Inkomensoverdrachten 100.000 0
Operationeel resultaat 4.108.223 4.000.000

Financiële opbrengsten 355.696 0

Financiële kosten 1.446 0

Resultaat van het boekjaar 4.462.473 4.000.000

 
 
Het Vlaams Zorgfonds heeft 2001 afgesloten met een winst van 4.462,5 
miljoen BEF, waarvan het 3.767,9 miljoen BEF (3.600 miljoen BEF van 
de dotatie en 167,9 miljoen BEF rente op de beleggingen) aan het re-
servefonds heeft toegewezen. Het Zorgfonds heeft pas vanaf 13 april 
2001 zelf zijn gelden belegd - uitsluitend in termijndeposito’s op korte 
termijn (maximum drie maand). Als compensatie voor het verlies aan 
interesten voor de gelden op de rekeningen bij het CFO tot 12 april 
2001, heeft het fonds behalve zijn gewone dotatie (4.000 miljoen BEF) 
een extra dotatie ontvangen (267,3 miljoen BEF). De kosten betreffen de 
subsidiëring van de opstartkosten van erkende zorgkassen (100 miljoen 
BEF, waarvan nog 20 miljoen BEF te verdelen op grond van het aantal 
aangeslotenen), de campagne voor de opstarting van de zorgverzeke-
ring (34 miljoen BEF) en de werkingskosten van de Vlaamse Zorgkas 
(22 miljoen BEF). 
 
 
8.17.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Welzijn op 20 augustus 2002 zijn opmerking meegedeeld: 
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De rekeningen die de minister heeft goedgekeurd (zie 8.17.1 en 8.17.2) 
steunen op de manueel gevoerde boekhouding. Na de systeemverwer-
king heeft het fonds enkele verbeteringen aangebracht. In de balans en 
resultatenrekening bleven die beperkt tot een kleine verschuiving binnen 
de financiële opbrengsten. De uitvoeringsrekening onderging echter 
belangrijker aanpassingen. De instelling had immers nagelaten bepaal-
de ontvangsten en uitgaven aan te rekenen in de oorspronkelijke versie: 
het ging om de investeringen en de opbrengsten en debetrenten van de 
zichtrekening. Na aanpassing bedroegen de ontvangsten 4.583.261.276 
BEF en de uitgaven 143.360.895 BEF, wat resulteerde in een budgettair 
resultaat van 4.439.900.381 BEF en een over te dragen resultaat (na 
toewijzing aan het reservefonds) van 671.904.381 BEF. Het Rekenhof 
heeft de minister verzocht bij het opstellen van de rekeningen 2002 re-
kening te houden met dit bedrag als overgedragen resultaat.  
 
 
8.17.4 Antwoord van de minister 
 
Op 12 november 2002 heeft de minister de vaststellingen en de nieuwe 
cijfers bevestigd. Hij bezorgde ook een aangepaste uitvoeringsrekening 
van de begroting. 
 
 
 
8.18 Fonds Vlaanderen-Azië 

Het Fonds Vlaanderen-Azië heeft een bedrijfseconomische jaarrekening 
voorgelegd met een balanstotaal van 243,7 miljoen BEF en met een 
winst van het boekjaar van 5,9 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 11,5 miljoen BEF ontvangsten en 36,0 miljoen 
BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar 
van 24,5 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot be-
draagt 90,6 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van 
het Fonds Vlaanderen-Azië op 30 juli 2002 gecontroleerd verklaard. Het 
stelde vast dat de opheffing van het fonds met de daaraan verbonden 
overdracht van de uitstaande rechten en verplichtingen naar het Vlaams 
Gewest nog niet effectief is doorgevoerd. 
 
 
8.18.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 8.300 11.464 3.164 

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 
(exclusief vermogensheffingen 

8.300 11.464 3.164 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 8.300 11.464 3.164 
  

8 Kredietverleningen 111.800 35.966 -75.834 
81 Kredietverleningen aan bedrijven 111.800 35.966 -75.834 

 TOTAAL UITGAVEN 111.800 35.966 -75.834 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -103.500 -24.502 78.998 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 115.000 115.057 57 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 11.500 90.555 79.055 
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8.18.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 144.715 115.735 Eigen Vermogen 243.653 237.792 
Financiële vaste 
activa 

144.715 115.735 Overgedragen resul-
taat 

243.653 237.792 

Vlottende activa 98.938 122.057    

Vorderingen < 1 jaar 3.750 4.197    
Liquide middelen 90.555 115.057    
Overlopende rekenin-
gen 

4.633 2.803    

Totaal 243.653 237.792 Totaal 243.653 237.792 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 0 10.000
Inkomensoverdrachten 0 10.000
Operationele kosten 0 -25
Diensten en diverse goederen 0 25
Operationeel resultaat 0 9.975

Financiële opbrengsten 5.861 4.294

Resultaat van het boekjaar 5.861 14.269

 
 
Het Fonds Vlaanderen-Azië heeft het boekjaar 2001 met een winst van 
5,9 miljoen BEF afgesloten. Dit resultaat is uitsluitend toe te schrijven 
aan de gegenereerde opbrengsten uit terugbetalingen door onderne-
mingen van achtergestelde leningen. 
 
 
8.18.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Buitenlandse Handel op 30 juli 2002 zijn opmerkingen meege-
deeld: 
 
• Niettegenstaande al decretale stappen tot opheffing van het Fonds 

Vlaanderen-Azië werden genomen, heeft de effectieve uitvoering 
en de daaraan verbonden overdracht van rechten en verplichtin-
gen naar het Vlaams Gewest tot op heden nog steeds niet plaats-
gevonden. 

 
• Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 

1997 bepaalt dat de balans en de resultatenrekening zonder toe-
voeging of weglating moeten voortvloeien uit de balans van de 
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overeenkomstige rekeningen. De overgelegde jaarrekening doet 
uitschijnen dat het bedrijfseconomisch resultaat in de balans is op-
genomen. Volgens de proef- en saldibalans per 31 december 2001 
is dit echter niet gebeurd. 

 
 
8.18.4 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft op 26 september 
2002 op deze opmerkingen geantwoord en passende maatregelen in het 
vooruitzicht gesteld. Opvolging ter plaatse heeft inmiddels uitgewezen 
dat de aangekondigde maatregelen ook effectief werden of worden 
uitgevoerd. 
 
 
 
8.19 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Inves-

teringsuitgaven 

Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investerings-
uitgaven (FEU) staat in voor de financiering van eenmalige investerin-
gen voor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest en de reser-
vevorming van deze entiteiten. Het kan zijn middelen ook gebruiken voor 
de afbouw van de directe en indirecte schuld of voor kapitaalsubsidies 
aan lokale overheden. Deze middelen bestaan voornamelijk uit een do-
tatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Ge-
meenschap, die wordt gestijfd met de op het einde van het begrotings-
jaar beschikbare kredieten. Het Financieringsfonds heeft een bedrijfs-
economische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 
15.390,9 miljoen BEF en een winst van het boekjaar van 13.209,2 mil-
joen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 13.209,2 miljoen BEF ont-
vangsten en 0 BEF uitgaven. Het overschot van het begrotingsjaar be-
draagt aldus 13.209,2 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen 
overschot bedraagt 15.390,9 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de reke-
ningen 2001 van het Financieringsfonds op 11 februari 2003 gecontro-
leerd verklaard. 
 
 
8.19.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 4.689.615 13.209.237 8.519.622 

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 
(dotatie Vlaamse overheid) 

4.689.615 13.209.237 8.519.622 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 4.689.615 13.209.237 8.519.622 
  

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 3.000.000 0 -3.000.000 
60 Niet verdeeld 3.000.000 0 -3.000.000 

7 Investeringen 1.000.000 0 -1.000.000 
70 Niet verdeeld 1.000.000 0 -1.000.000 

 TOTAAL UITGAVEN 4.000.000 0 -4.000.000 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar  689.615 13.209.237 12.519.622 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 2.181.666 2.181.666 2.181.666 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 15.390.903 15.390.903 
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8.19.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 15.390.903 2.181.666 Eigen Vermogen 15.390.903 2.181.666 
Vorderingen < 1 jaar 1.070.129 2.181.666 Overgedragen resul-

taat 
15.390.903 2.181.666 

Liquide middelen 14.320.774 0    
Totaal 15.390.903 2.181.666 Totaal 15.390.903 2.181.666 

 
 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 13.209.237 2.181.666
Inkomensoverdrachten 13.209.237 2.181.666
Operationeel resultaat 13.209.237 2.181.666

Resultaat van het boekjaar 13.209.237 2.181.666

 
 
8.19.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting, 
van Mobiliteit en van Binnenlandse Aangelegenheden op 12 februari 
2003 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
 
• Rekeningaflegging door rekenplichtigen 

 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting moet met de an-
dere leden van de Vlaamse regering protocollen sluiten voor de 
uitvoering en opvolging van de door het Fonds gefinancierde een-
malige investeringen(90). Zo regelen protocollen van 18 juli 2001 en 
addenda van 24 september 2001 voor de uitvoerende administra-
ties van Binnenlandse Aangelegenheden en Wegen en Verkeer de 
wijze van voorlegging van de boekhoudkundige verantwoordings-
stukken aan de leidend ambtenaar. Zij bepalen (artikel 4, §1) dat 
de leidend ambtenaar van de uitvoerende administratie de verant-
woordelijkheid draagt voor het gedeelte van de middelen overge-
dragen naar een afgezonderde financiële rekening. Hij moet een 
rekenplichtige belasten met het beheer van deze rekeningen. De-
ze rekenplichtige moet rekening afleggen tegenover het Reken-

 
 
                                                 
90  Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2000 

tot regeling van de werking van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw 
en Eenmalige Investeringsuitgaven. 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 160 

hof(91). Voor 2001 heeft alleen de rekenplichtige van de geconsoli-
deerde rekening het Rekenhof een rekening voorgelegd, terwijl el-
ke rekenplichtige van het FEU dit moet doen. 

 
• Uniforme richtlijnen en maatregelen van interne controle 

 
De leidend ambtenaar van de uitvoerende administraties dient alle 
taken van operationeel beheer uit te voeren en in de nodige orga-
nisatorische middelen te voorzien voor een correcte programma-
uitvoering(92). Ter uitvoering daarvan hebben de administraties 
Wegen en Verkeer en Binnenlandse Aangelegenheden interne 
procedures uitgewerkt, die echter verschillen. Zo is de werkwijze 
bij de administratie Wegen en Verkeer ondertekend en is de cel 
vastleggingen betrokken in de controlestructuur, terwijl dit niet het 
geval is bij de andere administratie. In de toelichting van 19 juni 
2002 aan de betrokken departementen gewaagde de administratie 
Budgettering Accounting en Financieel Management nochtans van 
inzichtelijk en consistent uitgeschreven (standaard)procedures. 
Voor een uniforme toepassing van het boekhoudbesluit door alle 
rekenplichtigen zijn richtlijnen nodig.  

 
 
8.19.4 Antwoord van de minister 
 
De minister heeft op 26 maart 2003 geantwoord dat vanaf de rekening 
2002 alle rekeningen zullen worden opgestuurd. Hij bevestigde voorts 
de opmaak van richtlijnen voor de rekenplichtigen van de uitvoerende 
administraties. Het is de bedoeling de boekhoudverrichtingen te unifor-
meren aan de hand van typevoorbeelden. Wat maatregelen van interne 
controle betreft, zal de op 16 december 2002 aangeworven controller 
binnen het FEU een evaluatie en attestering van de controleprocedures 
uitvoeren. 
 
 

 
 
                                                 
91  Artikel 74 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. 
92  Zo blijkt uit de samenlezing van de artikelen 1 en 4 van de bovenvermelde 

protocollen, zoals gewijzigd bij de addenda. 
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9 Vlaamse openbare instellingen van categorie B 
en sui generis 

 
9.1 Dienst voor de Scheepvaart  

De Dienst voor de Scheepvaart heeft een bedrijfseconomische jaarreke-
ning voorgelegd met een balanstotaal van 1.532,2 miljoen BEF en met 
een verlies van het boekjaar van 4,6 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 1.640,8 miljoen BEF ontvangsten en 1.621,6 
miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een overschot van het be-
grotingsjaar van 19,2 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen te-
kort bedraagt 32,4 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 
van de Dienst voor de Scheepvaart op 23 juli 2002 gecontroleerd ver-
klaard.  
 
 
9.1.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
339.150 340.419 1.269

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 339.150 340.419 1.269
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
39.200 40.192 992

26 Rente van overheidsvorderingen 7.850 7.896 46
28 Overige resultaten van vermogen 31.350 32.296 946

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 103.130 235.280 132.150
36 Indirecte belastingen en heffingen 98.460 230.734 132.274
38 Overige inkomensoverdrachten 4.670 4.546 -124

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 658.180 660.555 2.375
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 

(dotaties Vlaamse Gemeenschap) 
651.300 651.300 0

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 3.400 5.811 2.411
48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 3.480 3.444 -36

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 50.000 36.213 -13.787
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven 36.800 23.056 -13.744
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 13.200 13.157 -43

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 457.066 328.143 -128.923
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 457.066 328.143 -128.923

 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.646.726 1.640.802 -5.924
   

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.063.530 1.062.349 -1.181

11 Lonen en sociale lasten 893.560 892.757 -803
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 169.970 169.592 -378

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 33.700 130.945 97.245
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 33.700 130.945 97.245

6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheid 20.200 0 -20.200
61 Kapitaaloverdrachten aan de overheid (verkoop gronden) 20.200 0 -20.200

7 Investeringen 477.630 428.287 -49.343
72 Nieuwbouw van gebouwen 1.910 1.866 -44
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 434.400 385.469 -48.931
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
41.320 40.952 -368

 TOTAAL UITGAVEN 1.595.060 1.621.581 26.521
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar 0 19.221 19.221
 Overgedragen resultaat vorige jaren -51.666 -51.666 0
 Nettowijziging reservefondsen 0 0 0
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -32.445 -32.445
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De ontvangen kapitaalsubsidies lagen uiteindelijk nog ruim 25% lager 
dan de aangepaste raming. Door de invoering van de economische 
boekhouding bij het Vlaams Gewest in het laatste kwartaal van 2001 
heeft de doorstorting van kapitaalsubsidies aan de instelling vertraging 
opgelopen Bovendien heeft de uitvoering van de werken op zich ook 
vertraging opgelopen, waardoor de terugbetaling van sommige werken 
nog niet opeisbaar werd.  
 
Door een onderschatting van de te recupereren en de te betalen BTW 
op infrastructuurwerken, vertoont de post 36.3 een meerontvangst van 
131,7 miljoen BEF en de post 45.4 een meeruitgave van 97,2 miljoen 
BEF. De verantwoordelijken voor de boekhouding van de Dienst voor de 
Scheepvaart hebben het voornemen geuit de budgettaire aanrekening 
van BTW-verrichtingen in 2002 grondig te zullen onderzoeken en zono-
dig te zullen aanpassen. 
 
 
9.1.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 1.180.248 790.376 Eigen Vermogen 1.243.739 873.692 
Immateriële vaste 
activa 

4.909 1.775 Reserves 95.593 95.593 

Materiële vaste activa 1.175.339 788.601 Overgedragen resul-
taat 

-15.633 -11.023 

Financiële vaste 
activa 

0 0 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

1.163.779 789.122 

Vlottende activa 351.926 301.333 Vreemd vermogen 288.435 218.017 
Vorderingen > 1 jaar 0 0 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

36.061 38.806 

Voorraden 43.078 40.024    
Vorderingen < 1 jaar 190.811 170.619 Schulden > 1 jaar 65.787 52.788 
Liquide middelen 104.771 78.613 Schulden < 1 jaar 186.401 123.688 
Overlopende rekenin-
gen 

13.266 12.077 • Schulden > 1 jaar 
die in jaar vervallen 

0 0 

   • Handelsschulden 124.939 72.782 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

60.839 50.065 

   • Andere schulden 623 841 
   Overlopende rekenin-

gen 
186 2.735 

Totaal 1.532.174 1.091.709 Totaal 1.532.174 1.091.709 

 
De toename van de investeringen onder de rubriek materiële vaste acti-
va en van de passiefrubriek dotaties is het gevolg van het bouwheer-
schap. Vanaf 1999 kan de Dienst voor de Scheepvaart op grond van de 
beheersovereenkomst zelf opdracht geven tot moderniseringswerken 
aan de waterwegen die ze beheert. Deze werken worden gesubsidieerd 
door het Vlaams Gewest. Voordien droeg het Vlaams Gewest de werken 
op en stelde de infrastructuur vervolgens gratis ter beschikking van de 
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Dienst voor de Scheepvaart, zonder dat die infrastructuur in de rekenin-
gen van de instelling werd opgenomen. 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   
 2001 2000

Operationele opbrengsten 1.061.809 969.922
Lopende opbrengsten 331.170 297.353
Geproduceerde vaste activa 0 0
Inkomensoverdrachten 608.648 552.570
Andere opbrengsten 121.991 119.999
Operationele kosten -1.106.158 -987.153
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 21.949 22.975
Div. diensten/goederen 143.257 124.926
Personeelskosten 902.535 812.253
Niet kaskosten 29.579 18.750
Andere operat. Kosten 8.838 8.249

Operationeel resultaat -44.349 -17.231

Financiële opbrengsten 40.125 32.484

Financiële kosten -251 -152

Uitzonderlijke opbrengsten 6.651 12.843

Uitzonderlijke kosten -6.786 -511

Resultaat van het boekjaar -4.610 27.433

 
 
9.1.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Openbare Werken op 23 juli 2002 het volgende meegedeeld:  
 
 
Verslag van de bedrijfsrevisor 
 
Het Rekenhof heeft kennis genomen van het verslag van de bedrijfsrevi-
sor, waarin hij een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud heeft 
afgeleverd voor de jaarrekening 2001. 
 
 
Provisie voor pensioenlast 
 
De totale geraamde pensioenlast voor de Dienst voor de Scheepvaart 
werd begin 2000 geschat op 2.361 miljoen BEF. De instelling heeft in 
2001 aan de pensioenverzekering 244,8 miljoen BEF premies gestort. 
Volgens artikel 42, §3, van het boekhoudbesluit diende zij de niet-
verzekerde pensioenlast te provisioneren op het passief van de balans. 
Zoals in vorige jaren, liet de Dienst voor de Scheepvaart dit ook in 2001 
na. Naar aanleiding van een gelijkaardige opmerking bij de jaarrekening 
2000, beloofde de Vlaamse Minister van Financiën een globale oplos-
sing uit te werken die voor tal van instellingen zou gelden. Het Rekenhof 
heeft aangedrongen dit zo spoedig mogelijk te doen. 
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Beheer van begrotingskredieten 
 
Wegens een tekort aan uitgavenkredieten op de begroting 2001 heeft de 
Dienst voor de Scheepvaart de budgettaire aanrekening van een aantal 
aankopen van december 2001 uitgesteld tot 2002. De raad van bestuur 
heeft op 12 december 2001 nog een interne kredietherschikking goed-
gekeurd, waarbij hij het uitgavenkrediet voor algemene werkingskosten 
optrok tot 157.480.000 BEF. In de loop van 2001 rekende de dienst 
daarop 157.221.324 BEF aankopen aan. Hij liet echter na 7.346.309 
BEF aankopen van december 2001 budgettair aan te rekenen. Zodoen-
de vermeed hij een formele kredietoverschrijding. Deze aankopen wer-
den ten laste van het begrotingsjaar 2002 gelegd. Het Rekenhof heeft 
erop aangedrongen de limitativiteit van de uitgavenkredieten strikter te 
bewaken. 
 
 
Opbrengsten uit grondverkoop 
 
De Dienst voor de Scheepvaart heeft in 2001 een drietal percelen grond 
verkocht voor 13 miljoen BEF. Met toepassing van de beheersovereen-
komst kwam de opbrengst van deze verkoop het Vlaams Infrastructuur-
fonds ten goede. De dienst heeft de genoemde opbrengst echter nog 
niet doorgestort aan het Vlaams Infrastructuurfonds. Sinds het begro-
tingsjaar 2002 voorziet de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds 
in passende begrotingsartikelen voor de aanrekening van de inkomsten 
en uitgaven met betrekking tot de gronden van de Dienst voor de 
Scheepvaart. Het Rekenhof heeft aangedrongen op een spoedige door-
storting van de opbrengsten. 
 
 
9.1.4 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft op 24 oktober 
bevestigd dat de instelling de provisie voor pensioenlasten moet boeken. 
Een dergelijke boeking zou echter het resultaat negatief beïnvloeden. In 
afwachting van de uitwerking van een globale oplossing in het kader van 
het Vlaams comptabiliteitsdecreet, kan de instelling haar pensioenfonds 
verder opbouwen met jaarlijkse verzekeringspremies. De minister vond 
voorts het uitstellen van de budgettaire aanrekening onaanvaardbaar. 
Hij stelde tot slot dat het de Vlaamse Minister van Mobiliteit toekomt te 
oordelen over de gewenste doorstorting aan het Vlaams Infrastructuur-
fonds. 
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9.2 Export Vlaanderen  

Export Vlaanderen heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorge-
legd met een balanstotaal van 299,2 miljoen BEF en met een winst van 
het boekjaar van 24,9 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
1.197,2 miljoen BEF ontvangsten en 1.155,8 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 41,4 mil-
joen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 167,7 
miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van Export Vlaan-
deren op 3 september 2002 gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat 
de bevoegde organen de correcte chronologie inzake de goedkeuring 
van de overgelegde rekeningen niet respecteerden.  
 
 
9.2.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
0 Niet-verdeelde ontvangsten 7.100 1.526 -5.574

08 Interne verrichtingen 7.100 1.526 -5.574
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
113.045 119.400 6.355

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 113.045 119.400 6.355
2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbe-

drijven en inkomsten uit eigendom 
2.500 3.208 708

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 2.500 3.208 708
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 5.500 3.630 -1.870

36 Indirecte belastingen en heffingen 3.400 2.769 -631
38 Overige inkomensoverdrachten 2.100 861 -1.239

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 1.049.400 1.030.335 -19.065
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 

(dotaties Vlaamse Gemeenschap) 
1.049.400 1.030.335 -19.065

7 Desinvesteringen 200 18 -182
77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onli-

chamelijke zaken 
200 18 -182

8 Kredietaflossingen 36.800 39.041 2.241
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in 

bedrijven en financiële instellingen 
29.700 28.188 -1.512

87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder 
winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door de gezinnen 

7.100 6.753 -347

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 0 4.100 4.100
 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.214.545 1.197.158 -17.387
   

0 Niet-verdeelde uitgaven 2.900 2.295 -605
03 Interne verrichtingen 2.900 2.295 -605

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.085.950 979.643 -106.307

11 Lonen en sociale lasten 660.350 601.404 -58.946
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 425.600 378.239 -47.361

2 Rentes en huurgelden van gronden 600 312 -288
21 Rentes op overheidsschuld 600 312 -288

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 133.000 106.789 -26.211
32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 133.000 106.789 -26.211

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 21.000 17.906 -3.094
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 21.000 17.906 -3.094

7 Investeringen 27.250 22.080 -5.170
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
27.250 22.080 -5.170
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8 Kredietverleningen en deelnemingen 15.800 26.770 10.970 

81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en finan-
ciële instellingen 

8.700 15.536 6.836 

83 Kredietverleningen aan gezinnen 7.100 7.134 34 
85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 0 4.100 4.100 

 TOTAAL UITGAVEN 1.286.500 1.155.795 -130.705 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -71.955 41.363 113.318 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 126.351 126.351 0 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 54.396 167.714 113.318 

 
 
9.2.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 74.647 81.599 Eigen Vermogen 202.560 177.660 
Immateriële vaste 
activa 

7.654 15.169 Kapitaal 42.512 42.512 

Materiële vaste activa 64.179 63.619    
Financiële vaste 
activa 

2.814 2.811 Overgedragen resul-
taat 

160.048 135.148 

Vlottende activa 224.514 173.063 Vreemd vermogen 96.601 77.002 
Vorderingen > 1 jaar 3.734 3.060 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

2.206 2.229 

Vorderingen < 1 jaar 52.248 13.153 Schulden > 1 jaar 500 600 
Liquide middelen 140.655 145.889 Schulden < 1 jaar 61.956 66.620 
Overlopende rekenin-
gen 

27.877 10.961 • Handelsschulden 18.032 20.492 

   • Schulden m.b.t. 
belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

40.220 37.328 

   • Andere schulden 3.704 8.800 
   Overlopende rekenin-

gen 
31.939 7.553 

Totaal 299.161 254.662 Totaal 299.161 254.662 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 1.107.746 1.009.262 
Lopende opbrengsten 66.316 50.247 
Inkomensoverdrachten 1.030.335 951.510 
Andere opbrengsten 11.095 7.505 
Operationele kosten -1.078.302 -1.047.166 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -229 -185 
Diensten en diverse goederen 400.516 398.641 
Personeelskosten 536.520 525.247 
Niet kaskosten 29.886 29.702 
Inkomensoverdrachten 110.751 93.051 
Andere operat. kosten 858 710 

Operationeel resultaat 29.444 -37.904 
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Financiële opbrengsten 7.024 3.189

Financiële kosten -10.415 -1.825

Uitzonderlijke opbrengsten 112 185

Uitzonderlijke kosten -1.265 -791

Resultaat van het boekjaar 24.900 -37.146

 
 
9.2.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Buitenlandse Handel op 3 september 2002 de volgende opmer-
kingen meegedeeld: 
 
• Artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 

bepaalt niet alleen dat de jaarrekening tijdig moet worden overge-
legd aan de bevoegde instanties, maar ook dat de overgelegde re-
keningen op dat moment de noodzakelijke goedkeuringen moeten 
dragen en dat daarbij een correcte chronologie in acht moet worden 
genomen. 

 
• Volgens de uitvoeringsrekening van de begroting heeft Export 

Vlaanderen onder de ESR-code 11.11 - bezoldigingen volgens sala-
risschalen, een provisie van 24,9 miljoen BEF begroot voor achter-
stallen wegens de invoering van het statuut voor de Vlaamse eco-
nomische vertegenwoordigers. Een dergelijke voorziening is niet 
toegestaan in een begroting. Volgens artikel 1 van het koninklijk be-
sluit van 7 april 1954 kunnen in de begroting enkel ontvangsten en 
uitgaven worden opgenomen die het betrokken organisme moet uit-
voeren tijdens het jaar waarvoor de begroting is opgemaakt (annali-
teitsbeginsel). In het bedrijfseconomische luik van de jaarrekening 
had Export Vlaanderen daarentegen wel een voorziening voor deze 
aangelegenheid moeten aanleggen. Voorzieningen beogen immers 
het dekken van duidelijk omschreven verliezen of kosten die op ba-
lansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan de bedragen 
niet vaststaan. 

 
 
9.2.4 Antwoord van de minister 
 
Op 25 november 2002 ging de Vlaamse Minister van Financiën en Be-
groting met deze opmerkingen akkoord en kondigde maatregelen aan, 
die naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2002 op hun cor-
rectheid zouden worden getoetst. 
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9.3 Toerisme Vlaanderen 

Toerisme Vlaanderen heeft een bedrijfseconomische jaarrekening 
voorgelegd met een balanstotaal van 1.349,6 miljoen BEF en met een 
winst van het boekjaar van 94,3 miljoen BEF. De ESR-
uitvoeringsrekening bevat 1.360,3 miljoen BEF ontvangsten en 1.521,1 
miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het 
begrotingsjaar van 160,8 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de 
rekeningen 2001 van Toerisme Vlaanderen op 24 juni 2003 
gecontroleerd verklaard.  
 
9.3.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
0 Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk verdeeld worden 1.513 1.513 0 

08 Interne verrichtingen 1513 1.513 0 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
53.500 58.733 5.233 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 53.500 58.733 5.233 
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
33.800 30.167 -3.633 

26 Rente van overheidsvorderingen 23.800 23.732 -68 
28 Overige resultaten van vermogen 10.000 6.435 -3.565 

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 13.550 13.767 217 
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-

lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
13.550 13.767 217 

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 873.700 874.112 412 
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 
843.100 843.100 0 

48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 0 355 355 
49 Inkomensoverdrachten van andere entiteiten (Steden, Ge-

meenschappen, Gewesten) 
30.600 30.657 57 

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 48.426 55.531 7.105 
57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 48.426 55.531 7.105 

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 396.600 325.761 -70.839 
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 396.600 325.761 -70.839 

7 Desinvesteringen 1.500 754 -746 
77 Verkopen van overige investeringsgoederen 1.500 754 -746 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.422.589 1.360.338 -62.251 
  

0 Niet verdeelde uitgaven 1.513 1.513 0 
03 Interne verrichtingen 1.513 1.513 0 

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

911.085 906.625 -4.460 

11 Lonen en sociale lasten 282.358 281.839 -1.299 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 628.727 624.786 -3.941 

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

170 4 -166 

21 Rente overheidsschuld 170 4 -166 
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 15.616 13.101 -2.515 

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 
zonder winstoogmerk tbv de gezinnen 

12.616 11.236 -1.380 

35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 3.000 1.865 -1.135 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 47.806 47.806 0 

43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden 47.806 47.806 0 
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 299.802 254.986 -44.816 

50 Niet verdeeld 299.802 254.986 -44.816 
7 Investeringen 296.983 296.982 -1 

70 Niet verdeeld 246.798 0 -246.798 
71 Aankopen gronden en gebouwen in het binnenland 0 227 227 
72 Nieuwbouw van gebouwen 0 246.570 246.570 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
50.185 50.185 0 
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8 Kredietverleningen en deelnemingen 25 25 0

81 Kredietverleningen aan bedrijven 25 25 0
9 Overheidsschuld 580 55 -525

91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 580 55 -525
TOTAAL UITGAVEN 1.573.580 1.521.097 -52.483
  
Budgettair resultaat van het boekjaar -150.991 -160.759 -9.768
Overgedragen resultaat vorige jaren 129.658 121.959 -7.699
Wijziging van het reservefonds (toevoeging -, 
onttrekking +) 

-55.625 -55.625 0

  
OVER TE DRAGEN RESULTAAT -76.958 -94.425 -17.467

 
 
Toerisme Vlaanderen heeft de inkomsten uit de terugvordering van sub-
sidies en uit erfpacht (55,6 miljoen BEF) toegevoegd aan de reserves. 
Op 31 december 2001 beschikte het aldus over 230,4 miljoen BEF op 
specifieke reserverekeningen. 
 

VASTLEGGINGEN Vlaamse  
Gemeenschap 

Eigen  
middelen 

Totaal 

   
Vastleggingen op 31/12/2000 966.712 2.936 969.648 
Vastleggingen 2001 687.410 32.900 720.310 
Annulatie vastleggingen -24.487 0 -24.487 
Realisaties 2001 -477.311 -15.952 -493.263 
    
Vastleggingen op 31/12/2001 1.152.324 19.884 1.172.208 

 
 
9.3.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 852.399 604.618 Eigen Vermogen 1.127.750 885.446 
Immateriële vaste 
activa 

25.431 10.583 Reserves 230.434 167.184 

Materiële vaste activa 826.067 593.159 Overgedragen resul-
taat 

149.875 278.506 

Financiële vaste 
activa 

901 876 Dotaties, subsidies, 
e.d. 

747.441 439.756 

Vlottende activa 497.213 459.701 Vreemd vermogen 178.873 178.873 
Vorderingen < 1 jaar 213.368 51.166 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

9.709 7.712 

Liquide middelen 278.423 402.155 Schulden > 1 jaar 0 10 
Overlopende rekenin-
gen 

5.422 6.380 Schulden < 1 jaar 161.297 161.297 

   • Schulden > 1 jaar 
die in jaar vervallen 

10 55 

   • Handelsschulden 153.047 153.047 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

 0 

   • Andere schulden 8.195 8.195 
   Overlopende rekenin-

gen 
9.854 9.854 

Totaal 1.349.612 1.064.319 Totaal 1.349.612 1.064.319 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 1.344.139 1.025.711 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 1.277.989 968.630 
Andere opbrengsten 66.150 57.081 
Operationele kosten -1.271.935 -1.112.767 
Div. diensten/goederen 613.878 528.142 
Personeelskosten 283.629 267.488 
Niet kaskosten 48.093 36.269 
Andere operat. Kosten 326.335 280.868 

Operationeel resultaat 72.204 -87.056 

Financiële opbrengsten 24.364 596 

Financiële kosten -1.482 -36 

Uitzonderlijke opbrengsten 2.192 10.165 

Uitzonderlijke kosten -3.018 -67 

Resultaat van het boekjaar 94.260 -76.398 

 
 
9.3.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Toerisme Vlaanderen op 24 juni 2003 meegedeeld dat het de 
jaarrekening 2001 heeft gecontroleerd verklaard. Het heeft daarbij geen 
opmerkingen geformuleerd. 
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9.4 Universitair Ziekenhuis Gent 

Het Rekenhof heeft zijn controle op de rekeningen 2001 van het Univer-
sitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) uitgevoerd op grond van niet-
ondertekende documenten die het ter plaatse consulteerde, aangezien 
de jaarrekening nog niet officieel werd voorgelegd. Het UZ Gent heeft 
een officieuze bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een 
balanstotaal van 7.501,6 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar 
van 184 miljoen BEF. De instelling is onderworpen aan de ziekenhuis-
wetgeving en dient geen ESR-uitvoeringsrekening voor te leggen.  
 
 
9.4.1 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 2.741.729 1.924.829 Eigen Vermogen 1.321.246 621.493 
Materiële vaste activa 2.741.498 1.924.673 Dotaties, inbreng en 

giften in kapitaal 
17.872 17.872 

Financiële vaste 
activa 

231 156 Reserves 926.032 923.442 

Vlottende activa 4.759.867 5.455.412 Overgedragen resul-
taat 

-665.482 -846.945 

Vorderingen > 1 jaar 38 102 Overdracht Belgische 
Staat 

1.042.824 527.124 

Voorraden en bestel-
lingen in uitvoering 

201.832 173.492 Voorzieningen voor 
risico’s en kosten 

444.743 468.789 

Vorderingen < 1 jaar 4.036.942 4.864.770 Vreemd vermogen 5.735.607 6.289.959 

Geldbeleggingen 34.392 39.264 Schulden > 1 jaar 1.872.234 1.987.619 
Liquide middelen 414.378 326.245 Schulden < 1 jaar 3.575.836 4.041.305 
Overlopende rek. 72.285 51.539 Overlopende rek. 287.537 261.035 

Vlottende activa 4.759.867 5.455.412    

Totaal 7.501.596 7.380.241 Totaal 7.501.596 7.380.241 

 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 11.048.747 10.677.566
Lopende opbrengsten 9.921.291 9.681.296
Andere opbrengsten 1.127.456 996.270
Operationele kosten -10.798.188 -10.019.618
Voorraden en leveringen 2.737.539 2.490.762
Diensten en bijkomende leveringen 1.459.595 1.340.863
Personeelskosten 6.162.996 5.767.643
Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzienin-
gen en overige bedrijfskosten 

438.058 420.350

Operationeel resultaat 250.559 657.948

Financiële opbrengsten 46.077 16.392

Financiële kosten -206.678 -180.588

Uitzonderlijke opbrengsten 414.275 283.142

Uitzonderlijke kosten -320.180 -216.827

Resultaat van het boekjaar 184.053 560.067
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9.4.2 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Onderwijs op 18 december 2002 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
• Reconciliatie van de jaarrekening met de proef- en saldibalans  

 
De balans en resultatenrekening vloeien nog steeds niet zonder toe-
voeging of weglating voort uit de rekeningen van de proef- en saldiba-
lans. Rekening houdend met reclassificatieboekingen die enkel wer-
den doorgevoerd op het niveau van de jaarrekening en niet op het ni-
veau van de grootboekrekeningen en de proef- en saldibalans, kon 
de aansluiting van de boekhouding met de rekening worden gemaakt. 
 
In de proef- en saldibalans is, door een gebrek in het computerpro-
gramma, het actief niet gelijk aan het passief: het verschil bedraagt 
20 miljard BEF.  

 
• Inventarisatie materiële vaste activa  

 
Een commissie ad hoc Inventarisatie materiële vaste activa werd op-
gericht. Zij kreeg als taak de inventarisatie van de materiële vaste ac-
tiva. Zij moet ook een procedure opstellen voor de buitengebruikstel-
ling en verkoop van vaste activa. 

 
• Geschil over de RSZ-bijdragen op kliniekvergoedingen 

 
Het UZ Gent mag het juridisch geschil met de RSZ over de RSZ-
bijdragen op kliniekvergoedingen als definitief gewonnen beschou-
wen. De bijhorende vordering op de RSZ nam toe met 8,8 miljoen 
BEF en bedraagt nu 92,1 miljoen BEF. De gevorderde verwijlintresten 
op deze vordering bedragen momenteel 31,8 miljoen BEF. Het Re-
kenhof heeft aangedrongen op inning door het UZ Gent. 

 
• Evolutie bedrijfsresultaat en –kosten 

 
Voor het derde jaar op rij stegen de bedrijfskosten aanzienlijk, met 
6,3% in 1999, 6,6% in 2000 en 7,8% in 2001. Daar de ontvangsten 
trager stijgen, daalt het bedrijfsresultaat: van 658 miljoen BEF in 2000 
tot 251 miljoen BEF in 2001. Een verhoogde waakzaamheid op het 
vlak van kostenbeheersing is dan ook aangewezen. 

 
• Vorderingen op ten hoogste één jaar. 

 
- De vorderingen op verzekeringsinstellingen daalden aanzienlijk: de 
uitstaande schuld van de mutualiteiten en de verzekeringsinstellin-
gen, die het vorige jaar nog bijna drie miljard BEF bedroeg, bedroeg 
op 31 december 2001 nog 2,3 miljard BEF.  
 
- De balans vermeldt nog steeds het terugvorderbaar renteloze voor-
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schot van 50 miljoen BEF aan het Auroraziekenhuis als een vordering 
op minder dan een jaar. Aangezien al bij de fusie bleek dat deze vor-
dering dubieus was, is het aangewezen een waardevermindering te 
boeken als ook in 2002 geen betalingen plaatsvinden. 
 
- De Vlaamse Gemeenschap heeft de facturen(93) voor de uitvoering 
van het akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 
1990, 1991 en 1992 nog steeds niet betaald. 
 
- De openstaande vordering met betrekking tot het Kinderkankerfonds 
vergt verdere opvolging en invorderingsmaatregelen.  

 
• Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen 

 
De voorzieningen in de balans daalden met 4,1 miljoen BEF meer 
dan blijkt uit de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorzieningen 
in de resultatenrekening. Het UZ Gent heeft de wijzigingen in de 
voorzieningen namelijk boekhoudtechnisch onjuist verwerkt. Het re-
sultaat wordt daardoor echter niet beïnvloed.  

 
• Onderlinge geldstromen UZ Gent - Universiteit Gent 

 
Het UZ Gent en de Universiteit Gent dienen de onderlinge geldstro-
men op hun correctheid te verifiëren, inzonderheid de uitstaande vor-
deringen van 1996 en vroeger op de Universiteit Gent, de faculteit 
Geneeskunde van deze universiteit en de huisartsengeneeskunde.  

 
 
9.4.3 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting heeft op 18 juni 2003 
geantwoord. Zij was het eens met de gestelde vaststellingen en 
opmerkingen. Enkel wat de vordering op het Auroraziekenhuis betreft, 
volgde de minister het Rekenhof niet. Zij is namelijk van oordeel dat die 
niet dubieus is en als vordering dient geboekt te blijven in de boekhou-
ding.  
 
 

 
 
                                                 
93  Brieven van het UZ Gent aan de minister van 22 oktober 1998 (factuurbe-

drag 4.688.995 BEF), 22 december 1999 (factuurbedrag 5.656.431 BEF), 
5 februari 2001 (factuurbedrag 5.811.376 BEF) en 8 maart 2001 (factuur-
bedrag 5.553.326 BEF).  



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 174 

9.5 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Weten-
schap en Technologie in Vlaanderen 

Het IWT-Vlaanderen heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voor-
gelegd met een balanstotaal van 1.076,1 miljoen BEF en een winst van 
het boekjaar van 544,9 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
5.638,4 miljoen BEF ontvangsten en 5.055,8 miljoen BEF uitgaven. Het 
overschot van het begrotingsjaar bedraagt aldus 582,6 miljoen BEF. Het 
gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 779,1 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het IWT-Vlaanderen op 23 ok-
tober 2002 gecontroleerd verklaard.  
 
 
9.5.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptiebestedingen) 
6.300 10.247 3.947 

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en van diensten 6.300 10.247 3.947 
2 Rentes in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbe-

drijven en inkomsten uit eigendom  
0 35 35 

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 0 35 35 
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 14.900 126.194 111.294 

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-
lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 

0 116.320 116.320 

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 14.900 9.874 -5.026 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 5.514.900 5.501.913 -12.987 

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 5.514.900 5.501.913 -12.987 
7 Desinvesteringen 100 61 -39 

77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onli-
chamelijke zaken 

100 61 -39 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 5.536.200 5.638.450 102.250 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen) 

375.167 355.791 -19.376 

11 Lonen en sociale lasten 225.500 222.572 -2.928 
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 149.667 133.219 -16.448 

2 Rentes en huurgelden van gronden 21.100 21.012 -88 
23 Toegekende debetrentes 21.100 21.012 -88 

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 4.473.300 4.109.000 -364.300 
31 Exploitatiesubsidies 0 0 0 
32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 

bedrijven en financiële instellingen 
3.856.300 3.486.836 -369.464 

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 616.300 621.770 5.470 
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 700 394 -306 

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 854.084 561.190 -292.894 
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 340.750 234.682 -106.068 
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 1.284 1.283 -1 
44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd on-

derwijs 
512.050 325.225 -186.825 

7 Investeringen 9.049 8.846 -203 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
9.049 8.846 -203 

 TOTAAL UITGAVEN 5.732.700 5.055.839 -676.861 
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 Budgettair resultaat van het boekjaar -196.500 582.611 779.111
 Overgedragen resultaat vorige jaren 196.500 196.508 8
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 779.119 779.119

 
 
9.5.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 

 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 
Vaste activa 31.065 34.152 Eigen Vermogen 830.626 285.688 
Immateriële vaste 
activa 

8.128 3.945 Overgedragen resul-
taat 

830.626 285.688 

Materiële vaste activa 22.867 30.137 Vreemd vermogen 245.511 581.732 
Financiële vaste 
activa 

70 70 Voorzieningen 194.515 195.379 

Vlottende activa 1.045.072 833.268 Schulden < 1 jaar 30.610 384.798 
   Financiële schulden 0 351.182 
Vorderingen op meer 
dan één jaar 

143.869 155.182 Handelsschulden 16.030 13.262 

Vorderingen < 1 jaar 131.995 664.418 Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigin-
gen en sociale las-
ten 

4.807 4.787 

Liquide middelen 756.156 257 Andere schulden 9.773 15.567 
Overlopende rekenin-
gen 

13.052 13.411 Overlopende rekenin-
gen 

20.386 1.555 

Totaal 1.076.137 867.420 Totaal 1.076.137 867.420 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING 

 2001 2000
Operationele opbrengsten 5.621.386 2.038.264
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 5.511.497 1.951.088
Andere operat. Opbrengsten 109.889 87.176
Operationele kosten -5.043.644 -4.045.358
Productiekosten  
Diensten en diverse goederen 131.552 123.376
Personeelskosten 222.827 210.597
Niet kaskosten 11.941 10.372
Voorzieningen 5.129 
Inkomensoverdrachten 4.672.195 3.701.013

Operationeel resultaat 577.742 -2.007.094

Financiële opbrengsten 35 7.579
Financiële kosten -38.903 -143
Uitzonderlijke opbrengsten 6.064 280
Uitzonderlijke kosten 0 0

Resultaat van het boekjaar 544.938 -1.999.378
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9.5.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Innovatie op 23 oktober 2002 de volgende opmerkingen meege-
deeld: 
 
• De voorziening voor het uit te betalen vakantiegeld, die op balans-

datum 4.806.422 BEF bedroeg, is 1.958.638 BEF ondergewaar-
deerd. Na jaareinde betaalde het IWT-Vlaanderen immers 
6.765.060 BEF vakantiegeld uit.  

• De instelling diende op 31 december 2001 1.199.771 BEF nog te 
ontvangen facturen te boeken. Zij ontving en boekte deze facturen 
pas in 2002, maar zij hadden nog betrekking op 2001.  

• Het IWT-Vlaanderen boekte de geraamde 17.698.719 BEF CFO-
debetrente 2001 als een toe te rekenen kost. Op 20 juni 2002 ont-
ving het echter een finale CFO-afrekening van 31.048.741 BEF. 
De intrestkosten en schulden zijn dus ondergewaardeerd met 
13.350.022 BEF. 

• In twee dossiers onderwaardeerde het IWT-Vlaanderen de voor-
zieningen voor waardeverminderingen op vorderingen met 
11.609.281 BEF. Bij gebrek aan een rendabele commercialisatie 
kende de instelling immers afstel van terugbetaling toe. In een 
derde dossier was de aangelegde voorziening van 5.085.000 BEF 
overgewaardeerd met minstens 1.271.250 BEF, zijnde de ontvan-
gen betaling in de loop van 2002, en mogelijk zelfs volledig, daar 
een herschikking van het renteloos voorschot plaatsvond met een 
soepelere terugbetalingsregeling. 

• Een bankrekening op naam van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Departement EWBL, administratie Economie – 
FIOV, toonde in 2000 3.988.500 BEF en in 2001 15.227.339 BEF 
ontvangsten. Het betreft terugbetalingen van vroegere FIOV-steun. 
Bedrijfseconomisch werden de aan de ontvangen betalingen gere-
lateerde openstaande vorderingen niet aangezuiverd. Het IWT-
Vlaanderen registreerde deze bankrekening en haar bewegingen 
niet omdat het beheer ervan volledig bij het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap lag. Budgettair nam de instelling de ont-
vangsten 2000 echter al in resultaat zodra zij op de rekening ver-
schenen. De ontvangsten 2001 werden echter in dat jaar budget-
tair niet in resultaat genomen. Bijgevolg waren de ontvangsten in 
de ESR-rekening 2001 ondergewaardeerd met 15.227.339 BEF. 
Deze boekhoudkundige tekortkomingen hadden echter kunnen 
worden vermeden door de opheffing van deze rekening bij de 
overdracht van de rechten en verplichtingen van het FIOV aan het 
IWT-Vlaanderen. Het Rekenhof drong er dan ook op aan dat ter-
zake de nodige initiatieven en interne controlemaatregelen worden 
genomen, ook, en vooral, omdat deze toestand niet strookt met de 
geldende bepalingen inzake rekenplichtige verantwoordelijkheid. 

• Een schuld inzake gemengd onderzoek van 9.335.017 BEF betreft 
een project van SABCA uit 1993-1996. Sinds de laatste betaling in 
1995 is er echter nagenoeg geen beweging meer in dit dossier. 
Het project zou immers zijn stopgezet. Volgens het Rekenhof is dit 
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bedrag niet meer verschuldigd en dient de instelling het bijgevolg 
af te boeken in opbrengst. Een eindonderzoek van dit dossier dient 
in het IWT-Vlaanderen nog plaats te vinden om na te gaan of de al 
betaalde schijven niet de kosten overtreffen en er bijgevolg dient te 
worden teruggevorderd.  

• Een gedeelte van de middelen voor het HOBU-fonds werd laattij-
dig aangerekend. Een debetnota van 131.476.339 BEF van 9 no-
vember 2000 voor de uitbetalingen van oktober 2000 werd pas in 
2001 als opbrengst en als ontvangst geboekt, op het moment dat 
de middelen werden ontvangen.  

 
 
9.5.4 Antwoord van de minister 
 
Op 13 juni 2003 heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting 
geantwoord dat aan de meeste opmerkingen werd tegemoetgekomen of 
dat verbetering was beloofd (betere periodetoerekening, correctieboe-
kingen voor vorderingen, afsluiten bankrekening, afronden aanslepend 
dossier).  
 
Enkele punten in zijn antwoord gaven echter opnieuw aanleiding tot op-
merkingen. Terwijl in 2001 de voorziening vakantiegeld was 
ondergewaardeerd, was zij in 2002 overgewaardeerd. De instelling moet 
de voorziening vakantiegeld correcter inschatten. Voor een bepaalde 
vordering heeft zij bovendien een verkeerde correctieboeking uitge-
voerd, die zij moet rechtzetten. Voor de dotaties op gesplitste kredieten, 
zoals het HOBU-fonds, worden nog steeds geen dotatiebesluiten 
opgemaakt. Deze opmerkingen werden geïntegreerd in de rapportering 
van 22 juli 2003 over de rekening 2002. 
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9.6 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei-
ding 

De VDAB heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 10.687,1 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 507,8 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
22.867 miljoen BEF ontvangsten en 24.107,2 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 1.240,1 mil-
joen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 1.024,4 
miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding op 19 november 
2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.6.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
0 Niet verdeelde ontvangsten 603.000 641.708 38.708 

08 Interne verrichtingen 603.000 641.708 38.708 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
5.973.000 5.947.290 -25.710 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 
(hoofdzakelijk facturering voor meritdiensten) 

5.973.000 5.974.290 -25.710 

2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van 
overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 

135.000 153.408 18.408 

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen (hoofdzakelijk 
CFO-intresten) 

135.000 153.408 18.408 

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 1.070.000 1.125.117 55.177 
39 Inkomensoverdrachten van het buitenland (Europese midde-

len) 
1.070.000 1.125.117 55.177 

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 14.956.180 14.999.499 43.319 
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 

(dotaties Vlaamse overheid) 
14.492.180 14.442.180 -50.000 

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 
(terugvordering RSZ)  

40.000 133.319 93.319 

49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen 
(federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeen-
schapscommissies) (begeleidingsplan) 

424.000 424.000 0 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 22.737.180 22.867.082 129.902 
  

0 Niet verdeelde uitgaven 603.000 641.708 38.708 
1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-

tieve bestedingen) 
17.839.131 15.576.781 -262.350 

11 Lonen en sociale lasten (inclusief DAC-lonen en lonen uit-
zendkrachten) 

12.860.300 13.134.297 273.997 

12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 4.978.831 4.442.484 -536.347 
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 4.523.300 4.405.608 -117.692 

31 Exploitatiesubsidies (stimuleringsbeleid) 70.000 94.811 24.811 
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 

zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen (gesco-premies) 
4.093.300 3.961.917 -131.383 

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 360.000 348.880 -11.120 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 800.000 687.384 -112.616 

41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 
(gesco-premies onderwijs) 

800.000 687.384 -112.616 

7 Investeringen 573.000 795.781 222.781 
72 Nieuwbouw van gebouwen 240.000 333.960 93.960 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
333.000 461.821 128.821 

 TOTAAL UITGAVEN 24.338.431 24.107.262 -231.169 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.601.251 -1.240.180 361.071 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 2.264.596 2.264.596 0 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 663.345 1.024.416 361.071 
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9.6.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 
Vaste activa 5.799.985 5.555.124 Eigen Vermogen 6.639.595 6.922.084 
Immateriële vaste 
activa 

107.107 120.836 Herwaarderings-
meerwaarden 

816.343 837.994 

Materiële vaste activa 5.692.878 5.434.288 Overgedragen resul-
taat 

1.050.214 1.558.060 

Vlottende activa 4.887.119 4.945.698 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

4.773.038 4.526.030 

Vorderingen > 1 jaar 1.688 1.667 Vreemd vermogen 4.047.509 3.578.738 
Voorraden 11.070 14.990 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

15.467 48.738 

Vorderingen < 1 jaar 4.096.291 4.126.195 Schulden < 1 jaar 4.031.061 3.527.070 
Handelsvorderingen 1.361.000 1.341.278 Financiële schulden 

tegenover overhe-
den 

1.815.652 493.309 

Overige vorderingen 2.735.291 2.784.917 Handelsschulden 933.736 1.151.562 
Geldbeleggingen 0 0 Schulden m.b.t. belas-

tingen, bezoldigin-
gen en sociale las-
ten 

1.285.061 1.875.809 

Liquide middelen 687.438 699.435 Andere schulden -3.388 6.390 
Overlopende rekenin-
gen 

90.631 103.411 Overlopende rekenin-
gen 

981 2.930 

Totaal 10.687.104 10.500.822 Totaal 10.687.104 10.500.822 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING 

 2001 2000
Operationele opbrengsten 22.024.925 25.536.003
Lopende opbrengsten en geproduceerde vaste 
activa 

5.383.420 5.778.152

Inkomensoverdrachten 16.013.626 18.915.586
Andere opbrengsten 627.879 842.265
Operationele kosten -22.719.778 -25.342.065
Handelsgoed., grond- en hulpstoffen 684.547 1.048.933
Diensten en diverse goederen 8.572.951 7.748.707
Personeelskosten 12.889.640 16.003.607
Afschrijvingen en voorzieningen 493.951 494.454
Inkomensoverdrachten 0 0
Andere operationele kosten 78.689 46.364

Operationeel resultaat -694.853 193.938

Financiële opbrengsten 153.408 112.108
Financiële kosten -1.061 -1.131
Uitzonderlijke opbrengsten 34.848 1.575
Uitzonderlijke kosten -188 -385

Resultaat van het boekjaar -507.846 306.105
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9.6.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Werkgelegenheid op 20 november 2002 zijn opmerkingen mee-
gedeeld. 
 
 
Waarderingsregels 
 
De VDAB beschikt nog steeds niet over door het beheerscomité goed-
gekeurde waarderingsregels. In de toelichting bij de balans en resulta-
tenrekening staat enkel dat de VDAB de waarderingsregels hanteert 
zoals voorzien in het boekhoudbesluit. De dienst vermeldt dus geen af-
wijkingen. Nochtans vormen de afschrijvingsmethode van de herwaarde-
ringsmeerwaarden, de activering van courante herstellings- en onder-
houdswerken door de commerciële diensten en de bepaling van de 
voorzieningen voor handelsvorderingen van deze diensten wel degelijk 
afwijkingen. Het Rekenhof heeft de VDAB daarom andermaal aange-
spoord voor zaken die het boekhoudbesluit niet regelt of waarvoor dit 
besluit keuzen laat, door het beheerscomité goedgekeurde waarderings-
regels te hanteren, die een consistente waardering over de verschillende 
afdelingen en jaren heen garanderen. Voor afwijkingen van het boek-
houdbesluit heeft de dienst de goedkeuring van de minister nodig. 
 
 
Balans, resultatenrekening en toelichting 
 
• Materiële vaste activa 

 
Voor de totale gecumuleerde afschrijving op de vijf gebouwen van de 
commerciële diensten, geven de inventaris en de afschrijvingstabel 
andere waarden. Uiteraard verschilt zo ook de totale nettoboekwaar-
de van de gebouwen per 31 december 2001.  
 
Bij de algemene diensten van de VDAB was er een verschil in gecu-
muleerde afschrijving tussen de inventaris en de boekhouding voor 
de gebouwen met code 650 Boom, 800 Hasselt en 997 Brussel.  
 
In het gebouw van de commerciële diensten te Mechelen werd een 
glasraam gerenoveerd voor 65.098 BEF. In plaats van deze herstel-
ling onmiddellijk in kosten te nemen, heeft de VDAB ze geacti-
veerd(94).  
 
In 2001 heeft de VDAB 10.524.983 BEF gronden en gebouwen ver-

 
 
                                                 
94  Dit is in strijd met artikel 34, §3, van het boekhoudbesluit. Conform dit arti-

kel worden courante onderhouds- en herstellingswerken volledig ten laste 
van de resultatenrekening genomen in het jaar dat ze worden uitgevoerd. 
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kocht. De verkoopwaarde lag onder de boekwaarde. Bij de boek-
houdkundige verwerking van deze transactie werd vastgesteld dat: 
- de VDAB de verkoopwaarde integraal als opbrengst heeft geboekt, 
zonder het precieze verlies op te nemen onder de rubriek minder-
waarden op de realisatie van vast activa; 
- de VDAB herwaarderingsmeerwaarden op de gebouwen en gron-
den niet heeft afgeboekt. 

 
• Voorraden 

 
Zoals vorig jaar, bevatte ook de voorraadrekening per 31 december 
2001 maar de voorraden van twee magazijnen. Voor de volledigheid 
en consistentie in de rekening, heeft het Rekenhof erop aangedron-
gen de voorraden van alle magazijnen en opleidingscentra te bepa-
len.  

 
• Vorderingen 

 
Met een betere opvolging en effectieve ontvangsten heeft de VDAB 
zijn vordering op het federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
voor het begeleidingsplan gereduceerd van 1.055.708.454 BEF in 
2000 tot 591.995.662 BEF in 2001. De VDAB stoelde zijn vorderings-
bedrag op de maxima in de samenwerkingsakkoorden, in plaats van 
op de onderliggende dossiers en de effectief gemaakte kosten. Zo 
schond hij het matching-principe: hij spreidde de kosten over meer ja-
ren maar nam de opbrengst in het eerste jaar volledig in resultaat. 
Overigens kenden de samenwerkingsakkoorden voor 2000 en 2001 
telkens maxima van 423.623.000 BEF toe. De VDAB rondde deze 
bedragen echter af tot 424.000.000 BEF.  
 
De VDAB boekt elk jaar systematisch de CFO-intresten van het voor-
gaande jaar. In de rekening 2001 heeft hij aldus de intrest van 2000 
geboekt (119.026.287 BEF). Dit is in strijd met het principe van de pe-
riodetoerekening.  
 
Momenteel is het onduidelijk welke waarderingsregel de VDAB han-
teert voor de vorderingen op het ESF in het kader van de lopende Eu-
ropese projecten. Het Rekenhof heeft erop aangedrongen eenduidige 
waarderingsregels uit te werken. Verder bleek dat de instelling be-
paalde ontvangsten heeft losgekoppeld van het betrokken project om 
vergissingen uit het verleden weg te werken (bv. dubbele boekingen 
of ontvangsten die niet als vordering werden afgeboekt). Zo is een 
correcte en transparante financiële opvolging van de projecten niet 
meer gegarandeerd. Een verdere loskoppeling van ontvangsten en 
projecten dient te worden vermeden en eventueel onterecht open-
staande vorderingen dienen te worden afgeboekt. Tevens heeft het 
Rekenhof opgemerkt dat de VDAB een vordering van 20 miljoen BEF 
heeft geboekt als dekking van kosten voor het ESF-agentschap die 
de VDAB had gefinancierd. De VDAB kan echter geen kosten vorde-
ren voor de periode die de oprichting van het ESF-agentschap voor-
afgaat.  
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Vorig jaar heeft het Rekenhof erop gewezen dat de voorschotten en 
saldo’s die de VDAB heeft betaald aan cursisten, langs vorderingsre-
keningen verlopen. Gelet op het maandelijks te verwerken premievo-
lume, gebeurden er vergissingen, waardoor uiteindelijk weinig zeker-
heid bestond over de realiteit van de vorderingen. De VDAB hanteer-
de ook in 2001 nog hetzelfde systeem. Wel heeft hij op 31 december 
2001 het saldo op de vorderingsrekeningen voor de cursistenpremies 
in resultaat genomen. Een aanpassing van de boekhoudkundige ver-
werkingswijze van deze premies is wenselijk om tot een correcte, 
eenduidige boekhoudkundige registratie te komen. 

 
• Herwaarderingsmeerwaarden 

 
De herwaarderingsmeerwaarden betreffen geen echte meerwaarden. 
De VDAB brengt ook waardeverminderingen in mindering van de 
meerwaarden, in plaats van ze onmiddellijk in kost te nemen. Ze mo-
gen immers niet worden gecompenseerd met meerwaarden die langs 
afschrijvingen geleidelijk in resultaat worden genomen. Voorts heeft 
de instelling, zoals vermeld, bij de verkoop van de eigendom in Ieper 
de herwaarderingsmeerwaarden op het gebouw en de grond niet af-
geboekt. Ten slotte vinden de afschrijvingen op de herwaarderings-
meerwaarden plaats tegen 3%, ongeacht de levensduur van de ge-
bouwen. Zo lopen de afschrijvingen op de herwaarderingsmeerwaar-
den niet parallel met de afschrijvingen op het betrokken actief, wat in 
strijd is met artikel 34, §8, van het boekhoudbesluit. 

 
• Voorzieningen 

 
In 2001 heeft de VDAB ongeveer 33 miljoen BEF voorzieningen voor 
waardeverminderingen op de handelsvorderingen van de commercië-
le diensten teruggenomen. De precieze wijze waarop de voorzienin-
gen van de commerciële diensten werd berekend, is onduidelijk. Het 
Rekenhof heeft erop gewezen dat het boekhoudbesluit voor de bepa-
ling van deze voorziening duidelijke regels vastlegt, die dienen te 
worden gerespecteerd. 

 
• Overige Schulden 

 
De rubriek overige schulden bevat een negatief bedrag, dus in feite 
een vordering, die langs de actiefzijde van de balans moet worden 
geboekt. 

 
 
Uitvoeringsrekening van de begroting 
 
• De cijfers in de kolom aangepast budget zouden zijn opgesteld in 

december 2001. Het beheerscomité van de VDAB keurde op 5 de-
cember 2001 weliswaar een interne werkbegroting goed voor de al-
gemene diensten van de VDAB en de hertewerkstellingsprogram-
ma’s, maar kreeg geen begroting voor de commerciële diensten voor-
gelegd. Bovendien gaf het enkel zijn goedkeuring voor de interne 
werkbegroting, niet voor de ESR-begroting. De cijfers in de uitvoe-
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ringsrekening van de begroting dragen bijgevolg niet de volledige 
goedkeuring van het beheerscomité van de VDAB weg. 

 
• Een officiële ministeriële goedkeuring van deze cijfers ontbreekt 

eveneens. 
 
• Zoals vermeld bij de bedrijfseconomische rekening, dient de VDAB 

ook de inkomsten van Europese projecten en van het begeleidings-
plan in de uitvoeringsrekening van de begroting correct aan te reke-
nen. 

 
 
9.6.4 Antwoord van de minister 
 
Op 12 maart 2003 heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begro-
ting geantwoord dat de verschillen tussen de inventaris en de afschrij-
vingstabel van de gebouwen al waren onderzocht en gecorrigeerd. Ook 
in het kader van de juiste periodetoerekening van de CFO-intresten 
zouden correctieboekingen volgen. Verder zou worden gewerkt aan een 
verdere integratie van het voorraadbeheer in het boekhoudsysteem, een 
correcte waardering van de vorderingen in het kader van het begelei-
dingsplan, een correcte registratie van de cursistenpremies en het weg-
werken van onterechte herwaarderingsmeerwaarden. Het Rekenhof zal 
de eventuele correcties en evoluties naar aanleiding van zijn controle op 
de rekening 2002 opvolgen. 
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9.7 Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 

De VHM heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 183,7 miljard BEF en met een winst van het boek-
jaar van 83,7 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 31.889,2 
miljoen BEF ontvangsten en 33.083,5 miljoen BEF uitgaven en geeft 
aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 1.194,3 miljoen 
BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 1.831,8 mil-
joen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de VHM op 8 
oktober 2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.7.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF 

 Begroting Uitvoering Verschil 
0 Niet-verdeelde ontvangsten 5.850 5.547 -303 

08 Interne verrichtingen 5.850 5.547 -303 
1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consump-

tiebestedingen) 
62.335 59.516 -2.819 

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 62.335 59.516 -2.819 
2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van 

overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 
5.478.892 5.491.524 12.632 

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 5.458.687 5.450.196 -8.491 
28 Overige opbrengsten van vermogen 20.205 41.328 21.123 

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 370.795 352.936 -17.859 
36 Indirecte belastingen en heffingen 28.470 4.636 -23.834 
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-

lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 
de gezinnen en de gezinnen 

342.325 348.300 5.975 

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 232.980 241.406 8.426 
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 5.500 4.497 -1.003 
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (fede-

rale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Ge-
meenschapscommissies) 

227.480 236.909 9.429 

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 6.868.300 6.830.915 -37.385 
69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale 

Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeen-
schapscommissies) 

6.868.300 6.830.915 -37.385 

7  Desinvesteringen 310.000 106.286 -203.714 
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 310.000 106.286  

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 14.615.520 12.044.844 -2.570.676 
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in 

bedrijven en financiële instellingen 
9.830.464 7.724.940 -2.105.524 

87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder 
winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 

2.678.000 3.508.714 830.714 

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 2.107.056 811.190 -1.295.866 
9 Overheidsschuld 6.846.651 6.756.237 -90.414 

96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 6.846.651 6.756.237 -90.414 
 TOTAAL ONTVANGSTEN 34.791.323 31.889.211 -2.902.112 
   

0 Niet-verdeelde uitgaven 5.850 5.982 132 
03 Interne verrichtingen 5.850 5.982 132 

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptie-
bestedingen) 

830.958 700.526 -130.432 

11 Lonen en sociale lasten 491.382 443.377 -48.005 
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 339.576 257.149 -82.427 

2 Rentes en huurgelden van gronden 5.512.353 5.550.993 38.640 
21 Rentes op overheidsschuld 5.512.253 5.550.937 38.684 
23 Toegerekende debetrentes 100 56  

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 110.950 97.983 -12.967 
31 Exploitatiesubsidies 105.300 93.445 -11.855 
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 5.650 4.538 -1.112 
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4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 2.000 3.395 1.395
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (fede-

rale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Ge-
meenschapscommissies) 

2.000 3.395 1.395

7 Investeringen 150.850 83.879 -66.971
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 5.000 795 -4.205
74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
145.850 83.084 -62.766

8 Kredietverleningen en deelnemingen 16.809.670 15.134.442 -1.675.228
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financi-

ele instellingen 
11.909.670 10.226.682 -1.682.988

83 Kredietverleningen aan de gezinnen 4.900.000 4.907.760 7.760
9 Overheidsschuld 13.151.040 11.506.265 -1.644.775

91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 10.451.040 10.384.154 -66.886
94 Aflossingen van kortlopende schuld 2.700.000 1.122.111 -1.577.889

 TOTAAL UITGAVEN 36.573.671 33.083.465 -3.490.206
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.782.348 -1.194.254 588.094
 Overgedragen resultaat vorige jaren 3.026.124 3.026.124 0
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.243.776 1.831.870 588.094

 
 
9.7.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 1.366.581 1.372.565 Eigen Vermogen 17.829.916 15.775.706 
Immateriële vaste 
activa 

70.006 22.466 Kapitaal 2.626 2.626 

Materiële vaste activa 1.042.550 1.096.082 Herwaarderings-
meerwaarden 

236.709 238.457 

Financiële vaste 
activa 

254.025 254.017 Reserves 5.688.657 5.605.004 

   Dotaties, subsidies, 
e.d.  

11.901.924 9.929.619 

Vlottende activa 182.321.179 185.079.678 Vreemd vermogen 165.857.844 170.676.537 
Vorderingen > 1 jaar 159.772.017 155.529.591 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

1.060.498 943.065 

voorraden 660.546 681.522    
Vorderingen < 1 jaar 15.892.730 20.510.482 Schulden > 1 jaar 148.759.430 149.782.413 
Geldbeleggingen 4.381.556 6.710.342 Schulden < 1 jaar 15.631.569 19.575.356 
Liquide middelen 1.421.784 1.314.895    
Overlopende rekenin-
gen 

192.546 332.846 Overlopende rekenin-
gen 

406.347 375.703 

Totaal 183.687.760 186.452.243 Totaal 183.687.760 186.452.243 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 943.243 867.160 
Lopende opbrengsten 502.837 467.094 
Inkomensoverdrachten 423.456 346.850 
Wijzigingen in voorraden -1.344 
Andere opbrengsten 16.950 54.560 
Operationele kosten -866.199 -999.482 
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 33.398 32.628 
Div. diensten/goederen 286.996 302.325 
Personeelskosten 461.610 422.448 
Afschrijvingen 67.536 57.028 
Waardeverminderingen 0 2.308 
Voorzieningen 8.393 170.340 
Inkomensoverdrachten 7.374 8.937 
Andere operat. kosten 892 3.468 

Operationeel resultaat 77.044 -132.322 

Financiële opbrengsten 5.869.419 6.049.439 

Financiële kosten -5.890.489 -6.599.836 

Uitzonderlijke opbrengsten 6.870 825.171 

Uitzonderlijke kosten -2.183 -1.956 

Onttrekking aan de uitgestelde belasting 22.992 18.832 

Belastingen 0 -2.530 

Resultaat van het boekjaar 83.653 156.798 

 
 
De VHM heeft 2001 met een winst van 83,7 miljoen BEF afgesloten. Ten 
opzichte van 2000, dat eindigde met een winst van 156,8 miljoen BEF, is 
het resultaat gedaald met 73,1 miljoen BEF. Het procentuele verschil 
tussen de totale opbrengsten en de totale kosten blijft echter zeer laag; 
de totale opbrengsten bedroegen 6,82 miljard BEF, de totale kosten 
6,76 miljard BEF. 
 
 
9.7.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Huisvesting op 9 oktober 2002 de volgende opmerkingen mee-
gedeeld: 
 
• Balans- en resultatenrekening 
 
In de overeenkomst tot financiële tussenkomst naar aanleiding van het 
niet indekken van het renterisico op de kortetermijnfinanciering van de 
productie hypotheekleningen van de SKV’s vanaf 1999, heeft de VHM 
een aantal recuperatiekanalen bedongen met de SKV’s, waaronder een 
verhoging van de beheersvergoeding met drie basispunten voor de uit-
oefening door de VHM van haar taak als administrator van de NV EVE. 
De VHM heeft deze verhoging in de jaarrekening 2001 als opbrengst 
geboekt bij de initiële beheersvergoedingen van de NV EVE en niet in 
mindering geboekt van de openstaande vordering op de SKV’s (met de 
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bijhorende terugname van waardevermindering). De commissaris-
revisor had nochtans in haar verslag berekend dat het gedeelte van de 
ontvangen beheersvergoeding dat in mindering van de vordering diende 
te worden geboekt, 17.842,70 euro (719.773 BEF) bedroeg.  
 
 
• Uitvoeringsrekening van de begroting 
 
Er is nog steeds geen vooruitgang geboekt in de regelgeving over de 
informatiewaarde van de budgettaire rapportering, zoals opgemerkt bij 
de controle over de rekeningen 2000 van de VHM. De opmerking over 
het minder geschikte karakter van het ESR-schema voor de weergave 
van ontvangsten en uitgaven verbonden aan de statutaire taken, blijft 
dan ook gelden. Er is evenmin al een duidelijk stramien voor de weerga-
ve van de verbintenissen bij de begroting en haar uitvoeringsrekening en 
voor de weergave van de verrichtingen op derdengelden. 
 
De VHM heeft trouwens het aanrekeningsmoment van de verbintenissen 
rond het jaareinde van 2001 vervroegd. Zo trok zij enerzijds de uitvoe-
ringscijfers voor de tweede helft van dat jaar op, maar haalde zij ander-
zijds die over het eerste semester van 2002 naar omlaag. Overigens 
gebruikt de VHM, doordat zij de budgettaire verrichtingen van het 
Vlaams Gewest en die van zichzelf met elkaar verwart, in dit verband 
sinds kort ten onrechte de term vereffeningen. Er is dan ook nood aan 
een eenduidige interpretatie van het begrip verbintenissen en de aanre-
kening ervan. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 
de globale verbintenis van het Vlaams Gewest tot subsidiëring van de 
investeringsprogramma’s van de VHM en de financieringsverbintenissen 
van de raad van bestuur van de VHM voor de concrete projecten van de 
sociale huisvestingsmaatschappijen. De eerste verbintenis resulteert in 
een vastlegging op het niveau van de uitgavenbegroting van het Vlaams 
Gewest ten voordele van de VHM, de tweede in een vastlegging op het 
niveau van de uitgavenbegroting van de VHM ten voordele van de be-
trokken sociale huisvestingsmaatschappijen. 
 
Zoals in haar jaarrekening 2000, heeft de VHM de verrichtingen voor 
rekening van de sociale huisvestingsmaatschappijen in de uitvoerings-
rekening van de begroting 2001 nog steeds gecompenseerd weergege-
ven, in strijd met artikel 46 van het boekhoudbesluit. Daardoor gaat in-
formatie verloren. De VHM heeft bij de rekeningen wel een overzicht 
gevoegd van de bewegingen op rekening-courant van de sociale huis-
vestingsmaatschappijen. Daaruit blijkt dat de uitgavenrubriek 94, aflos-
singen van kortlopende schuld (1,1 miljard BEF) 13,4 miljard BEF ont-
vangsten voor orde en 14,5 miljard BEF uitgaven voor orde heeft sa-
mengetrokken. 
 
De uitvoeringsrekening 2000 vermeldde een over te dragen overschot 
van 2,6 miljard BEF, terwijl de uitvoeringsrekening 2001 een overgedra-
gen overschot vorige boekjaren van 3 miljard BEF noteerde.  
 
De VHM heeft de verrichtingen tegenover het Vlaams Gewest ten slotte 
niet onder de correcte ESR-codes opgenomen.  
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• Diversen 
 
Verwijzend naar zijn opmerkingen bij de controle over de rekeningen 
2000, heeft het Rekenhof andermaal gevraagd naar een stand van za-
ken inzake de goedkeuring door de Vlaamse regering van de algemene 
voorwaarden en tarieven van de door de VHM aangeboden schuldsaldo-
verzekering. Het herinnerde er tevens aan dat nog steeds geen oplos-
sing werd uitgewerkt voor de vordering van de VHM op het Vlaams Ge-
west van bijna 9,2 miljard BEF. Dit is nochtans van essentieel belang in 
het kader van de thesaurieproblematiek van de VHM(95). 
 
 
9.7.4 Antwoord van de minister 
 
De minister heeft op 13 juni 2003 geantwoord. Het Rekenhof evalueert 
de elementen van dit antwoord naar aanleiding van de controle over de 
rekeningen 2002 van de VHM. 
 
 
 
 

 
 
                                                 
95  Zie het verslag van het Rekenhof over de thesaurietoestand van de VHM 

in Stuk 37-E (2001-2002)-Nr. 1. 
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9.8 Vlaamse Landmaatschappij 

De VLM heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 4.311 miljoen BEF en een winst van het boekjaar 
van 45,3 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de 
VLM op 25 februari 2003 gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.8.1 ESR-uitvoeringsrekeningen 2001 
 
 
9.8.1.1 Algemene diensten 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
30.600 39.011 8.551

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 600 13.106 12.506
18 Opbrengst uit werkzaamheden inzake grondwerken, water- en 

wegenbouwkundige werken en andere voortgebrachte investe-
ringsgoederen 

30.000 26.005 -3.995

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

6.000 0 -6.000

26 Rente van overheidsvorderingen 6.000 0 -6.000
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 768 768

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-
lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
t.b.v. gezinnen en gezinnen 

0 768 768

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 873.700 859.597 -14.103
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 873.700 859.597 -14.103

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 36.200 35.803 -397
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 36.200 35.803 -397

 TOTAAL ONTVANGSTEN 946.500 935.279 -11.221
1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-

tieve bestedingen) 
1.001.400 934.115 -67.285

11 Lonen en sociale lasten 786.000 777.118 -8.882
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 215.400 156.997 -58.403

7 Investeringen 106.382 63.585 -42.797
72 Nieuwbouw van gebouwen 70.182 27.420 -42.762
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
36.200 36.165 -35

 TOTAAL UITGAVEN 1.107.782 997.700 -110.082
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -161.282 -62.421 98.861
 Overgedragen resultaat vorige jaren 146.100 146.155 55
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT -15.18296 83.734 98.916

 
 
 

 
 
                                                 
96  De VLM nam in haar begroting van de algemene diensten een transfer op 

van de patrimoniumrekening naar de begroting van deze algemene dien-
sten. Aangezien dergelijke transfer niet beantwoordt aan een ontvangst of 
een overdracht van het vorige boekjaar kampte de VLM met een structu-
reel tekort op haar begroting. In de uitvoeringsrekening werd dit echter 
rechtgezet. 
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9.8.1.2 Mestbank 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
0 3.694 3.694 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 0 3.694 3.694 
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 14 14 

38 Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven 0 14 14 
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 461.000 461.000 0 

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 461.000 461.000 0 
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 29.300 26.599 -2.701 

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 29.300 26.599 -2.701 
8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 0 217 217 

86 Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in 
bedrijven en financiële instellingen 

0 217 217 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 490.300 491.524 1.224 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

483.300 455.274 -28.026 

11 Lonen en sociale lasten 358.700 349.965 -8.735 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 124.600 105.309 -19.291 

7 Investeringen 29.300 29.296 -4 

74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 
onlichamelijke zaken 

29.300 29.296 -4 

 TOTAAL UITGAVEN 512.600 484.570 -28.030 
  
 Budgettair resultaat van het boekjaar -22.300 6.954 29.254 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 22.300 22.368 68 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 29.322 29.322 

 
 
9.8.1.3 OC-GIS (97) 
 

 (in duizenden BEF) 
 Begroting Uitvoering Verschil 

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen) 

15.600 41.134 25.534 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 15.600 41.134 25.534 
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
0 2 2 

26 Rente van overheidsvorderingen 0 2 2 
3 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren 0 33 33 

38 Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële 
instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoog-
merk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 

0 33 33 

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 47.400 47.400 0 
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 47.400 47.400 0 

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 13.600 10.600 -3.000 
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 13.600 10.600 -3.000 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 76.600 99.169 22.569 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

63.000 87.675 24.675 

11 Lonen en sociale lasten 49.700 52.004 -2.304 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 13.300 35.671 22.371 

7 Investeringen 13.600 13.595 -5 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
13.600 13.595 -5 

 TOTAAL UITGAVEN 76.600 101.270 24.670 
  

 

 
 
                                                 
97  Ondersteunend Centrum – Geografisch Informatiesysteem. 
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 Budgettair resultaat van het boekjaar 0 -2.101 -2.101
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 -10.300 -10.300
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -12.401 -12.401

 
 
De bovenvermelde cijfers betreffen drie van de veertien uitvoeringsreke-
ningen, die deel uitmaken van de jaarrekening van de VLM. Deze drie 
uitvoeringsrekeningen bevatten de belangrijkste transacties en sommen 
van de Vlaamse Landmaatschappij.  
 
Het grootste deel van de ontvangsten voor de VLM, algemene diensten, 
bestaat uit werkingsdotaties uit de Vlaamse begroting. De VLM regi-
streert ze dan ook onder de ontvangsten van de algemene diensten. 
Een groot gedeelte van de ontvangsten van de Mestbank bestaat even-
eens uit de dotatie voor de werking en de vermogensdotatie. Deze dota-
ties zijn echter ten laste van de begroting van het Minafonds. Zij worden 
onder de ontvangsten van de Mestbank geregistreerd. Het OC-GIS ten 
slotte heeft behalve een dotatie uit de algemene uitgavenbegroting ook 
substantiële eigen inkomsten die het verwerft door de uitvoering van 
opdrachten voor externen, in hoofdzaak behorend tot de openbare sec-
tor. 
 
Het voornaamste deel van de uitgaven betreft lonen, sociale lasten en 
(in mindere mate) de aankoop van niet-duurzame goederen en van 
diensten, aangerekend in hoofdgroep 1. 
 
 
9.8.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 
Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 672.571 562.092 Eigen vermogen 1.222.737 1.122.031 

Immateriële vaste activa 49.373 26.014 Kapitaal 2.900 2.900 

Materiële vaste activa 622.433 535.344 Herwaarderings-
meerwaarde 

519.688 519.688 

Financiële vaste activa 765 734 Reserves 429.164 383.823 

Vlottende activa 3.638.683 3.626.187 Dotaties, subsidies 
en toelagen 

270.985 215.620 

Vorderingen op meer 
dan 1 jaar  

699.965 728.155 Vreemd vermogen 3.088.517 3.066.248 

Voorraden  527.521 479.926 Voorzieningen en 
uitgestelde belastin-
gen 

210.829 219.592 

Vorderingen op max. 1 
jaar 

475.694 537.923 Schulden op meer 
dan 1 jaar 

1.125.620 1.159.699 

Liquide middelen 1.839.111 1.822.790 Schulden op max. 1 
jaar 

1.611.947 1.576.447 

Overlopende rekenin-
gen 

96.392 57.393 Overlopende reke-
ningen 

140.121 110.510 

Totaal 4.311.254 4.188.279 Totaal 4.311.254 4.188.279 
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(in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING 

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 1.818.393 1.524.258 

Operationele kosten -1.814.407 -1.469.541 

Operationeel resultaat 3.986 54.717 

Financiële opbrengsten 40.980 20.505 

Financiële kosten -116 -93 

Uitzonderlijke opbrengsten 3.905 21.547 

Uitzonderlijke kosten -3.414 -1.740 

Belasting op het resultaat 0 0 

Resultaat van het boekjaar 45.341 94.936 

 
 
 
9.8.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft op 25 februari 2003 aan de Vlaamse Ministers van 
Financiën en Begroting en van Leefmilieu de volgende opmerkingen 
medegedeeld: 
 
• Noch de VLM, noch haar afdelingen Mestbank en OC-GIS, 

beschikken over een goedgekeurde begroting(98). 
• Eén van de uitvoeringsrekeningen van de VLM-begroting (die met 

de vermelding: sommatie van alle uitvoeringsrekeningen) is niet 
gerelateerd aan een oorspronkelijke begroting. Het Rekenhof heeft 
dan ook gevraagd in de toekomst een begroting op te stellen die 
een overzicht geeft van alle activiteiten van de instelling, zodat 
achteraf een zinvolle vergelijking met de uitvoeringsrekening mo-
gelijk is. 

• Post 03.3 van de niet-verdeelde uitgaven, Overige interne verrich-
tingen, van de uitvoeringsrekening van de begroting van de VLM-
algemene diensten vermeldt 42.762.000 BEF. Blijkens de toelich-
ting bij de uitvoering van de begroting en inlichtingen ingewonnen 
bij de VLM gaat het om nog niet opgebruikte kredieten voor de 
bouw van nieuwe kantoorgebouwen. Dergelijke kredieten moeten 
echter als over te dragen overschot worden geboekt, niet als ove-
rige interne verrichtingen. 

• Het OC-GIS heeft zowel de begrote lopende ontvangsten als de 
begrote lopende uitgaven aanzienlijk overschreden. Bepaalde ex-
terne opdrachten aan het OC-GIS zijn weliswaar moeilijk vooraf 

 
 
                                                 
98  In strijd met artikel 3, §2, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de 

controle op sommige instellingen van openbaar nut. 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

193 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

exact inschatbaar, maar een begroting moet toch zoveel mogelijk 
de realiteit weerspiegelen. 

• Het OC-GIS heeft een jaarlijks terugkerend tekort in de uitvoe-
ringsrekening van de begroting doordat het zijn kapitaaldotatie de 
laatste jaren pas na afloop van het begrotingsjaar ontving en het 
deze dotatie(99) pas mag boeken na werkelijke ontvangst. De late 
uitbetaling is op zich een gevolg van het feit dat het OC-GIS niet in 
staat is tijdig alle verantwoordingsstukken in te dienen. Om de ge-
volgen daarvan te beperken, kan worden overwogen de kapitaal-
dotatie in schijven toe te kennen, zodat het OC-GIS in elk geval 
een groot deel van zijn vermogensdotatie tijdig zou ontvangen. 

• De VLM heeft de 1.000.000.000 BEF (24.789.352 euro) kredieten 
die destijds waren gestort voor de economische vergoedingen in 
het kader van het mestactieplan voor de jaren 1997 en 1998 op 
een van zijn wachtrekening, afdeling Mestbank, nog niet terugge-
stort. Deze handelwijze is in strijd met artikel 21 van het decreet 
van 21 december 2001 houdende de middelenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002. Het Reken-
hof heeft deze problematiek verder onderzocht en op 1 juli 2003 
om de terugstorting van dit bedrag gevraagd. 

• De VLM heeft geen reconciliatie tussen het resultaat van de ES-
ER-uitvoeringsrekening van de begroting en het resultaat van de 
bedrijfseconomische boekhouding opgesteld, in strijd met artikel 
47 van het boekhoudbesluit. 

• De VLM splitste de herinrichting van de centrale dienst te Brussel 
arbitrair op in kosten en investeringen. Zij boekte 15.182.141 BEF 
als kosten en gebruikte daarvoor de voorziening voor groot onder-
houd en herstellingen. Deze arbitraire toerekening van de kosten 
bevestigt de vroegere opmerkingen van het Rekenhof dat de voor-
ziening overgewaardeerd was bij gebrek aan voldoende stavings-
stukken.  

• In de rubriek financiële vaste activa is de deelneming in het 
Vlaams Selectiecentrum voor het overheidspersoneel 42.809 BEF 
overgewaardeerd. Uit de jaarrekening van 31 december 2000 van 
dit centrum bleek immers dat de intrinsieke waarde van de deel-
neming slechts 166.191 BEF bedroeg, terwijl de VLM 209.000 
BEF boekte.  

• De VLM heeft 122.901.093 BEF gunningen voor te betalen projec-
ten mestbank, GRB (Grootschalig Referentie Bestand) en KADS-
CAN (gescande versie van de kadastrale perceelsplans) als toe te 
rekenen kosten geboekt voor prestaties die in de loop van het vol-
gend jaar of de daaropvolgende jaren zullen worden verricht. Zij 
registreerde zodoende kosten zonder dat zij de eraan gerelateerde 
diensten al had ontvangen, in strijd is met het overeenstemmings-
principe. Hierdoor is het eigen vermogen met dit bedrag onderge-
waardeerd. 

 
 
                                                 
99  Krachtens artikel 52, §3, van het boekhoudbesluit. 
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• Een leveranciersschuld van 7.400.970 BEF (stuknummer 
1200029) stond op 31 december 2001 open. Daar het een factuur 
voor een onderhoudscontract 2002 voor het streetnet betrof, 
mocht de VLM ze in 2001 nog niet als kosten registreren, wel als 
over te dragen kosten.  

• Onder de handelsschulden zijn 12.959.301 BEF schulden opge-
nomen voor het teleadministratieproject (nr.970524, mest transport 
controlesysteem, en nr. 970530; GIS). Aangezien het IWT-
Vlaanderen die al heeft betaald, kan de VLM ze afboeken tegen-
over de rekeningen 490040 en 490041 met respectieve van het 
IWT te vorderen debetsaldi 9.114.507 BEF en 3.844.794 BEF. 
Door de toegepaste boekingen (enerzijds een leveranciersschuld 
en anderzijds over te dragen kosten) heeft de VLM het verworven 
actief dus ten onrechte niet in de boekhouding opgenomen. Als 
tegenrekening moet de VLM een opbrengst registreren. De beta-
ling door het IWT-Vlaanderen kan immers worden beschouwd als 
een vorm van subsidiëring. 

• De VLM heeft 2.073.422 BEF terugvorderingen van bezoldigingen 
en sociale lasten voor een tijdelijke indienststelling in 2000 van 
een van haar informatici op het kabinet van Leefmilieu en Land-
bouw in 2001 tegengeboekt op de rekening 664100. Stavingsdo-
cument voor deze afboeking was de brief waarin het kabinet op 6 
maart 2001 verklaarde dat geen betaling zou plaatsvinden wegens 
onvoldoende reserves sinds 10 november 2000. Deze brief ver-
meldde ook dat de betaling van de terugvordering voor de periode 
in 2001 probleemloos zou geschieden. Bij gebrek aan een betwis-
ting over de geleverde prestaties of de kwaliteit ervan, had de VLM 
dus bedrijfseconomisch onvoldoende redenen voor afboeking. Bo-
vendien was het betrokken personeelslid eigenlijk gedetacheerd, 
zodat de minister die gebruik maakte van zijn diensten zijn salaris 
in elk geval aan de dienst van herkomst diende terug te stor-
ten(100). Dat er onvoldoende reserve was op de betrokken basisal-
locatie, ontsloeg de minister niet van deze verplichting en volstond 
dus niet om een vordering voor al geleverde prestaties af te boe-
ken. 

• De VLM heeft 39.842.898 BEF meerwaarden uit de verkoop van 
terreinen in het kader van de ruilverkaveling en de landinrichting, 
niet in resultaat genomen, maar op een voorziening geboekt(101). 
Aangezien het niet waarschijnlijk of zeker is dat de VLM op de nog 
in bezit zijnde terreinen minderwaarden zal realiseren, mag ze 

 
 
                                                 
100  Krachtens de artikelen 5 en 25, §1, 2°, van het op dat ogenblik vigerende 

besluit van de Vlaamse regering van 27 juli 1999 tot organisatie van de mi-
nisteriële kabinetten. 

101  Deze handelwijze strookt niet met artikel 50 van het koninklijk besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, daar 
voorzieningen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten die-
nen te dekken, die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, maar waar-
van het bedrag niet vaststaat. 
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daarvoor geen voorziening aanleggen. Mochten alsnog minder-
waarden opduiken, dan kan ze die individueel als waardevermin-
deringen boeken. 

• Het domein De Zegge kent een historische radioactieve contami-
natie door lozing van procesafvalwater van de vroegere uitbating 
van de radiumfabriek te Olen. Deze gronden staan geboekt voor 
32.308.121 BEF. Het Rekenhof heeft erop gewezen dat de VLM 
overweegt deze terreinen te verkopen aan AMINAL en dat moge-
lijk ook de OVAM in deze materie zal worden betrokken. 

 
 
 
9.9 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft een be-
drijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal van 
38.584,0 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar van 33,2 mil-
joen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 7.814,8 miljoen BEF ont-
vangsten en 7.642,5 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een 
overschot van het begrotingsjaar van 172,3 miljoen BEF. Het gecumu-
leerd over te dragen overschot bedraagt 195 miljoen BEF. Het Rekenhof 
heeft de rekeningen 2001 van de VMW op 15 april 2003 gecontroleerd 
verklaard.  
 
 
9.9.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
6.642.000 6.732.901 90.901

16 Verkopen van niet-duurzame goederen en van diensten 6.642.000 6.732.901 90.901
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
25.400 33.509 8.109

28 Overige opbrengsten van vermogen 25.400 33.509 8.109
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 350.000 406.436 56.436

36 Indirecte belastingen en heffingen 350.000 406.436 56.436
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 17.500 15.340 -2.160

68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 17.500 15.340 -2.160
8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 76.600 76.572 -28

89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 76.600 76.572 -28
9 Overheidsschuld 680.000 550.000 -130.000

96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 680.000 550.000 -130.000
 TOTAAL ONTVANGSTEN 7.791.500 7.814.758 23.258
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

4.974.150 5.280.078 305.928

11 Lonen en sociale lasten 2.613.850 2.623.329 9.479
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en van diensten 2.360.300 2.656.749 296.449

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

352.000 348.210 -3.790

21 Rente overheidsschuld 352.000 348.210 -3.790
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 365.000 351.842 -13.158

41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 365.000 351.842 -13.158
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 5.000 10.330 5.330

53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 5.000 10.330 5.330
7 Investeringen 1.363.000 1.061.456 -301.544

71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 791.000 727.449 -63.551
73 Aanleggen van water- en wegenkundige werken 395.000 277.281 -117.719
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
177.000 56.726 -120.274
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9 Overheidsschuld 591.000 590.566 -434 
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 591.000 590.566 -434 

 TOTAAL UITGAVEN 7.650.150 7.642.482 -7.668 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 141.350 172.276 30.926 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 22.767 22.767 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 141.350 195.043 53.693 

 
 
9.9.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 37.135.127 37.159.968 Eigen Vermogen 29.832.021 29.802.098 
Oprichtingskosten 280 560 Kapitaal 26.243.300 25.946.157 
Immateriële vaste 
activa 

30.248 23.991 Reserves 3.101.829 3.398.972 

Materiële vaste activa 37.103.938 37.132.340 Overgedragen resul-
taat 

62.286 29.104 

Financiële vaste 
activa 

661 3.077 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

424.606 427.865 

Vlottende activa 1.448.905 1.592.886 Vreemd vermogen 8.752.011 8.950.756 
Vorderingen > 1 jaar 172.623 253.824 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

641.007 594.064 

Voorraden en bestel-
lingen in uitvoering 

209.504 180.461 Schulden > 1 jaar 5.968.915 6.020.006 

Vorderingen < 1 jaar 812.401 733.140 Schulden < 1 jaar 1.867.952 1.990.234 
Geldbeleggingen 0 235.000 Overlopende rekenin-

gen 
274.137 346.452 

Liquide middelen 237.178 185.242    
Overlopende rekenin-
gen 

17.199 5.219    

Totaal 38.584.032 38.752.854 Totaal 38.584.032 38.752.854 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 
Operationele opbrengsten 7.169.111 7.095.235 
Lopende opbrengsten 6.508.865 6.419.121 
Wijzigingen in de voorraden en BIU 4.272 2.641 
Geproduceerde vaste activa 427.134 455.365 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 18.599 18.088 
Andere opbrengsten 210.241 200.020 

Operationele kosten -6.846.645 -6.799.859 
Handelsgoederen 201.988 185.410 
Diensten en diverse goederen 1.984.829 2.156.556 
Personeelskosten 2.623.329 2.433.465 
Afschrijvingen 1.560.620 1.494.920 
Waardeverminderingen en voorzieningen 91.726 136.651 
Inkomensoverdrachten 351.842 363.817 
Andere operationele kosten 32.311 29.040 
Operationeel resultaat 322.466 295.376 
Financiële opbrengsten 33.508 40.151 
Financiële kosten -351.616 -362.133 
Uitzonderlijke opbrengsten 29.078 10.304 
Uitzonderlijke kosten -254 -20 
Resultaat van het boekjaar 33.182 -16.322 
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9.9.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft zijn onderzoeksverslag op 16 april 2003 aan de 
Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting en van Leefmilieu over-
gelegd. De onderstaande paragrafen vatten dit verslag samen. 
 
• Permanente inventaris van de materiële vaste activa 
 
In de voorbije jaren heeft het Rekenhof meermaals aangedrongen op de 
opmaak van een inventaris van de materiële vaste activa(102). Begin 
2000 besliste de instelling een bedrijfsdatabank te ontwikkelen, waar-
voor zij een externe softwareleverancier aantrok. De ingebruikname van 
de bedrijfsdatabank was gepland tegen eind 2001. De raad van bestuur 
zou vervolgens tegen begin 2002 een bijgewerkt stappenplan opstellen 
voor de invulling ervan, met een duidelijke interne taakverdeling en een 
raming van concrete streefdata per uit te voeren deeltaak. De databank 
werd pas definitief opgeleverd in april 2002. Daarna droeg de VMW de 
softwareleverancier nog bijkomende aanpassingen op. Het ontwerp van 
bijgewerkt stappenplan dat op 27 september 2002 aan de raad van be-
stuur werd voorgelegd, was heel summier opgevat: er was geen sprake 
van een opsplitsing in deeltaken en een interne taakverdeling ontbrak. 
Aangezien het project nog verscheidene jaren in beslag zal nemen, 
heeft het Rekenhof nogmaals aangedrongen op een passende onder-
bouwing en een concrete planning. De VMW deelde overigens mee dat 
zij het leidingennet niet zou inbrengen in de bedrijfsdatabank, omdat de 
informatisering ervan vervat is in de ontwikkeling van het GIS-project 
(Geografisch Informatie Systeem). Zij deelde echter ook mee dat voor 
de inbreng van financiële informatie in het GIS nog geen concrete plan-
nen zijn uitgewerkt. 
 
• Aanpassing van de statuten en het oprichtingsdecreet  
 
Al op 19 juli 2001 had het Rekenhof naar aanleiding van de controle van 
de rekeningen 2000 aangedrongen op een aanpassing van de statuten 
aan het wetboek van vennootschappen(103). De minister stelde op 24 
oktober 2001 initiatieven van de VMW in het vooruitzicht met het oog op 
een zo evenwichtig mogelijk voorstel terzake, alsook een aanpassing 
van het oprichtingsdecreet aan het VOI-boekhoudbesluit, de vennoot-
schapswetgeving en de boekhoudwetgeving, eveneens door het Reken-

 
 
                                                 
102  De verplichting elk jaar een inventarisopname te verrichten is voorgeschre-

ven door artikel 7 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boek-
houding van de ondernemingen en door artikel 9 van het besluit van de 
Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde boekhouding en budget-
taire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen van 21 mei 1997. 

103  Artikel 24 van de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennoot-
schappen, verplichtte de bestaande vennootschappen hun statuten aan te 
passen aan dit wetboek binnen de drie jaar na de inwerkingtreding ervan, 
d.w.z. ten laatste op 6 februari 2004. 
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hof gevraagd(104), in het bijzonder met betrekking tot artikel 10 van dit 
decreet. Tijdens het onderzoek van de rekening 2000 had de VMW aan 
het Rekenhof een door de Vlaamse Minister van Leefmilieu ondertekend 
voorstel tot aanpassing van het programmadecreet 2001 overhandigd 
dat onder meer een opheffing van het eerste lid van artikel 10 inhield. 
In de verantwoording (alinea 4) werd daarbij gesteld dat door het Re-
kenhof al was opgemerkt dat de regeling waarvan de opheffing werd 
voorgesteld niet meer in overeenstemming was met de realiteit en met 
de bepalingen van de boekhoudwet van 1975. Het voorstel werd opge-
nomen in de ontwerptekst van het voorontwerp van aanpassing van het 
programmadecreet 2001 (de artikelen 27, 28 en 29), maar geraakte niet 
in het finale ontwerp. Het Rekenhof heeft daarom bij zijn controle op de 
rekeningen 2001 de minister opnieuw naar de actuele stand van zaken 
gevraagd. 
 
• Vervanging van loden aansluitingen 
 
Om tegemoet te komen aan het in de drinkwaterrichtlijn opgenomen 
maximaal toegelaten loodgehalte per liter water(105), besliste de VMW op 
22 februari 2002 de resterende loden huisaansluitingsleidingen, ge-
raamd op ongeveer 83.000 stuks, te vervangen. Zij zou de investering 
van ongeveer 44.375.000 EUR (1,79 miljard BEF) spreiden over 10 jaar, 
vanaf begin 2003. De VMW had deze belangrijke, vaststaande, toekom-
stige verplichting, die vanaf 2003 tien jaar lang een substantiële financië-
le impact zal hebben, evenals de eraan gerelateerde gevolgen inzake de 
versnelde afschrijving van de bestaande waterleidingen, in de rekenin-
gen moeten opnemen of, minstens, in de toelichting bij de jaarrekening 
vermelden. 
 
• Toerekening van de opbrengsten en kosten aan de periode 
 
De VMW past het periodiciteitsprincipe niet altijd toe. Zo boekt zij geen 
pro rata of toerekening van opbrengsten en kosten aan het betrokken 
boekjaar voor in het volgende boekjaar gefactureerde waterleveringen of 
intresten die zij in het volgende boekjaar int of betaalt. Het gaat om on-
geveer 4 miljoen BEF te ontvangen intresten en 52 miljoen BEF ver-
schuldigde intresten. Met de niet-geprorateerde opbrengsten uit waterle-
veringen die in 2001 werden gerealiseerd, maar nog niet gefactureerd, 
gaat wellicht een aanzienlijk bedrag gepaard, gelet op de jaaromzet van 

 
 
                                                 
104  Het Rekenhof had al meermaals op discordanties gewezen tussen het 

oprichtingsdecreet en het VOI-boekhoudbesluit, de vennootschapswetge-
ving en de boekhoudwetgeving, met name op 19 juli 2001, 28 juni 1999 en 
17 september 1997. 

105  Europese waterrichtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 be-
treffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, de-
creet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aan-
wending en besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 hou-
dende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd 
voor menselijke consumptie.  
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6,5 miljard BEF. Een belangrijk gedeelte ervan slaat op het waterver-
bruik door particulieren en KMO-verbruikers met een jaarlijkse facturatie 
na meteropname. 
 
 
9.9.4 Antwoord van de minister 
 
Op 30 juli 2003 is de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting gro-
tendeels akkoord gegaan met de opmerkingen van het Rekenhof. Hij 
stelde het Rekenhof ook op de hoogte van een aantal maatregelen: 

• voor het project bedrijfsdatabank zou de VMW in mei 2003 een 
aangepast stappenplan hebben uitgewerkt, steunend op een in-
terne taakverdeling waarin de specifieke taken van de directies en 
afdelingen zijn aangegeven; 

• voor het GIS-project zou de VMW nog bestuderen hoe ook de fi-
nanciële informatie in de databank kan worden ingebracht en op-
gevolgd; 

• voorstellen tot aanpassing van de statuten van de VMW aan het 
nieuwe wetboek van vennootschappen zouden zijn voorgelegd 
aan de algemene vergadering; 

• de aanpassingen aan het oprichtingsdecreet van de VMW zouden 
globaal worden aangepakt in het kader van de realisatie van het 
project Beter Bestuurlijk Beleid; 

• de toelichting tot de jaarrekening 2002 zou een tekst bevatten over 
de verplichting tot de vervanging van de loden huisaansluitingen; 

• de VMW zou de te betalen verlopen intresten in de jaarrekening 
2002 hebben opgenomen als toe te rekenen kosten (1.509.856,99 
EUR); 

• de VMW zou de te innen verlopen intresten vanaf het boekjaar 
2003 boeken als verworven opbrengsten, al hebben ze maar een 
marginaal effect op het resultaat en zijn ze uitdovend; 

• voor waterleveringen in de loop van het boekjaar, met facturatie in 
het volgende boekjaar is de VMW niet overgaan tot een raming 
van het pro rata verbruik, maar de instelling zou deze manier van 
werken expliciet in de waarderingsregels opnemen en vanaf het 
boekjaar 2003 meedelen in de toelichting bij de jaarrekening.  
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9.10 Gemeenschapsonderwijs 

De jaarrekening 2001 van het Gemeenschapsonderwijs werd nog niet 
officieel voorgelegd aan het Rekenhof, dat wel al de controle uitvoert op 
grond van de documenten voorgelegd door het centrale niveau van het 
Gemeenschapsonderwijs. 
 
Het Rekenhof kon de controle van de jaarrekening 2000 van het Ge-
meenschapsonderwijs nog steeds niet beëindigen, aangezien het ge-
deelte consolidatie van de jaarrekening 2000 van de scholengroepen 
van het Gemeenschapsonderwijs nog niet is voorgelegd. Het had het 
ontbreken van dit gedeelte van de jaarrekening al op 12 maart 2002 aan 
de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting gesignaleerd. De cen-
trale raad van het Gemeenschapsonderwijs heeft op 28 maart 2002 be-
slist geen consolidatie op te maken van de jaarrekeningen 2000 van de 
scholengroepen wegens de onnauwkeurigheden in de boekingen, de 
onmogelijkheid om bij de consolidatie de noodzakelijke eliminatieboe-
kingen uit te voeren en de onvolledigheid van de boekhouding. Hij nam 
alleen kennis van de consolidatie ontworpen door de administratie. Het 
Rekenhof heeft op 5 maart 2003 het standpunt van de minister gevraagd 
en aangedrongen op maatregelen. Tegelijk heeft het de Vlaamse Minis-
ters van Financiën en Begroting en van Onderwijs en Vorming de vol-
gende opmerkingen over het gedeelte centraal niveau meegedeeld: 
 
• Uitvoering van de begroting 
 
De kolom herzien budget in de uitvoeringsrekening van de begroting 
bevat niet de officiële cijfers van de begrotingsaanpassing die werd 
voorgelegd aan het Vlaams Parlement(106). Het centrale niveau heeft de 
cijfers van een latere interne begrotingscontrole opgenomen. 
 
Het bedrag van de vaste activa is onderschat: 
• Wat de immateriële vaste activa betreft, heeft het centraal niveau 

de software die in de loop der jaren specifiek werd ontwikkeld, 
onmiddellijk in resultaat genomen, terwijl het boekhoudbesluit Ge-
meenschapsonderwijs(107) activering en afschrijving voorschrijft. 
Met toepassing van de afschrijvingsregels diende het GO minstens 
de investeringen van de jaren 1998, 1999 en 2000 in rekening te 
brengen. 

• Wat de materiële vaste activa betreft, heeft het centraal niveau de 
gebouwen gerekend tegen de kostprijs van februari 1998 (42.000 
BEF per vierkante meter), terwijl de refertemaand december 1999 
was (43.516 BEF)(108). Bovendien werden de gronden en de onbe-

 
 
                                                 
106  Stuk 19-A (1999-2000) – Nr. 1. 
107  Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïnte-

greerde economische boekhouding en rapportering voor de scholengroe-
pen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs. 

108  Artikel 45, §1, boekhoudbesluit Gemeenschapsonderwijs. 
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bouwde terreinen van de schoolgebouwen niet gewaardeerd. Ten 
slotte stemt het bedrag van de aanschaffingen van terreinen en 
gebouwen (540,3 miljoen BEF) in de toelichting niet overeen met 
de uitgaven voor nieuwbouw in de begrotingsuitvoering (965,0 mil-
joen BEF - post 72.1). 

 
Het eigen vermogen (exclusief investeringsdotatie) verminderde met 
2.225.026.806 BEF, terwijl de resultatenrekening een negatief resultaat 
van 1.779.025.405 BEF toont. Het centrale niveau heeft namelijk een 
aantal verrichtingen met de scholengroepen rechtstreeks van het eigen 
vermogen afgeboekt. Het gaat om betalingen voor en aan de scholen-
groepen in het kader van verschillende projecten (Hout, Mechanica, 
Punctuele bijsturingsdossiers, Bussen). Het centrale niveau moet die 
projecten echter boeken als kosten(109). 
 
Het centrale niveau bracht de post Reserves in de balans op 
1.208.627.215 BEF. Dit bedrag stemt overeen met het totaal van de 
reserves opgenomen in de toelichting bij de uitvoering van de begroting 
(p. 127). Het vloeit voort uit de uitvoeringsrekening van de begroting. De 
bedrijfseconomische reserves hebben echter een andere betekenis: zij 
vormen het deel van het bedrijfseconomisch bepaalde eigen vermogen 
dat het bevoegde orgaan van de instelling beslist te reserveren. De pre-
sentatie van de budgettaire reserves als bedrijfseconomische reserves 
is onjuist. 
 
Het GO mag het bedrag van de rubriek investeringsdotatie als onderdeel 
van het eigen vermogen niet forfaitair bepalen. Het moet de investe-
ringsdotaties voor eigen investeringen in resultaat nemen volgens het-
zelfde ritme als de afschrijvingen op de investeringen voor de verwer-
ving waarvan ze werden verkregen(110). 
 
Het bedrijfseconomische resultaat over 2000 bedraagt -1.779.025.405 
BEF. Het begrotingsresultaat bedraagt -632.878.876 BEF. Het verschil 
wordt grotendeels verklaard door de investeringsdotatie, de investerin-
gen en de afschrijvingen. Er blijft echter een onverklaarbaar reconcilia-
tieverschil van 942.425 BEF. 
 
Het begrotingsresultaat 2000 bedroeg -632.878.876 BEF. De som van 
geldbeleggingen en liquide middelen daalde in dat jaar van 
1.845.390.647 BEF tot 1.235.938.917 BEF (-609.451.730 BEF). De in-
stelling kon niet de volledige aansluiting maken tussen het begrotingsre-
sultaat en de kasmutatie. Het Rekenhof heeft aangedrongen op een 
nauwkeurige opvolging van de aansluiting. Als het centrale niveau de 
verschillen niet kan verklaren, moet het ze rechtzetten in de eerstvol-
gende jaarrekening. 
 

 
 
                                                 
109  Commissie voor Boekhoudkundige Normen, Advies 121/1, Bulletin 6, p.16. 
110  Artikel 42, §3, boekhoudbesluit Gemeenschapsonderwijs. 
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De Verantwoordingsfiche Jaarrekening 2000 aan de minister gewaagt 
van een beleidsruimte van 31.386.683 BEF. De oorspronkelijke beslis-
sing van de centrale raad van 5 juli 2001 stelde echter een vrije beleids-
ruimte voorop van 31.103.478 BEF. De centrale raad moet de minister 
goedgekeurde documenten overleggen, zonder wijzigingen. 
 
• Economische begroting 
 
Het centrale niveau en de scholengroepen hebben voor 2000 geen eco-
nomische begroting opgesteld, overeenkomstig het boekhoudbesluit 
Gemeenschapsonderwijs. Het Rekenhof heeft erop aangedrongen deze 
verplichting na te komen. 
 
 
 
9.11 Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

De VRT heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 26.989,6 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 188,7 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
14.597,5 miljoen BEF ontvangsten en 15.083,8 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 486,3 miljoen 
BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 753,6 miljoen 
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de VRT op 14 januari 
2003 gecontroleerd verklaard. De openbare omroep heeft de financiële 
performantiemaatstaven opgelegd door de beheersovereenkomst, ge-
haald. 
 
 
9.11.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
3.269.384 4.360.432 1.091.048 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 3.269.384 4.360.432 1.091.048 
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
63.000 299.369 236.369 

26 Rente van overheidsvorderingen 13.000 203.622 190.622 
28 Overige resultaten van vermogen 50.000 95.747 45.747 

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 980.000 1.119.377 139.377 
36 Indirecte belastingen en heffingen 980.000 1.119.377 139.377 

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 7.812.801 7.812.801 0 
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 

(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 
7.812.801 7.812.801 0 

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 1.000.000 1.000.500 500 
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 1.000.000 1.000.500 500 

7 Desinvesteringen 0 5.052 5.052 
77 Verkopen van overige investeringsgoederen 0 5.052 5.052 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 13.125.185 14.597.531 1.472.346 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

11.886.185 13.614.264 1.728.079 

11 Lonen en sociale lasten 5.855.145 6.189.682 334.537 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 

(productie- en werkingsuitgaven) 
6.031.040 7.424.582 1.393.542 

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

4.100 66.520 62.420 

20 Niet verdeeld 0 60.000 60.000 
21 Rente overheidsschuld 4.100 6.520 2.420 
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3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 18.000 23.000 5.000
33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 

zonder winstoogmerk tbv de gezinnen 
18.000 23.000 5.000

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 270.000 160.386 -109.614
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 

(federale overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, 
…) 

270.000 160.386 -109.614

7 Investeringen 818.000 757.830 -60.170
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 14.485 14.485
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
818.000 743.345 -74.655

8 Kredietverleningen en deelnemingen 0 450.000 450.000
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven 0 450.000 450.000

9 Overheidsschuld 11.900 11.833 -67
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 11.900 11.833 -67

 TOTAAL UITGAVEN 13.008.185 15.083.833 2.075.648
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar 117.000 -486.302 -603.302
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.239.865 1.239.865 0
    
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.356.865 753.563 -603.302

 
 
9.11.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 4.390.200 4.044.527 Eigen Vermogen 4.524.143 3.701.717 
Immateriële vaste 
activa 

35.001 66.543 Kapitaal 5.973.394 5.101.000 

Materiële vaste activa 3.874.519 3.927.134 Reserves 20.073 20.073 
Financiële vaste 
activa 

480.680 50.850 Overgedragen resul-
taat 

-1.480.467 -1.419.356 

   Kapitaalsubsidies 11.143 0 
Vlottende activa 22.599.367 20.340.188 Vreemd vermogen 22.465.424 20.682.998 
Voorraden 2.102.588 1.645.319 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

16.999.926 15.423.258 

Vorderingen < 1 jaar 17.834.552 15.544.690 • Pensioenen 16.372.950 14.858.612 
Liquide middelen 1.284.187 2.383.958 • Overige 626.976 564.646 
Overlopende rekenin-
gen 

1.378.040 766.221 Schulden > 1 jaar 59.296 71.130 

   Schulden < 1 jaar 3.449.134 3.666.987 
   • Schulden > 1 jaar 

die in jaar vervallen 
11.833 11.833 

   • Handelsschulden 2.188.318 2.475.987 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

1.242.847 1.176.504 

   • Andere schulden 6.136 2.663 
   Overlopende rekenin-

gen 
1.957.068 1.521.623 

Totaal 26.989.567 24.384.715 Totaal 26.989.567 24.384.715 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 13.965.856 12.635.124 
Lopende opbrengsten 4.062.741 3.964.777 
Voorraadwijz. goederen in bewerking 209.073 109.563 
Inkomensoverdrachten 9.414.553 8.268.102 
Andere opbrengsten 279.489 292.682 
Operationele kosten -14.329.751 -12.460.548 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 844.289 846.848 
Div. diensten/goederen 5.185.999 4.549.742 
Personeelskosten 5.832.246 5.738.536 
Niet kaskosten 2.428.700 1.241.501 
Andere operat. kosten 38.517 83.921 

Operationeel resultaat -363.895 174.576 

Financiële opbrengsten 237.284 171.320 

Financiële kosten -20.005 -13.803 

Uitzonderlijke opbrengsten 4.351 4.326 

Uitzonderlijke kosten -46.452 -47.421 

Resultaat van het boekjaar -188.717 288.998 

 
 
9.11.3 Resultaten van de rekeningencontrole  
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Media op 14 januari 2003 het volgende meegedeeld: 
 
• Artikel 8 van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeen-

schap heeft de toekenning van de jaarlijkse dotatieverhoging met 
4% afhankelijk gesteld van een begrotingsresultaat dat voldoet 
aan de limieten die de beheersovereenkomst vooropstelt. Artikel 6 
§ 4 van de overeenkomst heeft de volgende financiële performan-
tiemaatstaven vastgesteld: de VRT diende vanaf 1998 zijn opera-
tioneel begrotingsresultaat vóór pensioenen jaarlijks af te sluiten 
met een positief saldo en vóór het einde van de eerste beheers-
overeenkomst een positief begrotingsresultaat na pensioenen te 
behalen. De VRT heeft het begrotingsjaar 2001 inderdaad met po-
sitieve saldi afgesloten. Het begrotingsresultaat voor pensioenen 
bedroeg 897,2 miljoen BEF en het begrotingsresultaat na pensi-
oenen 119,4 miljoen BEF. De openbare omroep heeft de financiële 
performantiecriteria uit de beheersovereenkomst dus gehaald.  

• De ESR-rapportering toont dat de realisaties van een aantal uitga-
venrubrieken hoger lagen dan de openbare omroep had gebudget-
teerd. Vooral bij de uitgaven voor lonen en sociale lasten, de aan-
koop van duurzame goederen en diensten en de kredietverlenin-
gen en deelnemingen in bedrijven was er een overschrijding, die 
niet volledig werd opgevangen door gestegen inkomsten. Zodoen-
de sloot de ESR-uitvoeringsrekening van de begroting af met een 
tekort van 486,3 miljoen BEF in plaats van met een gebudgetteerd 
overschot van 117 miljoen BEF. Na verrekening met het gecumu-
leerde resultaat van vorige jaren bedroeg het over te dragen over-
schot 753,6 miljoen BEF.  
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9.12 Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd 

Onderwijs 

De DIGO heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 1.041,2 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 1.036,2 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
3.975,7 miljoen BEF ontvangsten en 4.998,4 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 1.022,7 mil-
joen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 987,6 
miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de DIGO op 
27 augustus 2002 gecontroleerd verklaard.  
 
 
9.12.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
4.000 4.185 185

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 4.000 4.185 185
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
1.000 67.678 66.678

26 Rente van overheidsvorderingen 1.000 67.678 66.678
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 6.727 6.727

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-
lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
t.b.v. de gezinnen en gezinnen 

0 6.727 6.727

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 194.800 195.700 900
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 194.800 195.700 900

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 3.679.600 3.701.428 21.828
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 3.679.600 3.701.428 21.828

 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.879.400 3.975.718 96.318
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

152.900 154.502 1.602

11 Lonen en sociale lasten 115.800 118.046 2.246
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 37.100 36.456 -644

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemngsactiviteit 

0 6 6

21 Rente overheidsschuld 0 6 6
4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 40.400 37.481 -2.919

44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd on-
derwijs 

40.400 37.481 -2.919

6 Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid 5.658.200 4.791.689 -866.511
64 Kapitaaloverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onder-

wijs 
5.658.200 4.791.689 -866.511

7 Investeringen 23.000 14.718 -8.282
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
23.000 14.718 -8.282

 TOTAAL UITGAVEN 5.874.500 4.998.396 -876.104
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.995.100 -1.022.678 972.422
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.995.100 2.010.327 15.227
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 987.649 987.649
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De vastleggingsmachtigingen voor het jaar 2001 bedroegen: 
- voor het officieel niet-hoger onderwijs: 787.500.000 BEF; 
- voor het officieel hoger onderwijs: 79.410.611 BEF (zijnde de vast-

leggingsmachtiging 2001, 79.400.000 BEF, vermeerderd met het niet 
opgebruikte deel van de machtiging 2000, 10.611 BEF); 

- voor het vrij niet-hoger onderwijs: 3.306.900.000 BEF; 
- voor het vrij hoger onderwijs: 496.500.000 BEF. 

Deze bedragen werden alle volledig vastgelegd. 
 
 
9.12.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 25.960 16.371 Eigen Vermogen 1.025.499 2.061.753 
Immateriële vaste 
activa 

8.090 1.310 Reserves 53.686 43.035 

Materiële vaste activa 13.390 10.665 Overgedragen resul-
taat 

971.813 2.018.718 

Financiële vaste 
activa 

4.480 4.396 Vreemd vermogen 15.670 20.891 

Vlottende activa 1.015.209 2.066.273 Schulden < 1 jaar 15.489 20.422 

Vorderingen < 1 jaar 40.808 21.989 • Handelsschulden 2.390 8.664 
Geldbeleggingen 207.138 198.743 • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

13.097 11.758 

Liquide middelen 756.286 1.803.428 • Overige schulden 2 0 
Overlopende rekenin-
gen 

10.977 42.113 Overlopende rekenin-
gen 

181 469 

Totaal 1.041.169 2.082.644 Totaal 1.041.169 2.082.644 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 3.907.895 2.272.665 
Lopende opbrengsten 83 83 
Inkomensoverdrachten 3.875.300 2.229.300 
Andere opbrengsten 32.512 43.282 
Operationele kosten -4.989.737 -3.821.229 
Div. diensten/goederen 35.637 33.218 
Personeelskosten 119.698 112.065 
Niet kaskosten 5.213 4.283 
Inkomensoverdrachten 4.829.170 3.671.663 
Andere kosten 19 0 
Operationeel resultaat -1.081.842 -1.548.564 

Financiële opbrengsten 45.371 2.711 

Financiële kosten -6 0 

Uitzonderlijke opbrengsten 223 420 

Uitzonderlijke kosten 0 -107 

Resultaat van het boekjaar -1.036.254 -1.545.540 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

207 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

 
 
De halvering van het eigen vermogen (van 2.061,7 miljoen BEF in 2000 
tot 1.025,5 miljoen BEF in 2001) is te wijten aan het resultaat van het 
boekjaar 2001 (-1.036,2 miljoen BEF). 
 
 
9.12.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Onderwijs en Vorming op 27 augustus 2002 zijn opmerkingen 
meegedeeld.  
 
• Het CFO heeft nagelaten vóór 31 januari 2002 de DIGO de vergoe-

ding voor financieel beheer mee te delen, in strijd met artikel 13 van 
de driepartijenovereenkomst.  

 
• Bij afsluiting van een subsidiedossier wordt, in strijd met artikel 8 en 

11 van het boekhoudbesluit, een belangrijk deel van de documenten 
weggegooid.  

 
• De DIGO heeft voor het derde jaar op rij de betalingen voor het door-

geven van de subsidies aan het hoger onderwijs aanzienlijk over-
schat. Hij verhoogde ook telkens onnodig de ramingen bij de begro-
tingscontrole. De realisaties lagen immers onder de raming van de 
initiële begroting.  

 
• De DIGO boekte zonder reden een terugvordering van een subsidie 

(1,4 miljoen BEF). Op het vlak van subsidieterugvordering vertoont 
het interne controlesysteem trouwens een communicatielacune tus-
sen boekhouding en terugvorderingsverantwoordelijke. 

 
• De DIGO boekt zijn kosten voor de infrastructuursubsidies en de ren-

tetoelagen op het moment van betaling(111). Daardoor zijn de schul-
den infrastructuursubsidies en rentetoelagen op het einde van het 
boekjaar onvolledig.  

 
 
9.12.4 Antwoord van de minister 
 
Op 8 januari 2003 heeft de minister geantwoord dat maatregelen zouden 
worden getroffen inzake het CFO en het documentbeheer. Bovendien 
zou hij trachten een betere ramingsmethode te vinden voor de uitgaven 
voor het hoger onderwijs en zou hij de interne controle versterken. Hij 
betwistte echter dat de boekingsmethode voor infrastructuursubsidies in 

 
 
                                                 
111  In strijd met artikel 44, tweede lid, van het boekhoudbesluit, dat stelt dat 

alle subsidies waarvan de verstrekking afhankelijk is van bepaalde voor-
waarden, als kosten worden erkend op het ogenblik dat de realisatie van 
deze voorwaarden zeer waarschijnlijk wordt geacht en ze opgeëist werden. 
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strijd is met het boekhoudbesluit. Boeken op het moment van de opei-
sing van de subsidies (door middel van een vorderingsstaat) zou incor-
rect zijn, daar het op dat moment nog niet zeer waarschijnlijk zou zijn dat 
de voorwaarden gerealiseerd zijn. Hij erkende wel dat zich mogelijk een 
probleem stelde eind 2001, maar dat zou om een eenmalig feit gaan. 
Wat de rentetoelagen betreft zouden maatregelen volgen om het sys-
teem te verbeteren.  
 
 
 
9.13 Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen 

De IVAH heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 114,9 miljoen BEF en een winst van het boekjaar 
van 12,6 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 345,1 miljoen 
BEF ontvangsten en 332,5 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot 
een overschot van het begrotingsjaar van 12,6 miljoen BEF. Het gecu-
muleerd over te dragen overschot bedraagt 85 miljoen BEF. Het Reken-
hof heeft de rekeningen 2001 van de IVAH op 30 juli 2002 gecontroleerd 
verklaard.  
 
 
9.13.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
3.300 128 -3.172 

26 Rente van overheidsvorderingen 3.300 128 -3.172 
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 35.000 35.000 0 

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 35.000 35.000 0 
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 310.000 310.000 0 

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 310.000 310.000 0 
 TOTAAL ONTVANGSTEN 348.300 345.128 -3.172 
  

4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 46.700 42.941 -3.759 
41 Inkomensoverdrachten aan de centrale overheid 46.700 42.941 -3.759 

6 Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid 370.800 289.580 -81.220 
61 Kapitaaloverdrachten aan de centrale overheid 370.800 289.580 -81.220 

 TOTAAL UITGAVEN 417.500 332.521 84.979 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -69.200 12.607 81.807 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 69.200 72.470 3.270 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 85.077 85.077 

 
 
Het begrotingsdecreet machtigde de IVAH 281.100.000 BEF verbinte-
nissen aan te gaan voor het beheer, het onderhoud en de investeringen 
in schoolgebouwen van de Vlaamse autonome hogescholen. Samen 
met het niet opgebruikte deel van de machtiging 2000 (21.540.679 BEF) 
beschikte de IVAH in 2001 aldus over een vastleggingsmachtiging van 
302.640.679 BEF. Het heeft dit bedrag volledig vastgelegd.  
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9.13.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende activa 114.882 106.325 Eigen vermogen 85.077 72.470 
Vorderingen < 1 jaar 0 3.246 Overgedragen resul-

taat 
85.077 72.470 

Liquide middelen 114.882 103.079 Vreemd vermogen 29.805 33.855 
   Schulden < 1 jaar 29.805 33.855 
Totaal 114.882 106.325 Totaal 114.882 106.325 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 345.000 112.200
Inkomensoverdrachten 345.000 112.200
Operationele kosten -332.521 -363.967
Inkomensoverdrachten -332.521 -363.967
Operationeel resultaat 12.479 -251.767

Financiële opbrengsten 128 3.246

Uitzonderlijke kosten 0 -65.140

Resultaat van het boekjaar 12.607 -313.661

 
 
De IVAH heeft 2001 afgesloten met een winst van 12,6 miljoen BEF. De 
resultaatsverhoging is hoofdzakelijk te danken aan de stijging van de 
investeringsdotatie.  
 
 
9.13.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Onderwijs en Vorming op 30 juli 2002 zijn opmerkingen meege-
deeld: 
 
• De IVAH dient er nauwlettender op toe te zien dat de Vlaamse 

autonome hogescholen een correcte datum vermelden op de vor-
deringsstaten (112). Bovendien zijn afspraken nodig over een uni-
forme invulling van deze staten, in functie van een juister periode-
toerekening van de kosten. 

• Een aantal vastleggingsdossiers uit 1998 waren eind 2001 nog 
niet afgehandeld, hoewel de vastlegging op 31 december 2001 al 
volledig was opgebruikt. De IVAH dient na te gaan wat de oorzaak 

 
 
                                                 
112  Deze opmerking werd ook al gemaakt bij de jaarrekening 2000. 
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is van de niet-afhandeling en eventueel afsluitingsacties te onder-
nemen.  

 
 
9.13.4 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Begroting, Innovatie en Ruimte-
lijke Ordening heeft op 29 oktober 2002 beide opmerkingen erkend. 
Over de vorderingsstaten heeft de IVAH een brief aan alle VAH’s ge-
stuurd met de correcte databehandeling. Het merendeel van de vastleg-
gingen 1998 zou inmiddels zijn afgewerkt. De minister ging dieper in op 
de mogelijke oorzaken van de niet-afwerking. Hij stelde ten slotte dat de 
IVAH erop zou aandringen dat de VAH’s tijdig hun dossiers afgewerkt 
verklaren.  
 
 
 
9.14 Kind en Gezin  

Kind en Gezin heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd 
met een balanstotaal van 1.573,1 miljoen BEF en met een verlies van 
het boekjaar van 339,3 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
12.083,8 miljoen BEF ontvangsten en 12.065,1 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 18,7 mil-
joen BEF. Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 305,1 
miljoen BEF. De vastleggingsmachtiging, begroot op 228 miljoen BEF 
werd tot 222.059.599 BEF aangewend. De openstaande vastleggingen 
bedroegen eind 2001 696.541.333 BEF. Het Rekenhof heeft de rekenin-
gen 2001 van Kind en Gezin op 10 december 2002 gecontroleerd ver-
klaard.  
 
 
9.14.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
21.614 16.158 -5.456 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 21.614 16.158 -5.456 
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
10.000 11.737 1.737 

26 Rente van overheidsvorderingen 10.000 11.737 1.737 
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 3.222.612 3.687.775 465.163 

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-
lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 

3.222.612 3.687.775 465.163 

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 7.400.858 8.280.489 879.631 
46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 7.382.558 8.232.470 849.912 
49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen  18.300 48.019 29.719 

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 47.400 47.400 0 
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 47.400 47.400 0 

7 Desinvesteringen 39.000 40.248 -1.248 
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 39.000 39.000 0 
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onli-

chamelijke zaken 
0 1.248 1.248 

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 11 0 -11 
 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in 
bedrijven en financiële instellingen 

11 0 -11 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 10.741.495 12.083.807 1.339.816 
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1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.843.314 2.080.344 237.030

11 Lonen en sociale lasten 1.472.605 1.585.630 113.025
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 370.709 494.714 124.005

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

24.193 23.847 -346

21 Rente overheidsschuld 24.193 23.847 -346
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 8.699.865 9.742.290 1.042.425

 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 8.699.865 9.742.290 1.042.425
5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 176.600 79.376 -97.224

52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder 
winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 

176.600 79.376 -97.224

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 1.000 0 -1.000
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 1.000 0 -1.000

7 Investeringen 146.212 107.154 -39.058
70 Niet verdeeld 0 24 24
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 11.000 12.498 1.498
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
135.212 94.632 -40.580

8 Kredietverleningen en deelnemingen 10 1.067 1.057
 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en finan-
ciële instellingen 

10 1.067 1.057

9 Overheidsschuld 30.999 31.070 70
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 30.999 31.070 70

 TOTAAL UITGAVEN 10.922.193 12.065.148 1.142.954
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -180.698 18.659 199.357
 Overgedragen resultaat vorige jaren 302.013 286.488 -15.525
       
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 121.315 305.147 183.832

 
 
9.14.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 
Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 
Vaste activa  880.964 945.067 Eigen Vermogen 243.443 582.737 
Immateriële vaste act. 26.383 13.495 Kapitaal 659.928 659.928 
Materiële vaste act. 853.996 930.989 Reserves 45.574 0 
Financiële vaste act. 585 583 Overgedragen resultaat -462.059 -77.191 
Vlottende activa 692.161 501.186 Vreemd vermogen 1.329.682 863.517 
Vorderingen > 1 jaar 688.541 116.423 Schulden > 1 jaar 754.094 482.524 
Liquide middelen 0 371.291 Financiële schulden 391.240 425.113 
Overlopende rekenin-
gen 

3.620 13.472 Ontvangen borgtochten 26 27 

   Overige schulden 362.828 57.384 
   Schulden ≤ 1 jaar 575.588 374.202 
   Schulden >1 jaar die 

binnen jaar vervallen 
34.933 33.186 

   Financiële schulden 283.461 0 
   Handelsschulden 162.620 268.196 
   Belastingen, bezoldigin-

gen, soc.lasten  
94.543 62.805 

   Overige schulden 31 10.015 
   Overlopende rekenin-

gen 
0 6.791 

Totaal 1.573.125 1.446.253 Totaal 1.573.125 1.446.253 
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 (in duizenden BEF) 
RESULTATENREKENING   
 2001 2000 
Operationele opbrengsten 12.073.502 9.970.314 
Lopende opbrengsten  23 29 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 12.015.664 9.942.179 
Andere 57.815 28.106 
Operationele kosten  -12.412.460 -9.887.005 
Handelsgoed., grond-en hulpstoffen 73.154 41.216 
Div. diensten/goederen 399.468 340.263 
Personeelskosten 1.615.483 1.468.391 
Inkomensoverdrachten 9.833.660 7.852.624 
Andere 347.388 40.542 
Operationeel resultaat     -338.958 83.309 
Financiële opbrengsten 11.905 9.913 
Financiële kosten -23.879 -26.067 
Financieel resultaat -11.974 -16.154 
Uitzonderlijke opbrengsten 11.665 305 
Uitzonderlijke kosten  -27 -63.255 
Uitzonderlijk resultaat 11.638 -62.950 
Resultaat van het boekjaar  -339.294 4.205 

 
 
ESR-uitvoeringsrekening 
 
Kind en Gezin heeft het overgedragen resultaat van de vorige jaren in 
de uitvoeringsrekening rechtgezet, zoals aangegeven door het Reken-
hof(113), en het correcte bedrag onmiddellijk als overgedragen resultaat 
opgenomen. Aangezien de begroting geen rekening hield met de bijko-
mende VIA-middelen, lag de ontvangen (werkings)dotatie aanzienlijk 
hoger dan begroot. Voor de investeringsdotatie, die Kind en Gezin bui-
ten zijn werkingsdotatie ontvangt, treedt het op als doorgeefluik voor de 
voorzieningen uit de kinderopvang. Gelet op het gecumuleerde resultaat 
van deze dotatie, heeft de begrotingsherziening 2002 het nog niet uitbe-
taalde deel ervan geschrapt. Behalve de dotatie vormen de ouderbijdra-
gen uit de kinderopvangsector en, in mindere mate, de ontvangsten voor 
adoptie belangrijke bronnen van ontvangsten.  
 
De uitgaven betroffen vooral werkingssubsidies (meer dan 75%). Die 
stegen in 2001 aanzienlijk (van 7.755 miljoen BEF in 2000 naar 9.742 
miljoen BEF). Hoewel de uitbreiding van de erkende capaciteit en de 
verhoging van het subsidiebedrag hierbij ook een rol speelden, was de 
stijging in belangrijke mate te wijten aan de gewijzigde wijze van subsi-
dievaststelling en -uitbetaling (enveloppenfinanciering): in de vroegere 
regeling werden voorschotten van 70% betaald, nu van 95%.  
 
 
Balans  
 
De daling van de netto boekwaarde van de vaste activa is het gevolg 
van de afschrijvingen en de verkoop van de parkeergarage (39 miljoen 

 
 
                                                 
113  Zie Boek van het Rekenhof 2001, Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, van 9 

november 2001, p. 371. 
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BEF). Omdat de aanvullende dotaties op 31 december 2001 nog niet 
waren gestort, heeft Kind en Gezin zijn liquide middelen volledig opge-
bruikt en een schuld gecreëerd bij het CFO (kortlopende financiële 
schuld). De vordering tegenover de Vlaamse Gemeenschap voor deze 
aanvullende dotatie, verklaart ook de stijging in de rubriek van de kortlo-
pende vorderingen. Het eigen vermogen nam af tot 243.442.823 BEF 
door het verlies van het boekjaar (339.294.541 BEF) vóór afsplitsing van 
het resultaat eigen fondsen tot aanlegging van een reserve, die de in-
stelling - zoals gevraagd door het Rekenhof(114) - tot uitdrukking heeft 
gebracht in de balans. 
 
De lange-termijnschulden zijn toegenomen met 271,6 miljoen BEF. De-
ze toename is te verklaren door een gewijzigde boeking van de investe-
ringssubsidies: de instelling boekt de ontvangen dotatie niet meer on-
middellijk in opbrengst, maar stelt die boeking uit op een passiefrekening 
en boekt ze vervolgens af bij de toekenning van een investeringssubsi-
die. Zo beïnvloeden de ontvangst en toekenning van deze subsidies niet 
meer rechtstreeks het resultaat(115) en komen de gecumuleerde voor-
schotten inzake VIPA-investeringssubsidies tot uitdrukking in de balans.  
 
 
Resultatenrekening 
 
De opbrengsten worden grotendeels gevormd door de dotaties en toela-
gen aan de instelling (67,9%) en de ouderbijdragen in de kinderopvang 
(30,5%). De aanzienlijke stijging van de andere operationele kosten 
heeft voornamelijk een boekhoudtechnische reden: onder deze rubriek 
ontvangt Kind en Gezin de toelagen van de Nationale Loterij en, sinds 
boekjaar 2001, de VIPA-subsidies toegevoegd aan de lange-
termijnschuld. De uitzonderlijke opbrengsten hebben voornamelijk be-
trekking op de meerwaarde bij de verkoop van de parkeergarage (7 mil-
joen BEF) en van pc’s (1,2 miljoen BEF), en op de afboeking van wacht-
rekeningen en overlopende rekeningen (3,5 miljoen BEF).  
 
 
 

 
 
                                                 
114  Boek van het Rekenhof 2001, Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, van 9 novem-

ber 2001, p. 372. 
115  Zie Boek van het Rekenhof 2001, Stuk 36 (2001-2002) - Nr. 1, van 9 no-

vember 2001, p. 372. 
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9.14.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Welzijn op 11 december 2002 de volgende opmerkingen meege-
deeld: 
 
 
• Jaarrekening 
 
Kind en Gezin heeft de kosten voor implementatie van de nieuwe modu-
le van SAP ten onrechte niet geactiveerd. Het activeerde evenmin de 
kosten van licenties consequent.  
 
Behalve voor de personeelskosten en de voorafbetaalde huur, houdt 
Kind en Gezin onvoldoende rekening met de regel dat de kosten worden 
aangerekend in de periode waarop ze betrekking hebben (116). In 2001 
heeft het een aantal kosten geboekt die betrekking hadden op 2002, en - 
omgekeerd - boekte het kosten die nog betrekking hadden op 2001 pas 
in 2002, hoewel het de factuur vaak al in 2001 had ontvangen. Het Re-
kenhof heeft aangedrongen op meer aandacht voor een correcte toewij-
zing van de kosten. 
 
Al van bij de start van de economische boekhouding in 1998 bestaan er 
verschillen in de geboekte schulden met betrekking tot belastingen, be-
zoldigingen en sociale lasten en de werkelijke schulden. Het is niet uit-
gesloten dat er een fout is gebeurd bij het opstarten van de economi-
sche boekhouding maar er blijken ook nog nieuwe verschillen te ont-
staan. Het Rekenhof heeft de instelling gevraagd de verschillen te on-
derzoeken en het nieuwe verschillen te vermijden.  
 
Kind en Gezin past het principe van niet-compensatie tussen tegoeden 
en schulden (117) niet correct toe op haar klantenbalans en op de bank-
saldi. Het vermeldt het totale saldo als schuld (negatieve saldi gecom-
penseerd met positieve). Correct zou zijn, de negatieve saldi als schuld 
op te nemen en de positieve als vordering. 
 
Hoewel de kosten van de geregulariseerde DAC’ers in de resultatenre-
kening niet als loonkosten maar als inkomensoverdrachten worden ge-
classificeerd, heeft Kind en Gezin ze in de sociale balans wel als werk-
nemers opgenomen. Dit geeft een vertekend beeld. 
 

 
 
                                                 
116  Artikel 44 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betref-

fende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rappor-
tering voor de Vlaamse openbare instellingen. 

117  Artikel 16 van het boekhoudbesluit. 
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• ESR-uitvoeringsrekening 
 
De raad van bestuur van Kind en Gezin heeft ook na de goedgekeurde 
begrotingsaanpassing nog herzieningen van de begroting uitgevoerd. 
De laatste herziening, van 11 december 2001, hield verband met de 
bijkredieten toegekend ter uitvoering van het VIA-akkoord voor de soci-
al-profitsector. Deze herzieningen, die belangrijke verhogingen van uit-
gavenkredieten omvatten, ook buiten en boven de toegekende bijkredie-
ten, werden niet door de Ministers van Welzijn en van Financiën goed-
gekeurd.  
 
Hoewel de kredietoverschrijdingen niet talrijk zijn, vertegenwoordigen zij 
wel een aanzienlijk bedrag: voor de personeelskosten 113 miljoen BEF 
en voor de subsidies (inkomensoverdrachten ESR-code 34) 1.042 mil-
joen BEF(118).  
 
Uit de gedetailleerde uitvoeringsrekening blijkt trouwens dat Kind en 
Gezin vooral voor ESR-code 34 uitgavenkredieten overschreed. Ook in 
vergelijking met de laatste interne herziening werden nog tal van kredie-
ten overschreden. Ondanks het belang van de uitgekeerde subsidies in 
absolute en relatieve cijfers, heeft de instelling deze uitgaven slecht ge-
schat. Het Rekenhof heeft er daarom opnieuw op aangedrongen de 
functie van de begroting als machtiging en als beleidsondersteunend 
instrument op te waarderen.  
 
 
• Reconciliatie  
 
Kind en Gezin had in eerste instantie geen reconciliatie tussen het bud-
gettair en het bedrijfseconomisch resultaat opgesteld. Voor de meeste 
elementen stelde de reconciliatie geen bijzonder probleem. Uiteindelijk 
bleek 201.995 BEF onverklaarbaar. Ongeveer 7 miljoen BEF verschil 
was te wijten aan systeemfouten, bijvoorbeeld een bestelling die budget-
tair werd aangerekend, maar niet bedrijfseconomisch.  
 
Voor de personeelskosten was het rekenkundig verschil tussen de be-
drijfseconomische rekeningen en de budgettaire rekeningen in de re-
conciliatie onverklaarbaar, noch vanuit de dummyrekeningen, die in 
principe onderdeel moeten vormen van de reconciliatie, noch recht-
streeks vanuit de boekingen.  
 
Het Rekenhof is van mening dat een louter rekenkundige reconciliatie 
niet volstaat. Het heeft er daarom op aangedrongen dat Kind en Gezin in 
de toekomst een beredeneerde reconciliatie opstelt.  
 
 

 
 
                                                 
118  Vergelijkingsbasis: goedgekeurde en aan het parlement voorgelegde 

aangepaste begroting.  
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9.14.4 Antwoord van de minister 
 
Op 3 maart 2003 heeft de minister geantwoord op bovenstaande op-
merkingen. Hij bevestigde inzake de softwarekosten de niet-activering 
van een factuur voor een hoog bedrag en deelde mee dat Kind en Gezin 
daar in de toekomst meer aandacht zou aan besteden. Wat de toereke-
ning van kosten en opbrengsten betreft, zou Kind en Gezin ernaar stre-
ven facturen toe te rekenen aan de periode waarop zij betrekking heb-
ben. Dat zou in de praktijk niet altijd gelukt zijn. Ook daaraan zou de 
instelling in de toekomst meer aandacht besteden. De verschillen in so-
ciale schulden zijn volgens de minister te wijten aan de grote flexibiliteit 
in het personeelsbestand van Kind en Gezin. Ook daaraan zou gewerkt 
worden. Kind en Gezin zou bovendien geen schulden en tegoeden meer 
compenseren in de klantenbalans en de banksaldi, en het zou discre-
panties tussen de resultatenrekening en de sociale balans vermijden. De 
kredietoverschrijdingen zouden voornamelijk het gevolg zijn van de 
bijkredieten in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord. De mi-
nister wees er ook op dat de overstap naar enveloppefinanciering een 
subsidieverhoging van 10% met zich bracht. Het onverklaarde verschil 
bij de reconciliatie van budgettair en bedrijfseconomisch was volgens de 
minister uiteindelijk zeer klein. Kind en Gezin zou wel gevolg geven aan 
de vraag naar een beredeneerde reconciliatie.  
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9.15 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 

Artikel 5 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot bege-
leiding van de begroting 1996 heeft de openbare psychiatrische zieken-
huizen uitgesloten van de toepassing van de regels betreffende de geïn-
tegreerde budgettaire en economische boekhouding van de Vlaamse 
Openbare Instellingen. Inzake boekhouding en financiële rapportering 
zijn zij onderworpen aan de bepalingen van de ziekenhuiswetgeving. 
Het OPZ Geel heeft een jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal 
van 808,9 miljoen BEF en een verlies van het boekjaar van 104,4 mil-
joen BEF. Het Rekenhof heeft deze rekening op 5 november 2002 ge-
controleerd verklaard. 
 
 
9.15.1 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 83.522 64.571 Eigen Vermogen 380.380 462.545 
Immateriële vaste 
activa 

9.023 11.391 Kapitaal 115.894 115.894 

Materiële vaste activa 74.499 53.180 Overgedragen resul-
taat 

203.269 307.710 

   Dotaties, subsidies, 
e.d.  

61.217 38.941 

Vlottende activa 725.355 839.056 Vreemd vermogen 428.497 441.082 
Vorderingen > 1 jaar 322.479 414.295 Schulden > 1 jaar 30.656 30.656 
Voorraden 7.026 8.253 Schulden < 1 jaar 282.151 332.650 
Vorderingen < 1 jaar 394.868 414.418 Overlopende rekenin-

gen 
115.690 77.776 

Geldbeleggingen 120 120    
Liquide middelen 789 1.007    
Overlopende rekenin-
gen 

73 963    

Totaal 808.877 903.627 Totaal 808.877 903.627 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING 
 2001 2000

Bedrijfsopbrengsten 825.576 788.723
Omzet 772.789 730.535
Andere opbrengsten 52.787 58.188
Bedrijfskosten -933.279 -870.872
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 92.380 83.847
Diensten 77.089 78.148
Bezoldigingen en sociale lasten 618.002 563.148
Afschrijvingen en waardeverminderingen 12.806 11.323
Overige bedrijfskosten 133.002 134.406

Bedrijfsresultaat -107.703 -82.149
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Financiële opbrengsten 7.288 6.082 

Financiële kosten -4.678 -3.521 

Uitzonderlijke opbrengsten 1.877 509.124 

Uitzonderlijke kosten -1.225 -36.917 

Resultaat van het boekjaar -104.441 392.619 

 
 
Het OPZ Geel heeft op basis van de afrekening voor de jaren 1992-
1994, ontvangen in augustus 2000, nog een belangrijk inhaalbedrag te 
goed. In de balans gaat het om de volledige vordering op meer dan 1 
jaar en bijna 87 miljoen BEF van de vorderingen op korte termijn. Inzake 
inhaalbedragen bevatten de schulden behalve de negatieve component 
van het (betekende) inhaalbedrag 1992-1994 (8 miljoen BEF) ook de 
geraamde inhaalbedragen voor 1999 en 2000 (samen 47,6 miljoen 
BEF). Voor 2001 werd geen (negatief of positief) inhaalbedrag geraamd, 
hoewel de vanaf 1 januari 2001 toegestane verhoging van het aantal 
subsidieerbare ligdagen wel reden had kunnen zijn om een vordering in 
te schrijven. Het OPZ was echter van oordeel dat de onzekerheid over 
de andere componenten van de ligdagprijs te groot is.  
 
Het belangrijke verschil in resultaat ten opzichte van het jaar 2000 heeft 
uiteraard te maken met de in 2000 betekende afrekening voor 1992-
1994, die resulteerde in bijna een half miljard BEF ontvangsten (zie uit-
zonderlijke opbrengsten 2000). In 2001 werd geen definitieve afrekening 
over de vorige jaren ontvangen. De aanpassing vanaf 1 januari 2002 
van de dagprijs op grond van de verhoging van het aantal subsidieerba-
re ligdagen, zal het OPZ bij optimale bezetting in 2002 ongeveer 2 mil-
joen EUR opgeleverd hebben. Verwacht wordt dat ook de herziening 
voor 1995-1996 in een positief inhaalbedrag zal resulteren. 
 
 
9.15.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Welzijn op 5 november 2002 meegedeeld dat het de jaarreke-
ning 2001 van het OPZ Geel heeft gecontroleerd verklaard. Het heeft 
daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
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9.16 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem 

Artikel 5 van het decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot bege-
leiding van de begroting 1996 heeft de openbare psychiatrische zieken-
huizen uitgesloten van de toepassing van de regels betreffende de geïn-
tegreerde budgettaire en economische boekhouding van de Vlaamse 
Openbare Instellingen. Inzake boekhouding en financiële rapportering 
zijn zij onderworpen aan de bepalingen van de ziekenhuiswetgeving. 
Het OPZ Rekem heeft een jaarrekening voorgelegd met een balansto-
taal van 586,7 miljoen BEF en een verlies van het boekjaar van 103,1 
miljoen BEF. Het Rekenhof heeft deze rekening op 24 september 2002 
gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.16.1 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 54.330 64.599 Eigen Vermogen 292.272 397.659 
Oprichtingskosten 161 565 Kapitaal 87.268 87.268 
Immateriële vaste 
activa 

333 870 Overgedragen resul-
taat 

193.470 296.655 

Materiële vaste activa 53.836 63.164 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

11.534 13.736 

Financiële vaste 
activa 

0 0    

Vlottende activa 532.395 559.168 Vreemd vermogen 294.453 226.108 
Voorraden 6.897 6.673 Schulden > 1 jaar 24.421 24.421 
Vorderingen < 1 jaar 460.547 318.069 Schulden < 1 jaar 199.263 130.356 
Geldbeleggingen 52.951 188.822 Overlopende rekenin-

gen 
70.769 71.331 

Liquide middelen 8.146 42.722    
Overlopende rekenin-
gen 

3.854 2.882    

Totaal 586.725 623.767 Totaal 586.725 623.767 

 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Bedrijfsopbrengsten 771.947 751.030
Omzet 663.154 662.834
Andere opbrengsten 108.793 88.196
Bedrijfskosten -860.666 -793.409
Voorraden en leveringen 85.024 86.014
Diensten 91.216 82.291
Bezoldigingen en sociale lasten 648.769 590.478
Afschrijvingen en waardeverminderingen 12.353 11.228
Overige bedrijfskosten 23.304 23.398

Bedrijfsresultaat -88.719 -42.379
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Financiële opbrengsten 18.508 13.082 

Financiële kosten -2.302 -3.701 

Uitzonderlijke opbrengsten 133.142 5.717 

Uitzonderlijke kosten -163.814 -1.283 

Resultaat van het boekjaar -103.185 -28.564 

 
Het OPZ Rekem ontving in de loop van 2001 de notificatie van het 
inhaalbedrag voor de jaren 1992-1994. Deze definitieve vaststelling van 
de ligdagprijs resulteerde in een terug te betalen bedrag van 136 miljoen 
BEF (inclusief doorwerking naar de volgende jaren). Een tweede notifi-
catie, over de jaren 1995 en 1996, resulteerde in een te ontvangen in-
haalbedrag van 216 miljoen BEF (eveneens inclusief doorwerking). Een 
gedeelte van deze inhaalbedragen werd al in 2001 ontvangen; de rest 
staat geboekt onder de kortlopende schulden en vorderingen. Ook de 
uitzonderlijke kosten en opbrengsten zijn grotendeels het resultaat van 
de ontvangen notificaties (van de positieve notificaties werden de in het 
verleden als opbrengst geboekte geraamde inhaalbedragen in mindering 
gebracht).  
 
 
9.16.2 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Welzijn op 24 september 2002 meegedeeld dat het de jaarreke-
ning 2001 van het OPZ Rekem heeft gecontroleerd verklaard. Het heeft 
daarbij geen opmerkingen geformuleerd. 
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9.17 Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Li-
chamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie 

Het BLOSO, belast met de bevordering, de coördinatie en de organisatie 
van de sportbeoefening, de sportieve vrijetijdsbesteding en de open-
luchtrecreatie, heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd 
met een balanstotaal van 2.468,6 miljoen BEF en met een winst van het 
boekjaar van 25,0 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
2.431,0 miljoen BEF ontvangsten en 2.407,8 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een overschot van het begrotingsjaar van 23,2 mil-
joen BEF. Na toevoeging van 14,7 miljoen BEF aan de reserves, draagt 
BLOSO een overschot van 39,0 miljoen BEF over naar het volgende 
begrotingsjaar. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het BLOSO 
op 3 december 2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.17.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
0 Niet-verdeelde ontvangsten 398.200 422.040 23.840

06 Ontvangsten nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 274.800 285.761 10.961
08 Interne verrichtingen 123.400 136.279 12.879

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen) 

3.800 8.252 4.452

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 3.800 8.252 4.452
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
16.900 16.880 -20

26 Rente van overheidsvorderingen 16.900 16.880 -20
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 219.600 219.980 380

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-
lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 

219.600 219.980 380

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 1.733.500 1.646.840 -86.660
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 

(Werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 
1.733.500 1.646.840 -86.660

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 150.200 116.337 -33.863
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 

(Investeringsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 
150.200 116.337 -33.863

7 Desinvesteringen 500 712 212
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onli-

chamelijke zaken 
500 712 212

 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.522.700 2.431.041 -91.659
  

0 Niet verdeelde uitgaven 25.300 26.544 1.244
03 Interne verrichtingen 25.300 26.544 1.244

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.272.400 1.273.281 881

11 Lonen en sociale lasten 748.900 752.181 3.281
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 523.500 521.100 -2.400

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

800 780 -20

21 Rentes op overheidsschuld 0 7 7
23 Toegerekende debetrentes 800 773 -27

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 589.300 589.300 0
31 Exploitatiesubsidies 589.300 589.300 0

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 412.000 331.262 -80.738
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 302.000 301.923 -77
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 110.000 29.339 -80.661

7 Investeringen 200.900 186.628 -14.272
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 160.200 145.420 -14.780
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
40.700 41.208 508

 TOTAAL UITGAVEN 2.500.700 2.407.795 -92.905
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 Budgettair resultaat van het boekjaar 22.000 23.246 1.246 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 30.400 30.435 35 
 Reservefondsen (toevoeging -, onttrekking +) 10.000 -14.712 -24.712 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 62.400 38.969 -23.431 

 
 
Het BLOSO heeft de inkomsten uit de gedeeltelijke realisatie van het 
niet-prioritair centrum Dilbeek (14,7 miljoen BEF) toegevoegd aan de 
reserves. Het beschikte aldus op 31 december 2001 over 105,9 miljoen 
BEF, die het moet aanwenden voor de renovatie van de sportinfrastruc-
tuur van de prioritaire centra. 
 
 

 VASTLEGGINGEN Vlaamse 
Gemeen-

schap 

Eigen 
middelen 

Totaal 

   
 Vastleggingen op 31/12/2000 141.592 20.000 161.592 
 Vastleggingen 2001 161.400 0 161.400 
 Realisaties 2001 -145.420 -20.000 -165.420 
   
 Vastleggingen op 31/12/2001 157.572 0 157.572 

 
 
9.17.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 1.963.506 1.431.152 Eigen vermogen 2.081.573 1.548.795 
Immateriële vaste 
activa 

11.659 13.842 Reserves 107.105 202.828 

Materiële vaste activa 1.951.681 1.417.310 Overgedragen resul-
taat 

131.748 11.050 

Financiële vaste 
activa 

166 0 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

1.842.720 1.334.917 

Vlottende activa 505.050 554.487 Vreemd vermogen 386.983 436.844 
Vorderingen < 1 jaar 195.646 211.812 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

1.071 105.309 

Liquide middelen 286.140 318.601 Schulden < 1 jaar 380.515 330.086 
Overlopende rekenin-
gen 

23.264 24.074 • Handelsschulden 274.306 253.797 

   • Schulden m.b.t. 
belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

103.414 74.436 

   • Andere schulden 2.795 1.853 
   Overlopende rekenin-

gen 
5.397 1.449 

Totaal 2.468.556 1.985.639 Totaal 2.468.556 1.985.639 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 2.286.575 2.039.108
Lopende opbrengsten 285.628 254.559
Inkomensoverdrachten 1.931.854 1.732.860
Andere opbrengsten 69.093 51.689
Operationele kosten -2.320.745 -2.073.192
Div. diensten/goederen 461.631 397.538
Personeelskosten 819.500 746.620
Niet kaskosten 114.709 76.327
Inkomensoverdrachten 924.894 852.707
Andere operationele kosten 11 0

Operationeel resultaat -34.170 -34.084

Financiële opbrengsten 16.887 8.254

Financiële kosten -14.312 -1.635

Uitzonderlijke opbrengsten 93.510 101.487

Uitzonderlijke kosten -36.940 -9.344

Resultaat van het boekjaar 24.975 64.678

 
 
9.17.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Sport op 3 december 2002 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
 
• ESR-uitvoeringsrekening 
 
De ESR-uitvoeringsrekening 2001 bevat aan de uitgavenzijde een 
aantal aanzienlijke overschrijdingen. Zo heeft het BLOSO het 
begrotingskrediet 03.3 (overige interne verrichtingen) met 1,2 miljoen 
BEF overschreden, het begrotingskrediet 11.2 (sociale verzekerings-
premies) met 10,7 miljoen BEF en het begrotingskrediet 93 (stijving van 
reservefondsen) met 14,7 miljoen BEF. De laatstgenoemde 
overschrijding betrof de overboeking van inkomsten uit de realisatie van 
niet-prioritaire centra naar een reservefonds, dat enkel kan worden 
aangewend ter financiering van investeringen in de uitbouw van 
prioritaire centra. De begroting had daarin niet voorzien. De overboeking 
beantwoordt wel aan een vroegere opmerking van het Rekenhof. 
 
Het BLOSO heeft in de ESR-uitvoeringsrekening ten onrechte geen re-
kening gehouden met de investeringen gefinancierd met kapitaalsubsi-
dies vanwege derden (20 miljoen BEF), noch met de van derden ont-
vangen kapitaalsubsidies (5 miljoen BEF). Daardoor daalde het budget-
taire resultaat van het boekjaar met 15 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft 
het BLOSO aangemaand tot correcties in de eerstvolgende ESR-
rapportering. 
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• Balans en resultatenrekening 
 
Het BLOSO splitste de kapitaalsubsidies voor de overgedragen 
terreinen en gebouwen uit per kostenplaats, maar paste die analytische 
opdeling niet toe voor de andere investeringen gefinancierd met 
kapitaalsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap of derden. Als het 
BLOSO naar een volledige analytische boekhouding wil gaan, zal het 
ook die andere kapitaalsubsidies en hun inresultaatname analytisch 
moeten uitsplitsen. 
 
De instelling heeft de 6,1 miljoen BEF investeringen die ze uitvoerde in 
2000, maar waarvoor ze geen vastlegging had genomen, niet geregula-
riseerd ten laste van de vastleggingsmachtiging 2001. Zolang het BLO-
SO dit niet doet, kan het dit bedrag niet van de Vlaamse Gemeenschap 
vorderen. De investeringen van het boekjaar (145,4 miljoen BEF) waren 
hoger dan begroot (135,5 miljoen BEF). Er deed zich dus een bud-
getoverschrijding voor van 9,9 miljoen BEF. Aangezien deze investerin-
gen kaderen in vroegere vastleggingen, kan het BLOSO in zijn balans 
wel een vordering op de Vlaamse Gemeenschap opnemen voor het vol-
ledige investeringsbedrag (inclusief de overschrijding). Niettemin zal de 
Vlaamse Gemeenschap in 2002 maximaal 33,9 miljoen BEF betalen, 
met name het saldo van de investeringsdotatie 2001. De overige inves-
teringen kan het BLOSO wel aanrekenen op de investeringsdotatie 
2002. 
 
Het overzicht van de vastleggingen in de toelichting geeft een onvolledig 
beeld van de vastleggingen en ordonnanceringen in 2001. De instelling 
heeft enkel de ordonnanceringen ten laste van de vastleggingsmachti-
ging van de Vlaamse Gemeenschap opgenomen, en niet die gefinan-
cierd met kapitaalsubsidies van derden (20 miljoen BEF). De investerin-
gen die het BLOSO in 2000 heeft uitgevoerd, maar die het ten onrechte 
niet heeft vastgelegd (6,1 miljoen BEF), zijn weergegeven als vastleg-
gingen van 2001, hoewel geen regularisatie plaatsvond. 
 
De instelling paste de aanschaffingswaarde van het door de Vlaamse 
Gemeenschap overgedragen centrum Hofstade aan met 516,9 miljoen 
BEF tot de nieuwwaarde vermeld in het schattingsverslag en corrigeerde 
de afschrijvingen met 78,8 miljoen BEF voor de periode 1997-2000. Zij 
liet echter na de gecumuleerde afschrijvingen uit het schattingsverslag 
(516,9 miljoen BEF) in te boeken. Daardoor zijn de terreinen en gebou-
wen als de kapitaalsubsidies in de balans met dit bedrag overgewaar-
deerd. Voor het domein Hofstade heeft de instelling voorts geen opsplit-
sing gemaakt van de schattingswaarde en de waarde van de eigen in-
vesteringen tot op de datum van de overdracht. 
 
Een gedeelte van de schuld door te storten startbanen betreft middelen 
die het BLOSO van de Vlaamse Gemeenschap heeft ontvangen voor de 
startbaanovereenkomsten die het zelf heeft aangegaan. De instelling 
hoefde Dit bedrag (1,1 miljoen BEF) niet door te storten aan derden, 
maar kon het zelf in opbrengst nemen. 
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De ingehouden (niet betaalde en niet aangegeven) RSZ-vakantiegelden 
voor 2001 dienden met 6,3 miljoen BEF te worden gecorrigeerd om een 
foutief ingebrachte correctieboeking recht te zetten. 
 
De lesgevers van het BLOSO die in 2001 niet meer dan 25 dagen pres-
teerden, waren vrijgesteld van onderwerping aan de RSZ. Omdat het 
BLOSO niet op voorhand kan inschatten hoeveel dagen een lesgever 
zal presteren, neemt het de wedden van alle lesgevers toch op in de 
RSZ-aangiften. Na het jaareinde gaat de instelling na voor welke lesge-
vers het kan terugvorderen. Vervolgens stuurt zij de RSZ een wijzigend 
bericht ter regularisatie van de ten onrechte aangegeven RSZ. De boek-
houding geeft deze vordering op de RSZ echter niet weer. Voor de peri-
ode 1997-2001 zou zij ongeveer 40 miljoen BEF bedragen. Het BLOSO 
betaalt de lesgevers-RSZ niet aan de RSZ, maar verrekent die op een 
rekening-courant. Omdat de stand van die rekening in 2001 bijna nega-
tief werd, betaalde het BLOSO de lesgevers-RSZ voor het derde kwar-
taal op 31 oktober 2001 uitzonderlijk toch aan de RSZ (5,5 miljoen BEF). 
De instelling heeft dit effectief betaalde bedrag bedrijfseconomisch en 
budgettair ten laste van het boekjaar 2001 genomen. De werkelijke kos-
ten van het boekjaar bestaan echter in het verschil tussen de aangege-
ven RSZ en de geraamde terugvordering voor lesgevers die minder dan 
25 dagen presteerden. 
 
De stand van de RSZ-rekening-courant die het BLOSO als vordering in 
zijn balans heeft opgenomen (4,6 miljoen BEF), stemt niet overeen met 
de stand die de personeelsdienst mededeelde (7,4 miljoen BEF). Het 
Rekenhof heeft erop aangedrongen de verschillen uit te zoeken. 
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9.18 Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met 
een Handicap 

Het VFSIPH heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd 
met een balanstotaal van 1.962,3 miljoen BEF en met een verlies van 
het boekjaar van 350,8 miljoen BEF. De begrotingsuitvoering bevat 
36.545,0 miljoen BEF ontvangsten en 36.803,1 miljoen BEF uitgaven. 
Het begrotingsjaar sloot aldus met een tekort van 258,1 miljoen BEF. 
Het gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 951,3 miljoen BEF, 
exclusief het saldo van het reservefonds voor de aankoop van gebou-
wen ten belope van 66,5 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekenin-
gen 2001 van het VFSIPH op 8 juli 2003 gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.18.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden franken) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
14.872 16.676 1.804 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 14.872 16.676 1.804 
2 Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van 

overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom 
99.242 99.404 162 

26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 99.242 99.404 162 
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 1.208.810 1.308.746 99.936 

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-
lingen, privaatrechtelijke instellingen (terugvorderingen maat-
schappelijke dienstverlening aan personen met een handicap) 

1205.458 1.305.423 99.965 

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 3.352 3.323 -29 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 34.653.606 34.655.101 1.495 

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 
(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap, tegemoetkoming 
PBW, tegemoetkoming VDAB) 

34.653.606 34.655.101 1.495 

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 0 6 6 
58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder 

winstoogmerk t.b.v. gezinnen en van gezinnen (exclusief 
vermogensheffingen) 

0 6 6 

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 464.446 464.400 -46 
66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 

(investeringsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 
464.446 464.400 -46 

7 Desinvesteringen 6.250 364 -5.886 
76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 6.250 0 -6.250 
77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onli-

chamelijke zaken 
0 364 364 

8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen 1.475 266 -1.209 
86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in 

bedrijven en financiële instellingen 
1.125 0 -1.125 

87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder 
winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 

350 266 -84 

9 Overheidsschuld 100 0 -100 
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 100 0 -100 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 36.448.801 36.544.963 96.162 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

875.576 808.476 -67.100 

11 Lonen en sociale lasten 571.673 516.156 -55.517 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (alge-

mene werkingskosten, huurgelden, erelonen voor studies en 
uitvoering werken,…) 

303.903 292.320 -11.583 

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

100 0 -100 

21 Rentes op overheidsschuld 50 0 -50 
23 Toegerekende debetrentes 50 0 -50 
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3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren (maatschap-

pelijke dienstverlening aan personen met een handicap) 
36.091.331 35.499.663 -591.668

32 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan 
bedrijven en financiële instellingen 

1.208.854 1.124.560 -84.294

33 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen 
zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 

363.965 318.645 -45.320

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 34.430.870 34.056.458 -374.412
35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 87.642 0 -87.642

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 22.213 148 -22.065
41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 13.500 148 -13.352
43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (diverse 

kosten voor opleiding in een centrum van de VDAB) 
4.713 0 -4.713

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 
(federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, 
gemeenschapscommissies) 

4.000 0 -4.000

5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 576.100 443.501 -132.599
52 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder 

winstoogmerk t.b.v. de gezinnen (investeringstoelagen uitbe-
taald aan "privaatrechtelijke" instellingen) 

576.100 443.501 -132.599

6 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid 40.000 6.689 -33.311
63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden (investeringstoela-

gen uitbetaald aan "pu1bliekrechtelijke" instellingen) 
40.000 6.689 -33.311

7 Investeringen 117.504 43.572 -73.932
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 69.370 152 -69.218
74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
47.134 43.420 -3.714

8 Kredietverleningen en deelnemingen 1.525 1.083 -442
80 Niet verdeeld 50 0 -50
81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en finan-

ciële instellingen 
500 141 -359

83 Kredietverleningen aan de gezinnen 975 942 -33
9 Overheidsschuld 100 0 -100

91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 100 0 -100
 TOTAAL UITGAVEN 37.724.449 36.803.132 -921.317
  
 Budgettair resultaat van het boekjaar -1.275.648 -258.169 1.017.479
 Opneming uit reservefonds voor aankoop van gebouwen 66.688 152 -66.536
 Overgedragen resultaat vorige jaren 1.209.304 1.209.305 1
  
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 344 951.288 950.944

 
 
Het Vlaams Fonds heeft 0,2 miljoen BEF aangewend uit zijn reserve-
fonds voor de aankoop van gebouwen. Op 31 december 2001 bedroeg 
de stand van dit reservefonds 66,5 miljoen BEF. 
 
 (in duizenden BEF) 

 VASTLEGGINGEN  
  
 Vastleggingen op 31/12/2000 1.546.193
 Vastleggingen 2001 681.023
 Annulatie vastleggingen -3.175
 Realisaties 2001 -450.189
  
 Vastleggingen op 31/12/2001 1.773.852
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9.18.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 220.441 222.522 Eigen Vermogen 48.482 537.224 
Immat. vaste activa 13.669 11.394 Kapitaal 0 220.369 
Materiële vaste activa 203.802 208.976 Reserves 66.537 316.855 
Financiële vaste 
activa 

2.970 2.152 Overgedragen resul-
taat 

-235.526 0 

   Dotaties, subsidies, … 217.471 0 
Vlottende activa 1.828.986 1.828.986 Vreemd vermogen 1.514.284 1.514.284 
Vorderingen < 1 jaar 1.740.142 498.862 Voorzieningen en uit-

gestelde belastingen 
108.795 109.189 

Liquide middelen 58 1.328.889 Schulden < 1 jaar 1.803.552 1.405.047 
Overlopende rekenin-
gen 

1.677 1.235 • Financiële schulden 102.538 0 

   • Handelsschulden 46.802 60.041 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

45.566 41.767 

   • Ontvangen 
vooruitbetalingen 

149.107 0 

   • Overige schulden 1.459.539 1.303.239 
   Overlopende rekenin-

gen 
1.489 48 

Totaal 1.962.318 2.051.508 Totaal 1.962.318 2.051.508 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 36.646.116 33.954.649 
Lopende opbrengsten 1.502.558 832.315 
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 35.123.020 33.100.266 
Andere operationele opbrengsten 20.538 22.068 
Operationele kosten -37.096.715 -34.101.806 
Div. diensten/goederen 306.778 291.260 
Personeelskosten 509.893 477.095 
Niet kaskosten 45.679 46.605 
Inkomensoverdrachten 36.234.365 33.286.846 
Operationeel resultaat -450.599 -147.157 

Financiële opbrengsten 99.404 53.348 

Financiële kosten -3 -4 

Uitzonderlijke opbrengsten 830 270 

Uitzonderlijke kosten -427 -14.656 

Resultaat van het boekjaar -350.795 -108.199 

 
 
9.18.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Welzijn op 8 juli 2003 meegedeeld dat het de jaarrekening 2001 
van het Vlaams Fonds heeft gecontroleerd verklaard. Het heeft daarbij 
geen opmerkingen geformuleerd. 
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9.19 Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen 

Het VIZO heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 502,5 miljoen BEF en een winst van het boekjaar 
van 54,1 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 2.150,8 mil-
joen BEF ontvangsten en 2.133,8 miljoen BEF uitgaven en geeft aanlei-
ding tot een overschot van het begrotingsjaar van 17 miljoen BEF. Het 
gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 60 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van het VIZO op 20 augustus 2002 
gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.19.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001  
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
9.100 11.228 2.128

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 9.100 11.228 2.128
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
3.600 10.333 6.733

26 Rente van overheidsvorderingen 3.600 10.333 6.733
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 89.900 19.621 -70.279

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 89.900 19.621 -70.279
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 2.104.800 2.109.199 4.399

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 2.104.800 2.109.199 4.399
7 Desinvesteringen 0 431 431

77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onli-
chamelijke zaken 

0 431 431

 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.207.400 2.150.812 -56.588
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

482.300 525.995 43.695

11 Lonen en sociale lasten 276.300 271.221 -5.079
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 206.000 254.774 48.774

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 107.800 80.621 -27.179
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 107.800 80.621 -27.179

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 1.592.700 1.468.791 -123.909
44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd on-

derwijs 
1.592.700 1.468.791 -123.909

7 Investeringen 67.600 58.326 -9.274
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
67.600 58.326 -9.274

8 Kredietverleningen en deelnemingen 0 45 45
 TOTAAL UITGAVEN 2.250.400 2.133.778 -116.622
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -43.000 17.034 60.034
 Overgedragen resultaat vorige jaren 43.000 42.966 -34
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 60.000 60.000
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9.19.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 97.835 57.757 Eigen Vermogen 97.607 43.461 
Immateriële vaste 
activa 

43.745 21.701 Kapitaal 15.229 15.228 

Materiële vaste activa 54.045 36.056 Reserves 60.000  
Financiële vaste 
activa 

45  Overgedragen resul-
taat 

22.378 28.233 

Vlottende activa 404.661 356.729 Vreemd vermogen 404.889 371.025 
Vorderingen < 1 jaar 483 5.740 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

35.250 35.250 

Liquide middelen 400.119 347.039 Schulden < 1 jaar 369.639 335.775 
Overlopende rekenin-
gen 

4.059 3.950 Handelsschulden 112.916 57.289 

   Schulden m.b.t. belas-
tingen, bezoldigingen 
en sociale lasten 

33.881 29.430 

   Andere schulden 222.842 249.056 
Totaal 502.496 414.486 Totaal 502.496 414.486 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 2.142.583 2.107.652 
Lopende opbrengsten 4.977 3.126 
Inkomensoverdrachten 2.107.336 2.059.845 
Andere opbrengsten 30.270 44.681 
Operationele kosten -2.099.203 -2.110.817 
Div. diensten/goederen 252.412 210.367 
Personeelskosten 276.871 263.344 
Niet kaskosten 18.294 43.835 
Inkomensoverdrachten 1.551.626 1.593.271 

Operationeel resultaat 43.380 -3.165 

Financiële opbrengsten 10.333 4.866 

Financiële kosten 0 0 

Uitzonderlijke opbrengsten 432 86 

Uitzonderlijke kosten 0 -992 

Resultaat van het boekjaar 54.145 795 

 
 
Het VIZO heeft boekjaar 2001 met een winst van 54,1 miljoen BEF af-
gesloten. De resultaatsverbetering is enerzijds te danken aan een ver-
hoging van de inkomensoverdrachten en anderzijds aan een lichte da-
ling van de kosten. 
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9.19.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting, 
en van Economie op 20 augustus 2002 de onderstaande opmerkingen 
medegedeeld, waarop de minister heeft geantwoord op 12 november 
2002. 
 
 
Algemeen 
 
• Het VIZO staat onder controle van twee 

gemeenschapscommissarissen(119). Hun aanwezigheid op de 
raden van bestuur was echter zeer beperkt (één commissaris was 
aanwezig op vijf van de veertien vergaderingen). Het Rekenhof 
heeft deze controle dan ook in vraag gesteld. De minister nam in 
zijn antwoord akte van deze vaststelling. 

• Het CFO laat na de vergoeding ingevolge credit- en debetintresten 
tijdig (vóór 31 januari) aan het VIZO mee te delen(120). De minister 
antwoordde dat de gegevens wegens technische problemen te 
laat werden bezorgd en dat het VIZO de intresten pas heeft aan-
gerekend op het moment dat het CFO het juiste intrestbedrag 
meedeelde. 

• Vermits de gedelegeerde verantwoordelijken over veel autonomie 
beschikken, heeft het Rekenhof aanbevolen een grotere functie-
scheiding in te voeren. De minister meldde dat het VIZO dit voor-
stel zou evalueren.  

 
 
Balans, resultatenrekening en ESR-uitvoeringsrekening 
 
• Het Rekenhof merkte op dat het VIZO nalaat de verrichtingen, 

vorderingen, schulden en verplichtingen m.b.t. de ESIM-gebouwen 
op te nemen in zijn boekhouding, in strijd met artikel 4 van het 
boekhoudbesluit. De minister antwoordde dat het VIZO zich de 
vraag stelt of het opportuun is een deel van de beheersrekening 
van de Regie der Gebouwen op te nemen in zijn boekhouding. 
Volgens hem zou het dossier snel uitdoven, aangezien de ver-
koopprocedure van het gebouw stilaan in de eindfase komt. 

• De pc-uniformering in het VIZO had op het ogenblik van de contro-
le geleid tot een voorraad van een 100-tal pc’s, waarvan de helft 
nieuwe modellen. Het VIZO zette het huurcontract stop en kocht 
de pc’s van de verhuurder met de bedoeling ze door te verkopen, 
samen met eigen pc’s. Deze verkopen leverden een uitzonderlijk 

 
 
                                                 
119  Artikel 49 van het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en 

de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote onderne-
mingen. 

120  In strijd met artikel 13 van de driepartijenovereenkomst tussen het VIZO, 
het CFO en de KBC. 
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resultaat van 0,4 miljoen BEF op, terwijl zij per saldo een minder-
waarde van 1,7 miljoen BEF meebrachten. Dit is te wijten aan een 
foutieve rubricering in het materieel vast actief, het niet wegboeken 
van materieel bij verkoop of buitengebruikstelling en het in resul-
taat nemen van aankopen van materieel in plaats van activering. 
De minister antwoordde dat het management van het VIZO om di-
verse redenen geoordeeld had dat de aankoop van nieuwe draag-
bare pc’s verantwoord was en dat de boekhoudkundige correcties 
in de rekeningen 2002 zouden plaatsvinden. 

• De huidige begrotingsaanrekeningsprocedure staat toe bepaalde 
materiële vaste activa niet te activeren, in strijd met artikel 34, § 4, 
van het boekhoudbesluit. De centrale dienst boekhouding zou er-
op moeten toezien op het gebruik van de correcte aanrekenings-
codes en duidelijker omschrijvingen bij de rekeningnummers en op 
de creatie van bijkomende rekeningnummers in de 61-klasse. De 
minister beloofde dat het VIZO tegemoet zou komen aan deze 
opmerking. 

• Bij de jaarlijkse afsluiting schenkt het VIZO onvoldoende aandacht 
aan een correcte afgrenzing. De minister antwoordde dat bij de 
inwerkingtreding van het boekhoudbesluit met de bedrijfsrevisoren 
was afgesproken alleen voor bepaalde kostensoorten van de klas-
se 61, die een materiële impact hebben op het economisch resul-
taat, de procedure voor de correcte afgrenzing van de kosten toe 
te passen. Nog meer aandacht voor de afgrenzing van de klasse 
61 op het jaareinde zou nieuwe procedures vergen.  
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9.20 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek  

De VITO heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 2.253,2 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 219,8 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
1.756,7 miljoen BEF ontvangsten en 1.874,9 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 118,2 miljoen 
BEF. Het gecumuleerd over te dragen tekort bedraagt 111,7 miljoen 
BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek op 19 november 2002 gecontroleerd 
verklaard. 
 
 
9.20.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoe-
ring 

Verschil

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen) 

686.968 538.056 -148.912

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten  
(eigen opbrengsten) 

686.968 538.056 -148.912

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

19.600 20.730 1.130

26 Rente van overheidsvorderingen 4.600 5.010 410
28 Overige opbrengsten van vermogen 15.000 15.720 720

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 2.100 391 -1.709
38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instel-

lingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk 
t.b.v. gezinnen 

2.100 391 -1.709

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 1.001.400 1.001.490 90
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 

(werkingsdotatie Vlaams Gewest) 
999.800 999.800 0

47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 1.600 1.617 17
48 Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden 0 73 73

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 6.652 13.190 6.538
59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland (E.G.) 6.652 13.190 6.538

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 184.300 182.805 -1.495
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid  

(investeringsdotatie Vlaams gewest) 
184.300 182.805 -1.495

 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.901.020 1.756.662 -144.358
   

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.699.091 1.672.904 -26.187

11 Lonen en sociale lasten 1.251.391 1.250.383 -1.008
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 447.700 422.521 -25.179

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

2.900 3.373 473

21 Rente overheidsschuld 2.900 3.373 473
4 Inkomensoverdrachten aan de sector overheid 1.400 764 -636

45 Inkomensoverdrachten aan andere entiteiten (Staat, Gemeen-
schappen, Gewesten) 

1.400 764 -636

7 Investeringen 203.429 195.995 -7.434
72 Nieuwbouw van gebouwen 10.300 10.316 16
73 Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige 

werken 
16.500 1.203 -15.297

74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 
onlichamelijke zaken 

176.629 184.476 7.847

8 Kredietverleningen en deelnemingen 700 1.894 1.194
86 Waarborgen 700 1.894 1.194

 TOTAAL UITGAVEN 1.907.520 1.874.930 -32.590
    
 Budgettair resultaat van het boekjaar -6.500 -118.268 -111.768
 Overgedragen resultaat vorige jaren 6.500 6.543 43
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -111.725 -111.725
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9.20.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 1.244.275 1.246.572 Eigen Vermogen 904.046 1.128.299 
Immateriële vaste 
activa 

29.430 30.367 Kapitaal 900.024 900.000 

Materiële vaste activa 1.184.629 1.187.883 Reserves 3.810 3.834 
Financiële vaste 
activa 

30.216 28.322 Overgedragen resul-
taat 

-317.823 -97.980 

   Dotaties, subsidies, 
e.d.  

318.035 322.445 

Vlottende activa 1.008.950 683.346 Vreemd vermogen 1.349.179 801.619 
Voorraden  232.559 185.838 Voorzieningen 270.425 107.982 
Vorderingen < 1 jaar 663.275 488.150 Schulden > 1 jaar 196 196 
• Handelsvorderingen 325.941 370.956 Schulden < 1 jaar 1.065901 683.886 
• Overige vorderingen 337.334 117.194 • Financiële schulden 525.310 105.816 
Liquide middelen 100.739 60 • Handelsschulden 167.585 209.279 
Overlopende rekenin-
gen 

12.377 9.298 • Schulden m.b.t. 
belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

130.576 142.509 

   • Ontvangen vooruit-
betalingen 

178.868 163.109 

   • Overige schulden 63.562 63.173 
   Overlopende rekenin-

gen 
12.657 9.555 

Totaal 2.253.225 1.929.918 Totaal 2.253.225 1.929.918 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 1.800.977 1.761.597 
Lopende opbrengsten 536.650 615.152 
Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uit-
voering 

46.721 -30.000 

Inkomensoverdrachten 1.187.015 1.148.233 
Andere opbrengsten 30.591 28.212 
Operationele kosten -2.016.018 -1.832.223 
Diensten en diverse goederen 415.640 407.980 
Personeelskosten 1.235.185 1.146.081 
Afschrijvingen op vaste activa 198.032 196.915 
Toevoeging aan voorzieningen 163.773 79.861 
Inkomensoverdrachten 903 727 
Andere operationele kosten 2.485 659 

Operationeel resultaat -215.041 -70.626 

Financieel Resultaat -1.906 1.233 

Uitzonderlijke Resultaat -567 0 

Belastingen -2.329 -2.662 

Resultaat van het boekjaar -219.843 -72.055 

 
De VITO heeft het boekjaar 2001 met een verlies van 219,8 miljoen BEF 
afgesloten. Vooral door een hogere werkingstoelage van het Vlaams 
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Gewest stegen de operationele opbrengsten met ongeveer 40 miljoen 
BEF. De operationele kosten stegen echter met ongeveer 184 miljoen 
BEF, nagenoeg volledig wegens toegenomen personeelskosten en de 
aanleg van voorzieningen voor uitstapregelingen. 
 
 
9.20.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Innovatie op 
20 november 2002 de volgende opmerkingen meegedeeld: 
 
• De VITO heeft de volledige investeringstoelage voor 2001 in het 

budgettair resultaat opgenomen, hoewel 44.580.198 BEF van de-
ze toelage als nog te ontvangen in de bedrijfseconomische balans 
werd opgenomen. Aangezien de instelling investeringstoelagen 
voor eigen investeringen maar in het budgettair resultaat mag 
boeken voor het bedrag en in het boekjaar dat ze die effectief ont-
vangt, dient zij het gerapporteerde budgettair resultaat te vermin-
deren met 44.580.198 BEF. 

• De in de toelichting opgenomen ouderdomsbalans van de han-
delsvorderingen geeft geen getrouw beeld van de vervaldagen-
structuur. Doordat de ontvangsten niet altijd voldoende aan de on-
derliggende vorderingen werden toegewezen, werd de vervalda-
genstructuur in negatieve zin beïnvloed. 

• De rapportering over de vorderingen en de schulden in de toelich-
ting vermeldde telkens dat alle wisselkoersrisico’s waren ingedekt. 
Voor munten in de eurozone bestaat echter geen wisselkoersrisico 
meer. Wisselkoersrisico’s voor andere munten dekte de VITO niet 
in. Zij diende dit dan ook zo te rapporteren.  

 
 
9.20.4 Antwoord van de minister 
 
De Vlaamse Minister van Financiën en Innovatie erkende in zijn 
antwoord van 12 februari 2003 de tekortkomingen en beloofde 
verbeteringen voor de toekomst.  
 
 
9.20.5 Beheersovereenkomst 
 
De VITO heeft op 16 juli 2001 een beheersovereenkomst met het 
Vlaams Gewest afgesloten voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 
december 2005. De overeenkomst voorziet een jaarlijkse evaluatie 
vanaf 2003. 
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9.21 Vlaamse Onderwijsraad 

De VLOR heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 35,1 miljoen BEF en een verlies van het boekjaar 
van 1,4 miljoen BEF. Op de ESR-uitvoeringsrekening zijn 100,6 miljoen 
BEF ontvangsten en 104,8 miljoen BEF uitgaven aangerekend. Het 
tekort van het begrotingsjaar 2001 bedraagt aldus 4,2 miljoen BEF. Het 
gecumuleerd over te dragen tekort bedraagt 1,8 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de VLOR op 20 augustus 2002 
gecontroleerd verklaard.  

 
9.21.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001  
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
0 Niet-verdeelde ontvangsten 12.400 10.886 -1.514 

00 Niet-verdeeld 12.400 10.886 -1.514 
08 Overige interne verrichtingen (08.3)  

1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-
sumptieve bestedingen) 

3.100 2.759 -341 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 3.100 2.759 -341 
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 86.000 86.900 900 

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 86.000 86.900 900 
7 Desinvesteringen 0 79 79 

77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onli-
chamelijke zaken 

0 79 79 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 101.500 100.624 -876 
   

0 Niet-verdeelde uitgaven 12.800 9.456 -3.344 
00 Niet-verdeeld 12.800 9.456 -3.344 

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

87.900 91.211 3.311 

11 Lonen en sociale lasten 55.900 59.336 3.436 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 32.000 31.875 -125 

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

0 447 447 

21 Rente overheidsschuld 0 447 447 
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 1.100 1.226 126 

34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 1.100 1.226 126 
7 Investeringen 1.900 2.460 560 

74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 
onlichamelijke zaken 

1.900 2.460 560 

 TOTAAL UITGAVEN 103.700 104.800 -1.100 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -2.200 -4.177 -1.977 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 2.200 2.383 183 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -1.794 -1.794 
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9.21.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 6.414 7.166 Eigen Vermogen 3.818 4.940 
Immateriële vaste 
activa 

1.629 1.377 Kapitaal 9.218 9.218 

Materiële vaste activa 4.785 5.789 Overgedragen resul-
taat 

-5.400 -4.278 

      
Vlottende activa 28.707 25.911 Vreemd vermogen 31.303 28.137 
Vorderingen < 1 jaar 9.856 12.965 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

2.000 2.000 

Liquide middelen 14.853 12.946 Schulden < 1 jaar 27.210 20.037 
Overlopende rekenin-
gen 

3.998  Overlopende rekenin-
gen 

2.093 6.100 

Totaal 35.121 33.077 Totaal 35.121 33.077 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 100.591 105.428
Lopende opbrengsten 1.113 2.791
Inkomensoverdrachten 86.900 87.500
Andere opbrengsten 12.578 15.137
Operationele kosten -101.668 -111.781
Div. diensten/goederen 46.728 51.115
Personeelskosten 40.439 41.083
Niet kaskosten 3.212 3.270
Inkomensoverdrachten 1.732 1.921
Andere operat. kosten 9.557 14.392

Operationeel resultaat -1.077  -6.353

Financiële opbrengsten 0 0

Financiële kosten -451 -120

Uitzonderlijke opbrengsten 134 1.781

Uitzonderlijke kosten -28 -42

Resultaat van het boekjaar -1.422 -4.734

 
 
9.21.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Onderwijs en Vorming op 20 augustus 2002 zijn opmerkingen 
meegedeeld: 
 
 
• Algemeen 
 
De VLOR beschikt niet over de goedkeuring van de Vlaamse regering 
voor de begrotingswijziging die het vast bureau op 10 oktober 2001 
goedkeurde en op 7 november 2001 aan de bevoegde overheden voor-
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legde. Bijgevolg gold de begroting van 20 maart 2001 als basis voor de 
controle(121). 
 
De instelling heeft de lonen van december 2001 nog in diezelfde maand 
uitbetaald(122). Zij heeft deze uitgave wel correct in de boekhouding ver-
werkt. 
 
De VLOR financierde de kosten voor de viering 10 jaar VLOR met op-
brengsten uit een project, zodat de boekhoudkundige scheiding tussen 
het gedeelte werking en het gedeelte projecten deels artificieel werd. 
Bovendien boekte de raad deze kosten in de resultatenrekening, in 
plaats van op kostenrekeningen. Er vond dus een compensatie plaats 
tussen kosten en opbrengsten plaats, in strijd met artikel 16 van het 
boekhoudbesluit. 
 
 
• ESR uitvoeringsrekening 
 
De opsplitsing van het over te dragen tekort (1,8 miljoen BEF) over de 
werking en de projecten blijkt onvoldoende duidelijk uit de toelichting bij 
de uitvoeringsrekening: de VLOR heeft het saldo 2000 blijkbaar integraal 
toegewezen aan de werking.  
 
In tegenstelling tot wat de toelichting vermeldt, heeft de VLOR 300.000 
BEF bijkomende provisionele kredieten voor 2000 (begin 2001 gestort) 
niet opgenomen in de begrotingsboekhouding. 
 
 
• Balans en resultatenrekening  
 
Door de negatieve jaarresultaten over de opeenvolgende boekjaren 
1999, 2000 en 2001 (3.034.977 BEF in 1999, 4.733.787 BEF in 2000 en 
1.422.136 BEF in 2001) bleef het eigen vermogen van de VLOR dalen. 
 
 
9.21.4 Antwoord van de minister 
 
Op 14 januari 2003 ging de minister akkoord met de controlebasis, 
alsook met de opmerking over de vroegtijdige loonbetaling. De VLOR 
zou intussen een ander sociaal secretariaat onder de arm hebben ge-
nomen en maatregelen getroffen hebben tegen herhaling van dit feit. 
Inzake de viering van 10 jaar VLOR, stelde de minister dat de instelling 
ervan uitging dat het de opbrengsten uit de verkoop van publicaties van 

 
 
                                                 
121  Bijlage bij het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algeme-

ne uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 2001 (Stuk 19 (2000-2001) – nr. 1). 

122  In strijd met koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de 
betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsle-
den van de openbare sector. 
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een al afgesloten project mocht gebruiken. Hij reageerde niet over de 
opmerking over de compensatie tussen kosten en opbrengsten. Hij be-
aamde voorts dat de toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begro-
ting geen duidelijke verklaring geeft over het saldo inzake werking en 
projecten en was het eens met de opmerking over het provisioneel kre-
diet. De minister achtte ten slotte de opmerking over het dalend eigen 
vermogen terecht tot het dienstjaar 2000. Verkeerde registraties zouden 
hebben doen uitschijnen dat zich ook in 2001 een daling voordeed, ter-
wijl het eigen vermogen in 2001 in werkelijkheid zou zijn gestegen. 
 
 
 
9.22 VLOPERA 

De Vlopera heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 991,3 miljoen BEF en met een winst van het boek-
jaar van 21,4 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 1.048,8 
miljoen BEF ontvangsten en 1.056,5 miljoen BEF uitgaven en geeft aan-
leiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 7,7 miljoen BEF. Het 
gecumuleerd over te dragen overschot bedraagt 41,0 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de Vlaamse Opera op 3 sep-
tember 2002 gecontroleerd verklaard. 
 
 
9.22.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
187.400 208.231 20.831

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 
(abonnementen en sponsoring) 

187.400 208.231 20.831

2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

100 63 -37

28 Overige resultaten van vermogen 100 63 -37
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 697.300 702.250 4.950

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 
(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 

496.800 500.000 3.200

48 Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden 
(dotaties steden Antwerpen en Gent)  

200.500 202.250 1.750

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 128.200 138.150 9.950
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 128.200 138.150 9.950

7 Desinvesteringen 0 100 100
77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onli-

chamelijke zaken 
0 100 100

 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.013.000 1.048.794 35.794
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

879.400 888.275 8.875

11 Lonen en sociale lasten 574.300 658.330 84.030
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 

(productie- en werkingsuitgaven) 
305.100 229.945 -75.155

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

22.200 22.596 396

20 Niet verdeeld 2.600 3.052 452
21 Rente overheidsschuld 19.600 19.544 -56

7 Investeringen 106.500 122.038 15.538
71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 94.700 108.618 13.918
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
11.800 13.420 1.620

 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 240 

 

9 Overheidsschuld 23.600 23.593 -7 
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 23.600 23.593 -7 

 TOTAAL UITGAVEN 1.031.700 1.056.502 24.802 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -18.700 -7.708 10.992 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 31.200 48.664 17.464 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 12.500 40.956 28.456 

 
 
Het in de reconciliatie vastgestelde verschil van 4,5 miljoen BEF (zie 
verder) is in de bovenstaande ESR-uitvoeringsrekening gecorrigeerd. 
 
 
9.22.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 509.022 415.865 Eigen Vermogen 442.775 341.907 
Immateriële vaste 
activa 

1.049 2.833 Overgedragen resul-
taat 

-20.259 -41.627 

Materiële vaste activa 507.607 412.703 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

463.034 383.534 

Financiële vaste 
activa 

366 329    

Vlottende activa 482.237 482.777 Vreemd vermogen 548.484 556.735 
Vorderingen > 1 jaar 310.151 335.093 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

14.505 20.316 

Vorderingen < 1 jaar 152.918 58.348 Schulden > 1 jaar 310.151 335.093 
Liquide middelen 12.542 78.104 Schulden < 1 jaar 130.965 105.309 
Overlopende rekenin-
gen 

6.626 11.232 • Schulden > 1 jaar 
die in jaar vervallen 

24.942 23.593 

   • Financiële schulden 38.744 0 
   • Handelsschulden 38.930 54.806 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

27.539 26.747 

   • Andere schulden 810 163 
   Overlopende rekenin-

gen 
92.863 96.017 

Totaal 991.259 898.642 Totaal 991.259 898.642 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 909.819 885.371 
Lopende opbrengsten 145.236 136.332 
Inkomensoverdrachten 702.250 688.750 
Andere opbrengsten 62.333 60.289 
Operationele kosten -902.695 -864.927 
Productiekosten 165.922 167.998 
Div. diensten/goederen 112.996 99.089 
Personeelskosten 575.147 535.402 
Niet kaskosten 47.546 61.346 
Andere operat. kosten 1.084 1.092 

Operationeel resultaat 7.124 20.444 
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Financiële opbrengsten 37.281 37.114

Financiële kosten -23.113 -21.739

Uitzonderlijke opbrengsten 100 237

Uitzonderlijke kosten -24 -86

Resultaat van het boekjaar 21.368 35.970

 
 
9.22.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Cultuur op 3 september 2002 zijn opmerkingen meegedeeld: 
 
 
• Opvolging van vroegere opmerkingen 
 
Hoewel de statuten van de Vlopera voorzien in het administratief toe-
zicht door een afgevaardigde van financiën en begroting, heeft de 
Vlaamse regering nog steeds niemand met deze taak belast. 
 
Het Rekenhof blijft aandringen op de finalisering van de concessie-
overeenkomst met de stad Antwerpen. 
 
 
• ESR-uitvoeringsrekening van de begroting 
 
De Vlopera heeft de begrote kredieten van enkele uitgavenrubrieken 
overschreden. Doordat ook de inkomsten hoger waren dan aanvankelijk 
begroot, sloot de Vlopera zijn uitvoeringsrekening af met een over te 
dragen overschot van 41,0 miljoen BEF. 
 
De reconciliatie van het gecumuleerde budgettaire resultaat met het 
bedrijfseconomisch eigen vermogen, toonde aan dat de ESR 
uitvoeringsrekening van de Vlopera een vergissing inhield, met name 
een vermenging van toestands- en periodegegevens. Na rechtzetting 
ervan, bedraagt het tekort van de uitvoeringsrekening niet 12,2 miljoen 
BEF, maar 7,7 miljoen BEF. Het over te dragen overschot stijgt 
zodoende van 36,5 miljoen BEF tot 41,0 miljoen BEF. De Vlopera dient 
het overgedragen overschot 2001 in de eerstvolgende ESR-rapportering 
te corrigeren. 
 
De raad van bestuur van de Vlopera heeft in het jaarverslag zijn 
bezorgdheid geuit over de toekomst van de Vlopera. De stijging van de 
werkingsmiddelen volgt de stijging van de kosten niet: 
 
- De dotaties van de steden worden niet geïndexeerd. In het kader van 
het kerntakendebat bestaat zelfs het risico dat deze werkingsmiddelen in 
de nabije toekomst wegvallen. 
 
- De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap steeg tot nu toe minder snel 
dan de vaste loonkosten van de Vlopera, die ingevolge indexering en 
vergrijzing jaarlijks met circa 3,5% toenemen. 
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- De mogelijkheden voor de Vlopera om de eigen inkomsten te verhogen 
zijn beperkt. 
 
Onder gelijkblijvende omstandigheden dreigt de Vlopera vanaf 2003 
opnieuw met budgettaire tekorten te kampen. Het Rekenhof heeft erop 
aangedrongen dat de betrokken partijen (Vlopera, steden Gent en 
Antwerpen en Vlaamse Gemeenschap) tijdig oplossingen uitwerken om 
deze tekorten te voorkomen. 
 
 
 
9.23 Vlaams Fonds voor de Letteren 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren, dat de Nederlandstalige letteren en 
de vertalingen in en uit het Nederlands ondersteunt en ijvert voor een 
verbetering van de sociaal-economische positie van auteurs en verta-
lers, heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een 
balanstotaal van 109,3 miljoen BEF en met een winst van het boekjaar 
van 31,3 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 145,9 miljoen 
BEF ontvangsten en 113,7 miljoen BEF uitgaven en sluit met een over-
schot van het begrotingsjaar van 32,2 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft 
de rekeningen 2001 van de instelling op 18 februari 2003 gecontroleerd 
verklaard. 
 
 
9.23.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 0 0 0 

38 Overige inkomensoverdrachten 0 0 0 
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 145.800 145.800 0 

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 
(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 

145.800 145.800 0 

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 0 110 110 
57 Bedrijven en financiële instellingen 0 10 10 
58 Privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de 

gezinnen en gezinnen 
0 100 100 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 145.800 145.910 110 
  

0 Niet-verdeelde uitgaven 0 203 203 
03 Interne verrichtingen 0 203 203 

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

29.400 15.219 -14.181 

11 Lonen en sociale lasten 15.400 9.115 -6.285 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 14.000 6.104 -7.896 

3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 181.100 98.240 -82.860 
34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 181.100 98.240 -82.860 

7 Investeringen 5.800 0 -5.800 
74 Overige investeringen 5.800 0 -5.800 

 TOTAAL UITGAVEN 216.300 113.662 -102.638 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar -70.500 32.248 102.748 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 70.500 0 -70.500 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 32.248 32.248 
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In de ESR-uitvoeringsrekening heeft het Vlaams Fonds voor de Letteren 
enkel de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven gerapporteerd. Het Re-
kenhof heeft ter informatie van het parlement de budgetgegevens bijge-
voegd. 
 
 
9.23.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 3.539 4.039 Eigen Vermogen 41.933 10.641 
Immateriële vaste 
activa 

42 84 Kapitaal 9.684 10.641 

Materiële vaste activa 3.175 3.643 Overgedragen resul-
taat 

32.249  

Financiële vaste 
activa 

322 312    

Vlottende activa 105.807 70.468 Vreemd vermogen 67.413 63.866 
Liquide middelen 105.807 70.468 Voorzieningen 7.401 48.287 
   Schulden > 1 jaar 1.420 0 
   • Handelsschulden 1.420 0 
   Schulden < 1 jaar 58.592 15.579 
   • Handelsschulden 56.794 13.601 

   • Schulden m.b.t. 
belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

1.798 1.978 

Totaal 109.346 74.507 Totaal 109.346 74.507 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 145.901 130.628
Inkomensoverdrachten 145.901 130.628
Operationele kosten -114.550 -141.309
Div. diensten/goederen 6.036 6.284
Personeelskosten 9.114 7.073
Niet kaskosten 1.160 8.922
Inkomensoverdrachten 98.240 119.030

Operationeel resultaat 31.351 -10.681

Financiële opbrengsten 10 7

Financiële kosten -69 -28

Resultaat van het boekjaar 31.292 -10.702

 
 
9.23 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Cultuur op 18 februari 2003 de volgende opmerkingen meege-
deeld: 
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ESR uitvoeringsrekening 
 
• Het fonds groepeert zijn eigenlijke opdracht, de subsidiëring van 

de letteren, in één rubriek inkomensoverdrachten aan gezinnen. 
Het is voor de informatiewaarde van de ESR-uitvoeringsrekening 
noodzakelijk dat het deze rubriek verder uitsplitst in functie van de 
aard van de subsidies die het fonds toekent (werkbeurzen, 
productiesubsidies, tijdschriftensubsidies, …) en in functie van de 
betrokken commissie. In het jaarverslag verstrekt het al 
aanvullende toelichtingen en verantwoordingen, maar de financiële 
informatie erin volstaat niet voor een volledig inzicht in de werking 
van de instelling.  

• Het fonds heeft geen budgetgegevens (initieel en aangepast 
budget) opgenomen in zijn uitvoeringsrekening.  

• Het (ongecorrigeerde) overgedragen overschot van vorige jaren 
van 55,6.miljoen BEF is niet overgenomen in de ESR-
uitvoeringsrekening 2001. Als dit overgedragen overschot wordt 
samengevoegd met het resultaat van het begrotingsjaar, stijgt het 
over te dragen overschot van 32,2 miljoen BEF naar 87,8 miljoen 
BEF.  

• Uit de reconciliatie van het budgettair resultaat met het 
bedrijfseconomisch resultaat blijkt dat het Vlaams Fonds voor de 
Letteren de investeringen niet en de voorziening vakantiegeld ten 
onrechte wel heeft aangerekend in de ESR-uitvoeringsrekening. 
Sinds 2001 rekent het fonds de subsidies budgettair aan op het 
moment van de toekenning ervan, dit in tegenstelling tot het 
begrotingsjaar 2000, toen het de subsidies op het moment van de 
betaling aanrekende. De instelling liet echter na de subsidies die in 
begrotingsjaar 2000 wel bedrijfseconomisch, maar niet budgettair 
waren voorzien (in totaal 41,1 miljoen BEF) in 2001 te 
regulariseren. Deze subsidies werden dus noch in 2000, noch in 
2001 budgettair aangerekend, hoewel zij in de loop van 2001 
grotendeels werden uitbetaald. Na correcties bedraagt het 
gecumuleerd budgettair resultaat dan ook 46,6 miljoen BEF (in 
plaats van 87,8 miljoen BEF). 

 
 
Bedrijfseconomische jaarrekening 
 
• Het totaal van de werkingskosten, personeelskosten en 

vergoedingen(123) mag volgens de beheersovereenkomst ten hoogste 
12% van de dotatie bedragen (artikel 6, §2). Het Vlaams Fonds voor 
de Letteren hanteerde in de boekjaren 2000 en 2001 verschillende 
berekeningswijzen om de verhouding tussen werkingskosten en 

 
 
                                                 
123  Dus alle middelen voor andere doeleinden dan subsidies of de financiering 

van literaire projecten. 
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dotatie te bepalen. Een eenduidige definitie van de berekeningswijze 
is dan ook noodzakelijk.  

• In de resultaatverwerking van de jaarrekening 2001 splitst het fonds 
het resultaat van het boekjaar: het onttrekt een deel aan de rubriek 
kapitaal (de afschrijvingen van het boekjaar) en voegt een deel als 
overgedragen resultaat aan het eigen vermogen toe (het resultaat 
van de uitvoeringsrekening). Deze werkwijze wijkt af van het 
boekhoudbesluit. 

• De instelling heeft aan de voorzieningen 0,2 miljoen BEF toegevoegd, 
met name de aangroei van de voorziening vakantiegeld. Deze 
voorziening is echter geen echte voorziening, maar moet worden 
opgenomen onder de schulden met betrekking tot belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten. Bovendien moet de toevoeging aan 
de voorziening vakantiegeld plaatsvinden langs de personeelskosten. 
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9.24 Vlaamse Vervoersmaatschappij  

De VVM heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 41.863,3 miljoen BEF en met een winst van het 
boekjaar van 0,2 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 
24.297,1 miljoen BEF ontvangsten en 25.131,9 miljoen BEF uitgaven en 
geeft aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 834,9 miljoen 
BEF. Het gecumuleerd over te dragen resultaat is niet door de VVM be-
paald. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de Vlaamse Ver-
voersmaatschappij op 29 oktober 2002 gecontroleerd verklaard.  
 
 
9.24.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
4.609.625 4.754.013 144.388 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 4.609.625 4.754.013 144.388 
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van 

vermogen en van ondernemingsactiviteit 
48.517 48.517 0 

26 Rente van overheidsvorderingen 6.058 6.058 0 
28 Overige resultaten van vermogen 42.459 42.459 0 

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 14.870.400 14.870.400 0 
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 14.697.190 14.697.190 0 
48 Inkomensoverdrachten van de lokale overheden 173.210 173.210 0 

6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 4.565.900 3.124.127 -1.441.773 
66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 4.565.900 3.124.127 -1.441.773 

9 Overheidsschuld 1.500.000 1.500.000 0 
96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 1.500.000 1.500.000 0 

 TOTAAL ONTVANGSTEN 25.594.442 24.297.057 -1.297.385 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

18.247.430 18.367.789 120.359 

11 Lonen en sociale lasten 10.605.996 10.602.164 -3.832 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 7.641.434 7.765.625 124.191 

2 Rentes en huurgelden 386.312 430.221 43.909 
21 Rentes op overheidsschuld 386.312 430.221 43.909 

7 Investeringen 6.418.500 5.773.213 -645.287 
71 Aankopen van gronden en gebouwen 6.418.500 5.773.213 -645.287 

9 Overheidsschuld 542.200 560.686 18.486 
91 Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 542.200 560.686 18.486 

 TOTAAL UITGAVEN 25.594.442 25.131.909 -462.533 
  
 Budgettair resultaat van het boekjaar 0 -834.852 -834.852 
 Overgedragen resultaat vorig jaren  
 Nettowijziging reservefondsen 0 0 0 
  
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 -834.852 -834.852 
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9.24.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 26.013.240 21.901.648 Eigen Vermogen 14.7111.985 12.061.649 
Oprichtingskosten 33.530 28.457 Kapitaal 1.183.452 1.183.440 
Immateriële vaste 
activa 

85.226 45.415 Reserves 62.215 62.226 

Materiële vaste activa 25.885.948 21.819.225 Overgedragen resul-
taat 

-807.935 -808.098 

Financiële vaste 
activa 

8.536 8.551 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

14.274.253 11.624.081 

Vlottende activa 15.850.042 15.652.042 Vreemd vermogen 27.151.297 25.492.041 
Vorderingen > 1 jaar 851.572 923.675 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

11.139.938 10.972.747 

Voorraden 551.779 512.821 Schulden > 1 jaar 7.220.830 6.407.572 
Vorderingen < 1 jaar 3.119.330 2.761.384 Schulden < 1 jaar 5.951.031 5.506.185 
Geldbeleggingen 68.450 73.109 • Schulden > 1 jaar 

die in jaar vervallen 
1.652.876 1.133.588 

Liquide middelen 29.419 40.244 • Handelsschulden 2.077.440 1.731.394 
Overlopende rekenin-
gen 

11.229.492 11.340.809 • Schulden m.b.t. 
belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

2.124.857 2.482.099 

   • Andere schulden 95.858 159.104 
   Overlopende rekenin-

gen 
2.839.498 2.605.537 

Totaal 41.863.282 37.553.690 Totaal 41.863.282 37.553.690 

 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 20.462.391 18.241.172
Lopende opbrengsten 4.358.398 4.480.441
Geproduceerde vaste activa 358.920 355.972
Inkomensoverdrachten 15.335.810 13.051.098
Andere opbrengsten 409.263 353.661
Operationele kosten -20.138.194 -17.864.740
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1.493.378 1.431.985
Div. diensten/goederen 6.540.877 5.329.964
Personeelskosten 10.696.967 9.703.031
Niet kaskosten 1.388.673 1.381.218
Andere operat. Kosten 18.299 18.542

Operationeel resultaat 324.197 376.432

Financiële opbrengsten 48.517 34.257

Financiële kosten -431.386 -433.112

Uitzonderlijke opbrengsten 482.626 248.788

Uitzonderlijke kosten -422.546 -225.336

Belastingen -1.245 -1.029

Resultaat van het boekjaar 163 0
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9.24.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Mobiliteit op 30 oktober 2002 zijn opmerkingen meegedeeld.  
 
 
Controleverslagen van het college van commissarissen en de afdeling 
interne audit 
 
De bedrijfsrevisoren hebben een goedkeurende verklaring zonder voorbe-
houd afgeleverd. Wel vestigden zij de aandacht op de toelichting bij de 
statutaire jaarrekening, die een uiteenzetting gaf over lopende geschillen 
met de RSZ en een leverancier, alsook over vorderingen inzake mobili-
teitsconvenants waarvoor nog geen vastlegging werd bekomen. Zij wezen 
erop dat de raad van bestuur terzake van oordeel was afdoende voorzie-
ningen te hebben aangelegd. Ook verwezen zij naar de vermelding in de 
toelichting dat de pensioenverplichtingen met betrekking tot de perso-
neelsleden die voor 1992 al op rust waren en de bruggepensioneerden 
rechtstreeks vanuit de dotatie van het Vlaams Gewest betaald worden en 
als dusdanig niet geprovisioneerd zijn. Deze opmerkingen gaven echter 
geen aanleiding tot een voorbehoud bij de statutaire jaarrekening.  
 
In een managementletter van 3 januari 2002 heeft het college van com-
missarissen een aantal aanbevelingen geformuleerd over zwakheden en 
onvolkomenheden in de administratieve organisatie en interne controle. 
Het betrof onder meer de voorraadadministratie en beheer, het systeem 
derde betalers, de vorderingsstaten inzake mobiliteitsconvenants, voor-
zieningen inzake milieuverplichtingen en hangende geschillen, punte-
ring, betaling van loontrekkenden en de BTW-problematiek op exploita-
tiesubsidies. 
 
Het Rekenhof heeft zich aan bij deze opmerkingen en aanbevelingen aan-
gesloten en de VVM gevraagd gevolg te geven aan de opmerkingen en 
aanbevelingen in het jaarverslag dat de afdeling Interne Audit van de VVM 
op 28 maart 2002 aan de raad van bestuur heeft voorgelegd. 
 
 
Toepassing van het VOI-boekhoudbesluit van 21 mei 1997 
 

• Afschrijvingen op gebouwen en ontwikkelingskosten 
 

De VVM schreef tot dusver haar gebouwen af over een periode 
van 40 jaar. Het boekhoudbesluit van 21 mei 1997 legt een af-
schrijvingspercentage op van 3% . De VVM heeft in functie van de 
rapportering aan de Vlaamse overheid een retroactieve herbere-
kening uitgevoerd van de afschrijvingen tot 31 december 2001. Zij 
nam echter de bijkomende afschrijvingen van gebouwen die zij 
met eigen middelen heeft verworven, niet als kosten in de resulta-
tenrekening op, maar boekte die rechtstreeks op een overlopende 
rekening. Zo vermeed zij een bijkomend verlies van 118 miljoen 
BEF.  
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Ook de kosten van onderzoek en ontwikkeling legt de VVM ten on-
rechte niet onmiddellijk voor het volledige bedrag ten laste van het 
resultaat. Zij draagt deze kosten (8,7 miljoen BEF) eveneens over 
langs een overlopende rekening.  
 
Artikel 23 van het boekhoudbesluit staat elke VOI toe specifieke 
waarderingsregels te bepalen, maar zij moet die specifieke regels 
vooraf aan de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting voor-
leggen en in de toelichting bij de jaarrekening vermelden. Voor het 
afwijkend afschrijvingspercentage op gebouwen en ontwikkelings-
kosten heeft de VVM echter nog geen afwijking gevraagd of toege-
licht.  

 
 
• Voorzieningen voor pensioenen 

 
Overeenkomstig artikel 42 van het besluit van 21 mei 1997 heeft 
de VVM een voorziening uitgedrukt in haar jaarrekening aan de 
Vlaamse overheid voor de nog niet aan de VZW Pensioenfonds 
overgedragen pensioenverplichtingen (10.099,2 miljoen BEF). Zij 
licht de berekening van de verplichtingen en hun financiering ech-
ter niet volledig toe in de toelichting bij de jaarrekening.  
 
De naleving van de waarderingsregels van het boekhoudbesluit 
leidt voor de VVM tot bijkomende kosten. Zij heeft deze bijkomen-
de kosten niet opgenomen in de resultatenrekening, maar eenzelf-
de bedrag als tegenwaarde geboekt op een overlopende rekening. 
Zo ondervond het resultaat van het boekjaar er geen gevolgen 
van. Ook een dergelijke afwijking van de algemene waarderings-
regels van het boekhoudbesluit vroeg de VVM nog niet.  
 
Het Rekenhof heeft in het verleden al aangedrongen op duidelijke 
richtlijnen over de wijze waarop de pensioenvoorzieningen moeten 
worden berekend, voorgesteld en toegelicht in de jaarrekening. 
Daarbij zou ook moeten worden aangegeven binnen welke tijds-
spanne de voorzieningen moeten worden aangelegd en welke in-
vloed de bijkomende kosten hebben op de werkingsdotaties.  

 
 
• Voorstelling van de begrotings- en uitvoeringscijfers 
 

De ESR-uitvoeringsrekening van de begroting, die bij de jaarreke-
ning is gevoegd, vertoont opnieuw een aantal anomalieën. Daar-
door daalt de informatiewaarde van de uitvoeringsrekening. 
- De initiële begrotingscijfers uit de uitvoeringsrekening stoelen op 
de aangepaste begroting, die bij de budgetcontrole aan het 
Vlaams Parlement is meegedeeld, in plaats van op de initiële be-
groting. 
- De uitgaven zijn onvoldoende nauwkeurig toegewezen aan de 
beschikbare ESR-coderingen, waardoor de uitvoeringsrekening 
geen juist beeld geeft van de verrichtingen. Zo groepeert de VVM 
alle investeringsuitgaven onder post 71.0, aankopen van gronden 
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en gebouwen, terwijl zij ook investeringen deed inzake nieuwbouw 
(code 72), bouwkundige werken (code 73) en aankoop vervoerma-
terieel (code 74.1).  
- Het begrotingsresultaat van het lopende jaar en de budgettaire 
resultaten van vorige jaren staan niet in de uitvoeringsrekening. 
Daardoor is het moeilijk het bedrag van de huidige en de toekom-
stige basisdotatie van de Vlaamse overheid te duiden in functie 
van de budgettaire realisaties. 
 

De VVM gebruikt de ESR-uitvoeringsrekening van de begroting in de 
loop van het begrotingsjaar niet als beheersinstrument. Zij gebruikt enkel 
de exploitatiebegroting om de evolutie van de bedrijfseconomische kos-
ten en opbrengsten op te volgen. De cijfers in de ESR-
uitvoeringsrekening vormen daarom voor het Vlaams Parlement geen 
voldoende basis voor de beoordeling van het budgettair beheer van de 
VVM.  
 
 
Voorziening voor hangende geschillen 
 
De VVM werd in 2001 veroordeeld in een geschil met de RSZ over bij-
komend vakantiegeld. Zij heeft daarvoor een voorziening van 173,9 mil-
joen BEF aangelegd. Er zijn echter nog een aantal gelijkaardige han-
gende geschillen met de RSZ, waarvoor de VVM wellicht ook zal worden 
veroordeeld, maar waarvoor zij nog geen voorzieningen heeft aange-
legd. Zij bedragen samen 258,6 miljoen BEF. De instelling nam ze wel 
op in de toelichtende staat van de mogelijke schuldverplichtingen. Het 
Rekenhof concludeerde dat de voorzieningen inzake geschillen met de 
RSZ ontoereikend zijn. 
 
Voor de bovengenoemde veroordeling heeft de VVM ook een vordering 
op het Gewest geboekt van 173,9 miljoen BEF. Het geschil dateert im-
mers van de NMVB-periode en de VVM acht ze bijgevolg verhaalbaar 
langs het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD). Zo neutraliseerde 
zij de impact van de voorziening op het resultaat. De terugvordering op 
het VFLD is volgens het Rekenhof voorbarig, temeer daar de VVM zo-
pas bij de voorbereiding van de begroting 2003 heeft voorgesteld en de 
Vlaamse regering ze nog niet formeel goedkeurde. 
 
 
Voorziening voor milieuverplichtingen 
 
De VVM heeft een voorziening voor milieuverplichtingen aangelegd om 
te kunnen voldoen aan eventuele saneringsverplichtingen voor stel-
plaatsen en dergelijke. Zij geeft uitdrukking aan de op dit vlak door de 
raad van bestuur gekende risico’s. De toelichting bij de vennootschaps-
rechtelijke jaarrekening 2001 van de VVM meldde dat een analyse en 
inventarisatie van deze risico’s in voorbereiding was, waaraan de voor-
ziening zou worden aangepast. De VVM redeneerde dat zij bij een ver-
koop van een terrein de saneringskosten zal moeten dragen en dat zij 
de die kosten bij een heraanleg van een stel- of tankplaats kan betrek-
ken op de investering. Zo zou dit eventuele kapitaalsubsidies kunnen 
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genereren. Het auditcomité van de VVM heeft op 6 december 2001 een 
overzicht per entiteit besproken van de stelplaatsen die sanering vergen. 
Het geeft de kosten ervan geraamd op 322,5 miljoen BEF(124), terwijl de 
balans van 31 december 2001 maar in 70,8 miljoen BEF heeft voorzien.  
 
 
Boeking CFO intresten  
 
De CFO-intresten werden laattijdig aan de VVM meegedeeld(125). Daar-
door diende de VVM haar intresten te ramen. Door verschillen tussen de 
raming en de afrekening ontstonden verschuivingen over de jaren, die 
het toerekeningsprincipe niet eerbiedigden en het getrouw beeld moge-
lijk verstoorden. Zo kreeg de VVM in augustus 2001 een CFO-
afrekening voor 2000 die 0,4 miljoen BEF opbracht, terwijl de VVM eind 
2000 8,3 miljoen BEF intrestlasten geprovisioneerd had. Dit leverde in 
2001 dus een uitzonderlijke opbrengst van 8,7 miljoen BEF op. Ook voor 
2001 raamde en boekte de VVM 22,5 miljoen BEF CFO-intresten. Door 
een foutieve debitering van de creditintresten, bedroegen de geboekte 
intrestkosten 26,8 miljoen BEF. De CFO-afrekening voor 2001 bedroeg 
21,8 miljoen BEF. De VVM heeft het resulterende voordelige verschil 
van 5 miljoen BEF in 2002 nog niet gecorrigeerd. 
 
 
Vorderingen inzake mobiliteitsconvenants en basismobiliteit 
 
De VVM kan de bijkomende exploitatiekosten die gepaard gaan met de 
projecten voor de invoering van de basismobiliteit en voor mobiliteits-
convenants terugvorderen van het Vlaams Gewest. Per project dient zij 
daarvoor bij het Gewest een vorderingsstaat in. Zij houdt de terugvorde-
ringsstaten niet individueel in haar boekhouding bij, maar inventariseert 
ze enkel extracomptabel. De ontvangen terugbetalingen boekt ze wel 
individueel, maar deze ontvangsten kunnen niet rechtstreeks aan de 
ingediende vorderingen verbonden worden. Op het einde van het boek-
jaar registreert de VVM een gezamenlijke vordering voor alle vermeende 
openstaande saldi voor alle projecten samen. Op 31 december 2001 
stond aldus een vordering van 105,1 miljoen BEF open. Door de ge-
brekkige boekhouding van de vorderingsstaten bestaat er geen zeker-
heid over de inbaarheid van dit saldo.  
 
De registratie van de vorderingen inzake mobiliteitsconvenants en ba-
sismobiliteit zijn volgens de minister het gevolg van de vastleggingswijze 
van de VVM-dossiers. Daar het probleem nog zal vergroten met de toe-
name van het aantal dossiers, zullen het kabinet van de Vlaamse Minis-
ter van Mobiliteit, de VVM en de bevoegde administratie in samenspraak 

 
 
                                                 
124  Met alle andere milieuverplichtingen samen rekent het comité op 1.731 

miljoen BEF. 
125  In strijd met artikel 6, §3, van het besluit van de Vlaamse regering van 22 

september 1993 houdende modaliteiten tot uitvoering van het centraal the-
sauriebeheer voor de Vlaamse openbare instellingen. 



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 252 

met de Inspectie van Financiën een andere procedure uitwerken. De 
VVM zal volgens de minister bij de opmaak van de rekeningen 2002 
trachten rekening te houden met de resterende opmerkingen van het 
Rekenhof. Een eerste aanzet werd gegeven in besprekingen met de 
administratie voor de opbouw van de historiek en de communicatie naar 
de VVM enerzijds en langs het kostprijssysteem van de VVM anderzijds.  
 
 
Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves  
 
Voor de overgang naar de euro werd het geplaatste kapitaal van de 
VVM verhoogd door incorporatie van reserves, een vereenvoudigde 
procedure in het vennootschapsrecht. De algemene vergadering van 
aandeelhouders van 29 mei 2001 bracht het geplaatste kapitaal van de 
VVM aldus op 31.275,39 euro (1.261.646 BEF) in plaats van 1.250.000 
BEF(126). Artikel 6, §1, van het oprichtingsdecreet van de VVM van 31 juli 
1990 heeft het kapitaal van de maatschappij echter vastgelegd op 
1.250.000 BEF. Deze decretale bepaling werd niet nog niet aangepast 
aan de kapitaalverhoging van 29 mei 2001. Die kapitaalverhoging mist 
bijgevolg een decretale grondslag.  
 
 
Euro-starterkits 
 
De VVM boekte de euro-starterkits die zij als voorschot aan de chauf-
feurs verstrekte, niet alle correct of tijdig. Dit had echter geen invloed op 
het resultaat en bleef beperkt tot de classificatie op de balans. De VVM 
zal dit onderzoeken en in 2002 regulariseren. 
 
 
9.24.4 Antwoord van de minister 
 
De minister heeft op 8 april 2003 geantwoord. Inzake de afschrijvingen 
op gebouwen en ontwikkelingskosten stelde hij dat de VVM de bijko-
mende kosten niet in de resultatenrekening maar op een overlopende 
rekening heeft opgenomen, zodat het boekjaar 2001 in evenwicht kon 
worden afgesloten. Hij stelde ook vast dat de VVM nog steeds geen 
afwijking van de waarderingsregels van het boekhoudbesluit van 21 mei 
1997 heeft aangevraagd. 
 
Inzake de voorziening voor pensioenen antwoordde de minister dat de 
berekening niet volledig was toegelicht omdat een aantal actuariële de-
tailgegevens ontbraken.  
 
Volgens de minister is de VVM in de andere geschillen met de RSZ nog 
niet veroordeeld, en zal de instelling te gepasten tijde op een correcte 
manier reageren. 

 
 
                                                 
126  De publicatie van deze kapitaalverhoging in de bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad vond nog niet plaats. 
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De minister stelde ten slotte dat de geboekte voorziening voor milieu-
verplichtingen uitdrukking geeft aan de eind 2001 door de raad van be-
stuur van de VVM gekende risico’s. De analyse van de milieuverplichtin-
gen is volgens de minister mede afhankelijk van de door de raad van 
bestuur te beslissen bestemming van de sites. 
 
 
 
9.25 Vlaams Commissariaat voor de Media 

Het Vlaams Commissariaat voor de Media, bevoegd voor het verlenen 
van vergunningen en erkenningen, de controle op de naleving van in-
breuken op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie en 
de sanctionering ervan, heeft een bedrijfseconomische jaarrekening 
voorgelegd met een balanstotaal van 6,9 miljoen BEF en met een verlies 
van het boekjaar van 1,5 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening be-
vat 1,4 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot een tekort van het 
begrotingsjaar van 1,4 miljoen BEF. Het gecumuleerd over te dragen 
overschot bedraagt 6,9 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 
2001 van de instelling op 7 januari 2003 gecontroleerd verklaard.  
 
 
9.25.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil
4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 4.000 0 -4.000

46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 
(werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap) 

4.000 0 -4.000

 TOTAAL ONTVANGSTEN 4.000 0 -4.000
   

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.443 1.443 0

12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 
(werkingsuitgaven en vergoeding commissarissen)) 

1.443 1.443 0

 TOTAAL UITGAVEN 1.443 1.443 0
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 2.557 -1.443 -4.000
 Overgedragen resultaat vorige jaren 8.301 8.301 0
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 10.858 6.858 -4.000

 
 
9.25.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 1 23 Eigen Vermogen 6.859 8.324 
Materiële vaste activa 1 23 Overgedragen resul-

taat 
6.859 8.324 

Vlottende activa 6.858 8.301    
Liquide middelen 6.858 8.301    
Totaal 6.859 8.324 Totaal 6.859 8.324 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 0 4.000 
Inkomensoverdrachten 0 4.000 
Operationele kosten -1.465 -1.326 
Div. diensten/goederen 1.443 1.201 
Niet kaskosten 22 125 

Resultaat van het boekjaar -1.465 2.674 

 
 
9.25.3 Resultaat van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Media op 7 januari 2003 medegedeeld dat de ESR-
uitvoeringsrekening 2001 niet de correcte, door de Vlaamse Gemeen-
schap goedgekeurde, begrotingscijfers vermeldde. 
 
 
 
9.26 Nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen  

De NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen heeft 
een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met een balanstotaal 
van 12.108,7 miljoen BEF en met een verlies van het boekjaar van 15,0 
miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 2.086,3 miljoen BEF 
ontvangsten en 1.809,0 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding tot 
een overschot van het begrotingsjaar van 277,3 miljoen BEF. Het gecu-
muleerd over te dragen tekort bedraagt 109,7 miljoen BEF. Het Reken-
hof heeft de rekeningen 2001 van de NV Zeekanaal en Watergebonden 
Grondbeheer Vlaanderen op 23 juli 2002 gecontroleerd verklaard.  
 
 
9.26.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
1 Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (con-

sumptieve bestedingen) 
205.439 182.386 -23.053 

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 205.439 182.386 -23.053 
2 Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van ver-

mogen en van ondernemingsactiviteit 
65.134 64.510 -624 

26 Rente van overheidsvorderingen 8.797 8.798 1 
28 Overige resultaten van vermogen 56.337 55.712 -625 

3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 256.850 239.290 -17.560 
36 Indirecte belastingen en heffingen 248.488 229.482 -19.006 
38 Overige inkomensoverdrachten 8.362 9.808 1.446 

4 Inkomensoverdrachten van de sector overheid 734.164 721.103 -13.061 
46 Inkomensoverdrachten van de centrale overheid 

(dotaties Vlaamse Gemeenschap) 
734.164 721.103 -13.061 

5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 1.034 1.034 0 
5 Kapitaaloverdrachten van bedrijven 1.034 1.034 0 
6 Kapitaaloverdrachten van de sector overheid 833.632 869.593 35.961 

66 Kapitaaloverdrachten van de centrale overheid 833.632 869.593 35.961 
8 Kredietaflossingen 530 554 24 

86 Kredietaflossingen door bedrijven en financiële instellingen 200 207 7 
87 Kredietaflossingen door private instellingen en gezinnen 330 347 17 
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9 Overheidsschuld 36.077 7.790 -28.287
98 Opnemingen uit reservefondsen 36.077 7.790 -28.287

 TOTAAL ONTVANGSTEN 2.132.860 2.086.260 -46.600
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

1.162.108 1.115.877 46.231-

11 Lonen en sociale lasten 340.024 324.272 -15.752
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 510.408 488.424 -21.984
14 Herstellingen en onderhoud van water- en wegenbouwkundige 

werken 
311.676 303.181 -8.495

2 Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van ver-
mogen en van ondernemingsactiviteit 

200 106 -94

21 Rente overheidsschuld 200 106 -94
3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 5.437 5.326 -111

32 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 5.235 5.187 -48
33 Inkomensoverdrachten aan vzw’s 2 2 0
34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 200 137 -63

4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 4.861 4.861 0
45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 4.861 4.861 0

7 Investeringen 791.328 630.699 -160.629
71 Aankoop gronden 32.801 32.801 0
72 Nieuwbouw van gebouwen 35.000 12.778 -22.222
73 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 700.000 614.965 -85.035
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
23.527 20.956 -2.571

8 Kredietverleningen en Deelnemingen 1.382 1.314 -68
81 Kredietverleningen aan bedrijven 1.152 1.180 28
83 Kredietverleningen aan gezinnen 230 134 -96

 TOTAAL UITGAVEN 1.965.316 1.808.984 -156.332
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 167.544 277.276 109.732
 Overgedragen resultaat vorige jaren -167.544 -167.544 0
 Nettowijziging reservefondsen 0 0 0
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 109.732 109.732

 
De reële totale ontvangsten voor 2001 (2.086,3 miljoen BEF) overtroffen 
de reële totale uitgaven (1.809 miljoen BEF), met een positief begro-
tingsresultaat van 277,3 miljoen BEF. Rekening houdend met het tekort 
van de vorige jaren, leverde dit een gecumuleerd over te dragen budget-
tair overschot van 109,7 miljoen BEF op. 
 
 
9.26.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 11.421.019 11.179.591 Eigen Vermogen 11.653.626 11.282.544 
Immateriële vaste 
activa 

11.072 7.850 Kapitaal 28.950 28.950 

Materiële vaste activa 11.409.889 11.171.684 Herwaarderings-
meerwaarden 

1.621.384 1.621.384 

Financiële vaste 
activa 

57 57 Reserves 109.329 109.329 

Vlottende activa 687.664 398.318 Overgedragen resul-
taat 

51.209 66.241 

Vorderingen > 1 jaar 121 382 Dotaties, subsidies, 
e.d.  

9.842.754 9.456.640 

Voorraden 14.227 16.370 Vreemd vermogen 455.057 295.365 
Vorderingen < 1 jaar 206.059 264.683 Voorzieningen en 

uitgestelde belastin-
gen 

109.383 16.395 

Liquide middelen 358.878 107.219 Schulden > 1 jaar 810 1.748 
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Overlopende rekenin-
gen 

108.379 9.664 Schulden < 1 jaar 197.039 241.590 

   • Schulden > 1 jaar 
die in jaar vervallen 

0 0 

   • Handelsschulden 181.597 216.493 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

15.442 25.097 

   • Andere schulden 0 0 
   Overlopende rekenin-

gen 
147.825 35.632 

Totaal 12.108.683 11.577.909 Totaal 12.108.683 11.577.909 

 
De overlopende rekeningen op het actief van de balans omvatten ver-
kregen opbrengsten uit nog aan te vragen gewesttegemoetkomingen 
voor lopende onderhoudswerken (102,3 miljoen BEF). De overlopende 
rekeningen van het passief omvatten het niet gebruikte gedeelte (146,7 
miljoen BEF) van de nieuwe onderhoudsdotatie 2001 (225 miljoen BEF), 
dat werd geboekt als over te dragen opbrengst. 
 
 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000 

Operationele opbrengsten 1.246.790 939.430 
Lopende opbrengsten 139.396 161.523 
Geproduceerde vaste activa 0 1.766 
Inkomensoverdrachten 997.331 679.350 
Andere opbrengsten 110.063 96.791 
Operationele kosten -1.265.450 -1.018.173 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 8.383 5.039 
Div. diensten/goederen 472.464 365.178 
Personeelskosten 312.259 292.481 
Niet kaskosten 470.257 347.732 
Andere operat. kosten 2.087 7.743 

Operationeel resultaat -18.660 -78.743 

Financiële opbrengsten 4.284 2.245 

Financiële kosten -202 -84 

Uitzonderlijke opbrengsten 21.449 1.919 

Uitzonderlijke kosten 2.903 0 

Resultaat van het boekjaar -15.032 -74.663 

 
 
9.26.3 Opmerkingen bij de rekeningen 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting en 
van Openbare Werken op 23 juli 2002 het volgende meegedeeld: 
 
 
Verslag van de Commissaris-revisor 
 
Het Rekenhof heeft kennis genomen van het verslag van de Commissa-
ris-revisor, waarin hij een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud 
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heeft afgeleverd voor de jaarrekening 2001, die aan de algemene ver-
gadering van aandeelhouders van de vennootschap is voorgelegd.  
 
 
Vorderingen op de Haven van Brussel 
 
Het samenwerkingsakkoord van 17 december 1991 tussen het Vlaams 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het beheer en de 
exploitatie van het kanaal Brussel-Rupel is nog steeds niet vernieuwd. 
Pogingen daartoe strandden op het grote verschil in visie op de Vlaamse 
heffingen op watercaptatie in Brussel in verhouding tot de kostprijs voor 
het oppompen van water. De haven weigert de hoge jaarlijkse vergoe-
ding voor watercaptatie te betalen. Op 29 december 1999 heeft de NV 
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen de Haven van 
Brussel daarvoor gedagvaard. Haar raad van bestuur besliste op 18 juli 
2001 de betrokken openstaande facturen van 1998, 1999 en 2000 
(89.998.619 BEF, exclusief BTW) dubieus te verklaren en een waarde-
vermindering in de boekhouding te provisioneren. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren, zijn de heffingen voor watercaptatie voor 2001 niet 
meer van de haven gevorderd. 
 
 
Terugvorderbaar voorschot 
 
Ter compensatie van de gederfde ontvangsten uit watercaptatie van de 
Haven van Brussel heeft het Vlaams Gewest de NV Zeekanaal in 2001 
een terugvorderbaar voorschot toegekend van 89 miljoen BEF. In de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap staat dit 
terugvorderbaar voorschot als een kredietverlening onder ESR-code 
81.11. Bij de uitbetaling van dit voorschot had het Rekenhof op 22 au-
gustus 2001 opgemerkt dat de terugbetalingsmodaliteiten nog niet 
schriftelijk waren vastgelegd. De Vlaamse Minister van Openbare Wer-
ken antwoordde dat hij daarvoor een schriftelijke overeenkomst met de 
vennootschap zou opstellen en dat voor dit voorschot een potentieel 
recht in de boekhouding van de Vlaamse Gemeenschap zou worden 
ingeschreven. 
 
De NV Zeekanaal schreef het voorschot in haar boekhouding in als een 
definitief verworven opbrengst, samen met de andere gewestdotaties. Zij 
registreerde de schuldpositie tegenover het Vlaams Gewest niet. De 
instelling ging er volgens het Rekenhof ten onrechte van uit dat het 
voorschot een feitelijk verworven dotatie was. Door deze boekhoudkun-
dige verwerking als opbrengst kon de NV haar bedrijfseconomische ver-
lies van 2001 beperken tot ongeveer 15 miljoen BEF. Een meer voor-
zichtige boeking zou een verlies van 104 miljoen BEF getoond hebben, 
die de overgedragen winst van vorige jaren vanaf 1 januari 2002 zou 
hebben doen omslaan in een overgedragen verlies van 37,8 miljoen 
BEF.  
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Onderhoudsdotatie 
 
Omdat de vennootschap over onvoldoende eigen middelen beschikt 
voor de financiering van de onderhoudswerken, kent het Vlaams Gewest 
haar sinds 2001 een onderhoudsdotatie toe van 225 miljoen BEF. Tij-
dens voorgaande jaren werden de kosten van de onderhoudswerken ten 
laste van de onderhoudskredieten van de algemene uitgavenbegroting 
van de Vlaamse Gemeenschap gelegd. Voor een nauwkeurige over-
gang tussen de oude en de nieuwe financieringswijze is echter geen 
regeling uitgewerkt. Daardoor ligt niet eenduidig vast onder welke voor-
waarden de bestaande financieringsverbintenissen van het Vlaams Ge-
west van 1999 en 2000 nog konden worden uitbetaald en of de NV die 
ook nog kon gebruiken voor de terugbetaling van onderhoudsuitgaven 
van 2001 en 2002. Zo vorderde de vennootschap in 2001 nog 
165.854.420 BEF terugbetaling van onderhoudskosten volgens de oude 
regeling ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap. Tevens schreef zij nog de opbrengsten in van de terug-
betaling van onderhoudskosten (102.267.811 BEF) waarvoor zij nog 
geen terugvorderingen bij het Vlaams Gewest indiende. Van de nieuwe 
225 miljoen BEF onderhoudsdotatie voor 2001 heeft de NV in 2001 
maar 78.526.389 BEF aangewend. Zij droeg de rest over naar 2002.  
 
Ook in de toekomst zal de vroegere financieringswijze verder worden 
gebruikt voor de terugbetaling door het Vlaams Gewest van buitenge-
wone onderhoudswerken van de NV Zeekanaal. Het Gewest rekent de-
ze buitengewone onderhoudswerken als investeringsuitgaven ten laste 
van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds aan, terwijl de NV 
Zeekanaal ze beschouwt als courante onderhoudswerken en ze als lo-
pende verrichtingen op haar begroting aanrekent. Het Rekenhof merkte 
op dat deze verschillende rubricering van buitengewoon onderhoud de 
doorzichtigheid en de samenlezing van de begrotingen van het Vlaams 
Gewest en van de instelling niet ten goede komt.  
 
 
Statutenwijziging  
 
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 26 
september 2001 de statuten van de vennootschap aangepast. Zij beslis-
te een beperkte kapitaalsverhoging uit te voeren met 6.098,25 EUR door 
incorporatie van reserves. De Vlaamse regering heeft deze statutenwij-
ziging met de kapitaalsverhoging op 28 september 2001 goedgekeurd. 
Zij besliste de kapitaalsverhoging door te voeren op 1 januari 2002 door 
incorporatie van overgedragen winst. Deze statutenwijzigingen zijn niet 
volledig op elkaar afgestemd.  
 
 
9.26.4 Antwoord van de minister 
 
Op 9 december 2002 heeft de minister geantwoord dat het geding met 
de Haven van Brussel nog steeds hangende was. De instelling zou de 
verschuldigde rechten voor 2001 aan de raadsman overgelegd hebben, 
die de vordering met deze bedragen diende uit te breiden. Na juridische 
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erkenning door de rechtbank van de rechten, zouden alle vorderingen, 
ook die van 2001 en later, kunnen worden ingeleid en eventueel geïnd. 
 
De terugbetalingsmodaliteiten van het van het Vlaams Gewest terugvor-
derbaar voorschot zouden op 24 juli 2002 in een protocol zijn vastge-
legd. De instelling heeft het ontvangen voorschot als definitief verworven 
beschouwd, omdat het volgens het protocol maar terugbetaalbaar is tot 
de bedragen die de instelling effectief zou ontvangen krachtens een uit-
spraak in het geding of een minnelijke schikking. Het Gewest kan de 
voorschotten maar opeisen nadat de instelling de betwiste gelden effec-
tief heeft ontvangen. De toegepaste aanrekening was volgens de minis-
ter dan ook correct. 
 
Aangaande de onderhoudsdotatie verduidelijkte de minister dat de en-
gagementen in de gewestbegroting ten bate van de NV Zeekanaal van 
voor 2001 zouden worden aangewend tot uitputting. Het ongebruikte 
saldo van de nieuwe onderhoudsdotatie voor 2001 is integraal belast 
met verbintenissen. Voor de boekhoudkundige verwerking van buiten-
gewone onderhoudswerken past de NV Zeekanaal de aanrekeningsre-
gels van het besluit van 21 mei 1997 toe. Door de keuze van het begro-
tingsartikel op de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds gelden 
daar andere aanrekeningsregels. 
 
De minister antwoordde inzake de statutenwijziging dat de instelling op 
advies van de bedrijfsrevisor de beslissing van de algemene vergade-
ring heeft gevolgd. Volgens hem moeten formeel geen verdere acties 
worden ondernomen om de teksten op elkaar af te stemmen. 
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9.27 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en 
Gasmarkt 

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG) heeft een bedrijfseconomische jaarrekening voorgelegd met 
een balanstotaal van 25,6 miljoen BEF en met een winst van het boek-
jaar van 23,2 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevat 27,0 mil-
joen BEF ontvangsten en 3,9 miljoen BEF uitgaven en geeft aanleiding 
tot een overschot van het begrotingsjaar van 23,1 miljoen BEF. Het ge-
cumuleerd over te dragen overschot bedraagt 23,1 miljoen BEF. Het 
Rekenhof heeft de rekeningen 2001 van de VREG op 26 november 
2002 gecontroleerd verklaard. Het stelde vast dat in het begrotingsluik 
de correcte aanrekeningsregels niet werden toegepast en dat met be-
trekking tot het toezicht op de instelling nog geen regeringscommissaris 
werd aangesteld. 
 
 
9.27.1 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid 27.000 27.000 0 

46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 27.000 27.000 0 
 TOTAAL ONTVANGSTEN 27.000 27.000 0 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tiebestedingen) 

20.000 840 -19.160 

11 Lonen en sociale lasten 13.000 840 -12.160 
12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 7.000 0 -7.000 

7 Investeringen 7.000 3.048 -3.952 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
7.000 3.048 -3.952 

 TOTAAL UITGAVEN 27.000 3.888 -23.112 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 0 23.112 23.112 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 0 0 0 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 0 23.112 23.112 

 
 
9.27.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vaste activa 2.477 0 Eigen Vermogen 23.250 0 
Materiële vaste activa 2.477 0 Overgedragen resul-

taat 
23.250 0 

Vlottende activa 23.112 0 Vreemd Vermogen 2.339 0 
Liquide middelen 23.112 0 Schulden < 1 jaar 1.724 0 
   • Handelsschulden 1.844 0 
   • Schulden m.b.t. 

belastingen, bezol-
digingen en sociale 
lasten 

-120 0 

   Overlopende rekenin-
gen 

615 0 

Totaal 25.589 0 Totaal 25.589 0 

 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

261 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

 
 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING   

 2001 2000

Operationele opbrengsten 27.000 0
Inkomensoverdrachten 27.000 0
Operationele kosten -3.750 0
Personeelskosten 3.475 0
Niet kaskosten 275 0
Operationeel resultaat 23.250 0

Resultaat van het boekjaar 23.250 0

 
 
De VREG heeft het boekjaar 2001 met een winst van 23,2 miljoen BEF 
afgesloten.  
 
 
9.27.3 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Energie op 26 november 2002 de volgende opmerkingen mee-
gedeeld: 
 
• Volgens artikel 35 van het elektriciteitsdecreet dient een rege-

ringscommissaris het toezicht van de Vlaamse regering op de 
VREG uit te oefenen. Tot op heden bleef deze decretale bepaling 
zonder uitvoering. 

• Noch het oprichtingsdecreet, noch de uitvoeringsbesluiten bevat-
ten bepalingen over de goedkeuring van de jaarrekening. Er zijn 
dan ook maatregelen dienaangaande nodig.  

• De VREG heeft de aanrekeningsregels in het boekhoudbesluit 
voor het begrotingsluik van de jaarrekening niet gerespecteerd. 
Het rekende de uitgaven immers aan op kasbasis in plaats van op 
transactiebasis, zodat ook het bekomen begrotingsresultaat incor-
rect is. 

• In het kader van een volwaardige uitvoeringsrekening van de be-
groting, dienen de ontvangsten en uitgaven aan de juiste begro-
tingsposten te worden toegewezen. In het geval van de rekrute-
ringskosten, respecteerde de VREG dit niet. 

• Conform artikel 55 van het boekhoudbesluit diende de VREG het 
begrotingsresultaat expliciet naar voren te brengen en over te dra-
gen naar het volgende boekjaar. 

• Bij de aanwending van de overlopende rekening 492, toe te reke-
nen kosten, moeten de juiste cut-off regels worden toegepast. 
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9.28 Reproductiefonds Vlaamse Musea  

Het Reproductiefonds Vlaamse Musea heeft zijn bedrijfseconomische 
jaarrekening voor het eerste boekjaar op 31 december 2000 afgesloten 
met een balanstotaal van 21,8 miljoen BEF en met een verlies van het 
boekjaar van 0,07 miljoen BEF. De ESR-uitvoeringsrekening bevatte 
voor 1999 21,9 miljoen BEF ontvangsten en geen uitgaven. Die voor 
2000 bevatte geen ontvangsten en 0,07 miljoen BEF uitgaven en gaf 
aanleiding tot een tekort van het begrotingsjaar van 0,07 miljoen BEF. 
Het gecumuleerd over te dragen overschot bedroeg 21,8 miljoen BEF. 
Het fonds sloot het boekjaar 2001 af met een balanstotaal van 21,3 mil-
joen BEF en met een verlies van het boekjaar van 0,5 miljoen BEF. De 
ESR-uitvoeringsrekening 2001 bevat geen ontvangsten en 0,5 miljoen 
BEF uitgaven. Het gecumuleerde, over te dragen overschot bedraagt 
21,3 miljoen BEF. Het Rekenhof heeft de rekeningen 2000 en 2001 van 
het reproductiefonds op 4 maart 2003 gecontroleerd verklaard.  
 
 
9.28.1 ESR-uitvoeringsrekening 1999 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
4 Inkomensoverdrachten binnen de sector 19.400 19.400 0 

46 Binnen eenzelfde institutionele groep 19.400 19.400 0 
6 Inkomensoverdrachten binnen de sector 2.500 2.500 0 

66 Binnen eenzelfde institutionele groep 2.500 2.500 0 
 TOTAAL ONTVANGSTEN 21.900 21.900 0 
  
 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 
   
 Budgettair resultaat van het boekjaar 21.900 21.900 0 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 21.900 21.900 0 

 
In 1999 ontving het fonds uitsluitend 2.500.000 BEF van de Vlaamse 
overheid als kapitaalinbreng en 19.400.000 BEF als subsidiëring van de 
werkingskosten. Aangezien er geen uitgaven waren, werd dit bedrag 
integraal overgedragen. 
 
 
9.28.2 Balans en resultatenrekening op 31.12.2000 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa  2000 Passiva  2000 

Vlottende activa  21.826 Eigen vermogen  2.426 

Liquide middelen  21.826 Kapitaal  2.500 

   Overgedragen resul-
taat 

 -74 

   Vreemd vermogen  19.400 

   Schulden < 1jaar  19.400 

Totaal  21.826 Totaal  21.826 
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 (in duizenden BEF) 

RESULTATENREKENING 
  2000

Operationele opbrengsten  0

Operationele kosten  -74
Div. diensten/goederen  -74
Operationeel resultaat  -74

Resultaat van het boekjaar  -74

 
 
Aangezien het eerste boekjaar volgens de statuten liep vanaf de oprich-
ting tot 31 december 2000, heeft het Fonds ten onrechte enkel de ver-
richtingen van het kalenderjaar 2000 opgenomen in zijn resultatenreke-
ning. De operationele opbrengsten bedroegen voor het eerste boekjaar 
dus 19,4 miljoen BEF. De operationele kosten konden niet verder wor-
den toegelicht. Uit de stukken blijkt alleen dat op 8 juni 2000 73.823 BEF 
werd betaald. Begunstigde noch voorwerp van de betaling konden wor-
den achterhaald. 
 
 
9.28.3 Uitvoeringsrekening van de begroting 2000 
 
 (in duizenden BEF) 

Begroting Uitvoering Verschil
 

TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0
 

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 100 74 -26
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van 

diensten 
100 74 -26

 
TOTAAL UITGAVEN 100 74 -26

 
Budgettair resultaat van het boekjaar -100 -74 26
Overgedragen resultaat vorige jaren 21.900 21.900 0
OVER TE DRAGEN RESULTAAT 21.800 21.826 26

 
 
9.28.4 Balans en resultatenrekening op 31.12.2001 
 
 (in duizenden BEF) 

BALANS 

Activa 2001 2000 Passiva 2001 2000 

Vlottende 
activa 

21.348 21.826 Eigen ver-
mogen 

1.948 2.426 

Liquide 
middelen 

21.348 21.826 Kapitaal 2.500 2.500 

   Overgedra-
gen resultaat 

-552 -74 

   Vreemd 
vermogen 

19.400 19.400 

   Schulden       
< 1jaar 

19.400 19.400 

Totaal 21.348 21.826 Totaal 21.348 21.826 
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 (in duizenden BEF) 
RESULTATENREKENING   
 2001 2000 

Operationele opbrengsten 0 0 

Operationele kosten -478 -74 
Div. diensten/goederen -478 -74 
Operationeel resultaat -478 -74 

Resultaat van het boekjaar -478 -74 

 
De rekening werd in euro voorgelegd. De voorstelling voorgeschreven 
door het boekhoudbesluit werd niet gevolgd. 
 
 
9.28.5 ESR-uitvoeringsrekening 2001 
 
 (in duizenden BEF) 

 Begroting Uitvoering Verschil 
  
 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 
  

1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consump-
tieve bestedingen) 

14.900 478 -14.422 

11 Lonen en sociale lasten 9.000 32 -8.968 
12 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten 5.900 446 -5.454 

7 Investeringen 5.000 0 -5.000 
74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder 

onlichamelijke zaken 
5.000 0 -5.000 

  
 TOTAAL UITGAVEN 19.900 478 -19.422 
  
 Budgettair resultaat van het boekjaar -19.900 -478 19.422 
 Overgedragen resultaat vorige jaren 21.826 21.826 0 
   
 OVER TE DRAGEN RESULTAAT 1.926 21.348 19.422 

 
 
9.28.6 Resultaten van de rekeningencontrole 
 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Ministers van Financiën en Begroting 
en van Cultuur op 5 maart 2003 zijn opmerkingen meegedeeld. De op-
merkingen over de rekeningen 2000 betroffen het niet opnemen van de 
verrichtingen van het jaar 1999 in de rekeningen van het eerste boekjaar 
en het feit dat de kosten niet konden worden verantwoord. Wat het 
boekjaar 2001 betreft, heeft het Rekenhof opgemekt dat de rekening in 
euro werd ingediend en dat de voorstelling niet in overeenstemming is 
met het boekhoudbesluit.  
 
 
9.28.7 Antwoord van de minister 
 
Op 23 april 2003 deelde de minister mee dat de in 2000 gedragen kos-
ten oprichtingskosten waren. De werkingsdotatie werd als schuld in de 
balans opgenomen om te vermijden dat het fonds in afwachting van zijn 
operationeel worden, al belastingen zou hebben moeten betalen op de-
ze ontvangst. De minister deelt bovendien mee dat de rapportering van 
het reproductiefonds maar betrekking heeft op een beperkt aantal ele-
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menten (kleine uitgaven). Zodra de NV operationeel wordt, zal de boek-
houding worden overgedragen en de rapportering vervolledigd. Onder-
tussen zou het model van het boekhoudbesluit zo strikt mogelijk worden 
gevolgd.  
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Bijlage 1 Algemene ontvangsten 2001 

 
 (in miljoen BEF) 
CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING 

   Initieel Aangepast  

  TITEL I - II 
LOPENDE EN KAPITAALONT-
VANGSTEN 

  

  DEPARTEMENT 0 - HOGERE ENTITEITEN   

  Organisatieafdeling 01 - Vlaamse regering   

  Programma 10 - Algemene werkingskosten   

01 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten (pro memo-
rie) 

- - - 

  DEPARTEMENT 1 - COORDINATIE   

  Organisatieafdeling 10 - Departement Coördi-
natie (algemeen) 

  

  Programma 10 - Diverse interdepartementa-
le ontvangsten 

  

01 06.01 Diverse andere ontvangsten 1,1 1,1 7,5 

01 12.01 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan 
op bestaansmiddelen 

3,0 3,0 0 

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, … 6,0 6,0 3,4 

01 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermo-
gensgoederen 

0,1 0,1 0 

  DEPARTEMENT 2 - ALGEMENE ZAKEN EN 
FINANCIEN 

  

  Organisatieafdeling 20 - Departement AZF 
(algemeen) 

  

  Programma 10 - Diverse intradepartementa-
le ontvangsten 

  

01 06.01 Diverse andere ontvangsten 5,0 5,0 5,3 

01 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan 
op bestaansmiddelen 

3,0 3,0 4,8 

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, … 2,5 2,5 - 4,0 

01 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermo-
gensgoederen 

0,1 0,1 0 
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CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

   Initieel Aangepast  

  Organisatieafdeling 24 - Administratie Bud-
gettering, Accounting en Financieel Mana-
gement 

  

  Programma 10 - Algemene financiële logis-
tiek 

  

01 06.01 Allerhande terugvorderingen (pro memorie) - - -

01 16.02 Terugstorting door de VOI’s van verzekerings-
premies en van de vergoeding van de makelaars 
die de Vlaamse Gemeenschap in het kader van 
de pooling voor hen betaalt 

13,4 13,4 25,4

01 36.01 Heffingen leegstand en verkrotting (decreet 
20.12.96) 

330,0 380,0 225,0

01 76.01 Opbrengst uit de verkoop van onroerende goe-
deren 

- 392,0 0,0

01 76.06 Opbrengst van de verkoop van onroerende goe-
deren (pro memorie) (art. 93 decreet van 
22.12.93) (50%) 

- 47,3 85,1

01 89.01 Terugstorting van renteloze voorschotten (pro 
memorie) 

- - -

  Programma 30 - Waarborgen   

01 38.02 Bijdragen in verband met de verleende waarborg 
(art. 13, decreet 15.12.1993) 

10,0 10,0 125,0

01 57.20 Ontvangsten uit betaling van de door de NV. 
Tunnel Liefkenshoek verschuldigde bijdrage voor 
de gewestwaarborg gehecht aan de leningen van 
de NV. Tunnel Liefkenshoek 

- 57,0 0,0

  Programma 40 - Rechtstreekse schuld   

01 26.03 Renten in het kader van een autonoom kas- en 
schuldbeheer 

541,0 1.206,0 1.136,0

01 46.01 Tussenkomst van het VERF in de rentebetaling 
der directe en indirecte schuld van de Vlaamse 
Gemeenschap ingevolge tekorten op de hiervoor 
op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 
beschikbare kredieten (pro memorie) 

- - -

  Programma 80 - Indirecte schuld   

01 26.01 Terugbetaling van renten van de indirecte schuld 5,0 5,0 0,9

01 26.09 Door de VHM verschuldigd aandeel in rentelas-
ten van leningen aangegaan door de VHM 

675,7 485,7 482,8

  Organisatieafdeling 26 - Administratie Over-
heidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidi-
eerde Gebouwen 

  

  Programma 10 - Gebouwen   

01 16.01 Tussenkomst van de stad Oostende in het 
kunstproject n.a.v. infrastructuurwerken “Kenne-
dy-rondpunt” 

1,0 1,0 0,0
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CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING 

   Initieel Aangepast  

  DEPARTEMENT 3 - ONDERWIJS   

  Organisatieafdeling 30 - Departement Onder-
wijs 
(algemeen) 

  

  Programma 10 - Diverse intradepartementa-
le ontvangsten 

  

02 06.01 Diverse andere ontvangsten 10,0 10,0 25,0 

02 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan 
op bestaansmiddelen 

25,0 25,0 51,4 

02 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, …(pro 
memorie) 

- - - 

02 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermo-
gensgoederen (pro memorie) 

- - - 

  Organisatieafdeling 33 - Administratie Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

  

  Programma 10 – Hoger onderwijs buiten de 
universiteit 

  

01 11.01 Teruggevorderde wedden - 219,0 0,0 

  Programma 20 - Universitair onderwijs   

02 46.01 Gebruiksvergoeding te betalen door UZ Gent 486,4 486,4 0 

  Organisatieafdeling 34 - Administratie Per-
manente Vorming 

  

  Programma 10 - Deeltijds kunstonderwijs   

02 06.01 Inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs 338,3 337,1 342,4 

  Organisatieafdeling 35 - Administratie Onder-
steuning 

  

  Programma 10 - Studietoelagen en -
financiering 

  

02 38.01 Terugbetaling van toelagen 2,0 2,0 2,0 

  Programma 40 - Algemeen onderwijs en 
vorming 

  

02 16.01 Verkoop publicaties 3,3 3,3 2,4 

02 16.04 Entreegelden, inschrijvingsgelden en schoolgel-
den - diverse opbrengsten der instellingen en 
diensten 

61,8 61,8 61,9 
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CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

   Initieel Aangepast  

  Organisatieafdeling 39 – Diensten van de 
Secretaris-Generaal 

  

  Programma 20 – Diverse ontvangsten   

02 38.40 Terugstorting vzw. EPON 324,7 663,4 663,4

02 16.92 Ontvangsten Europese projecten 3,6 3,6 0,0

  DEPARTEMENT 4 - WELZIJN, VOLKSGE-
ZONDHEID EN CULTUUR 

  

  Organisatieafdeling 40 - Departement WVC 
(algemeen) 

  

  Programma 10 - Diverse intradepartementa-
le ontvangsten 

  

02 06.01 Diverse andere ontvangsten 1,0 1,0 9,2

02 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan 
op bestaansmiddelen 

15,0 15,0 29,7

02 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, ... 0,5 0,5 0,0

02 38.01 Terugbetaling van toelagen 25,0 25,0 69,7

02 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermo-
gensgoederen 

0,1 0,1 0

  Organisatieafdeling 45 - Administratie Cultuur   

  Programma 20 – Volksontwikkeling en bibli-
otheken 

  

01 46.30 Terugstorting door DAB VCOB van onbelast 
saldo 

- 5,7 0

  DEPARTEMENT 5 - ECONOMISCHE ZAKEN, 
WERKGELEGENHEID, BINNENLANDSE 
AANGELEGENHEDEN EN LANDBOUW 

  

  Organisatieafdeling 50 - Departement EWBL 
(algemeen) 

  

  Programma 10 - Diverse intradepartementa-
le ontvangsten 

  

03 06.01 Diverse andere ontvangsten 5,0 5,0 33,8

03 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan 
op bestaansmiddelen 

3,0 3,0 7,7

03 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, ... 0,5 0,5 0,2

03 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermo-
gensgoederen 

0,1 0,1 0,0
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CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING 

   Initieel Aangepast  

  Organisatieafdeling 51 - Administratie Econo-
mie 

  

  Programma 10 - Algemeen economisch be-
leid 

  

03 06.02 Storting door de PMV van middelen (pro memorie) - - - 

03 27.03 Dividenden openbare investeringsmaatschappijen 575,0 725,0 0,0 

03 39.05 Terugbetaling beëindigingspremies (pro memorie). - - - 

03 86.04 Terugstorting van renteloze voorschotten toege-
staan in het kader van het economisch overheids-
initiatief 

6,5 2,0 4,3 

03 89.14 Terugbetaling door het Limburgfonds 496,6 496,6 496,6 

  Programma 20 – Economisch ondersteu-
ningsbeleid 

  

03 66.40 Terugstorting vanuit het FEERR-MGO 0,0 1.000,0 1.000,0 

  Programma 40 - Buitenlandse handel en 
exportbevordering 

  

03 86.01 Terugvordering van leningen verleend ter bevorde-
ring van de export (vroegere regime) (pro memo-
rie) 

- - - 

03 86.02 Terugvordering van leningen verleend ter bevorde-
ring van de export (pro memorie) 

- - - 

03 38.01 Terugbetaling van de financiële tegemoetkomin-
gen voor exportgerichte initiatieven van onderne-
mingen evenals financiële tussenkomsten bij jaar-
lijkse exportpromotiecampagnes. Andere leningen 
van het Fonds voor buitenlands beleid 

3,0 3,0 3,2 

03 86.11 Terugbetaling van de financiële tegemoetkomin-
gen voor exportgerichte initiatieven van onderne-
mingen 

15,0 15,0 14,7 

  Programma 50 – Natuurlijke rijkdommen en 
energie 

  

03 36.92 Heffing op de exploitatie van een distributienet 
voor elektriciteit of gas in het Vlaams Gewest (de-
creet 17-07-2000) 

60,0 27,0 0,0 

  Organisatieafdeling 52 - Administratie 
Werkgelegenheid 

  

  Programma 40 - Werkgelegenheid   

03 49.43 Ontvangsten van federale middelen in het kader 
van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, 
de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 
4 juli 2000 betreffende de sociale economie 

140,0 140,0 0 
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CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

   Initieel Aangepast  

  Organisatieafdeling 53 - Administratie Binnen-
landse Aangelegenheden 

  

  Programma 20 - Sociaal Impulsfonds   

03 36.01 Heffingen leegstand en verkrotting (pro memorie) 
(decreet 20.12.1996) 

- - -

  DEPARTEMENT 6 - LEEFMILIEU EN INFRA-
STRUCTUUR 

  

  Organisatieafdeling 60 - Administratie Algeme-
ne Administratieve Diensten 

  

  Programma 10 - Diverse intradepartementale 
ontvangsten 

  

03 06.01 Diverse andere ontvangsten 20,0 20,0 45,8

03 06.50 Ontvangsten uit roerend vermogen 5,0 5,0 0,6

03 12.01 Terugstorting van geldvoorschotten andere dan op 
bestaansmiddelen 

20,0 20,0 24,0

03 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, … 5,0 5,0 2,3

03 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermo-
gensgoederen 

0,0 0,0 0,0

  Organisatieafdeling 62 - Administratie Ruimte-
lijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en 
Landschappen 

  

  Programma 10 – Ruimtelijke ordening en 
stedenbouw 

  

03 36.90 Inkomsten van het Vernieuwingsfonds (Vernieu-
wingsfonds, decreet 19.04.1995) 

117,9 0,0 0,0

  Organisatieafdeling 64 - Administratie Water-
wegen en Zeewezen 

  

  Programma 10 - Waterwegen en binnenvaart   

03 06.01 Diverse ontvangsten 0,1 0,1 0

03 18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitga-
ven voor het herstel van door derden aan varende 
eenheden, markeringen en infrastructuur veroor-
zaakte schade 

15,0 15,0 6,5

  Programma 20 - Havens, loodswezen en 
zeescheepvaart 

  

03 18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitga-
ven voor het herstel van door derden aan havens 
veroorzaakte schade (pro memorie) 

- - 2,9

  Programma 50 - Zeewezen   

03 06.01 Diverse ontvangsten 2,1 2,1 28,0

03 16.08 Loodsgelden en verwijlintresten (pro memorie) - - -

03 16.09 LOA (Loodsen op afstand) (pro memorie) - - -
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03 16.10 VBS (Verkeers Begeleiding Systeem Tarief)) 160,0 160,0 114,0 

03 16.11 Sleepgelden en verwijlintresten 2,0 2,0 2,0 

03 18.50 Terugbetaling van door het Gewest gedane uitga-
ven voor het herstel van schade veroorzaakt door 
derden aan varende eenheden, markeringen en 
infrastructuur 

4,5 4,5 2,9 

03 46.30 Ontvangsten uit de DAB Loodswezen voor terug-
betaling van kosten voor beloodsing per schip op 
zee 

350,0 450,0 0,0 

03 59.02 Participatie door Nederland in de kostprijs voor de 
studie en de bouw van de voorzieningen inzake de 
inrichting van een uitgebreide walradarketen langs 
de Westerschelde en haar mondingen 

90,0 83,0 50,9 

  Organisatieafdeling 69 – Diensten Secretaris-
generaal 

  

  Programma 90 – Algemene uitgaven   

03 66.30 Terugstorting vanuit het VIF - 300,0 300,0 

  DEPARTEMENT 7 - WETENSCHAP, INNOVATIE 
EN MEDIA 

  

  Organisatieafdeling 70 - Departement WIM 
(algemeen) 

  

  Programma 10 - Diverse intradepartementale 
ontvangsten 

  

01 06.01 Diverse andere ontvangsten 17,0 17,0 8,0 

01 12.01 Terugbetaling van geldvoorschotten andere dan op 
bestaansmiddelen 

1,0 1,0 10,9 

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz. 0,5 0,5 0,0 

01 77.01 Opbrengst verkoop specifieke roerende vermo-
gensgoederen 

0,1 0,1 0 

  DEPARTEMENT 8 - INTERDEPARTEMENTALE 
ONTVANGSTEN 

  

  Organisatieafdeling 82 - 
Gemeenschapsaangelegenheden 

  

  Programma 10 - Algemene ontvangsten uit 
eigen inning 

  

02 07.01 Kijk- en luistergeld 18.980,4 18.904,50 18.470,7 

  Programma 20 - Algemene ontvangsten van 
de federale overheid afkomstig, voor ge-
meenschapsaangelegenheden 

  

02 36.29 Kijk- en luistergeld (pro memorie) - - - 
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CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

   Initieel Aangepast  

02 49.19 Financiering van het universitair onderwijs voor 
buitenlandse studenten (art. 62 van de bijzondere 
wet van 16 januari 1989) 

1.132,6 1.132,6 1.144,4

02 49.20 Aanvullende middelen financieringswet (pro me-
morie) 

- - -

02 49.21 Gedeelde belastingen 331.778,4 336.593,9 389.183,3

  Organisatieafdeling 83 - Gewestaangelegenhe-
den 

 

  Programma 10 - Algemene ontvangsten uit 
eigen inning 

 

03 37.01 Onroerende voorheffing 4.275,1 4.483,5 4.425,3

  Programma 30 - Algemene ontvangsten van 
de federale overheid afkomstig, voor ge-
westaangelegenheden 

 

03 26.02 Nalatigheidsinteresten op gewestbelastingen 356,9 444,8 506,3

03 36.01 Gewestelijke belastingen 20.727,4 19.953,6 19.930,1

03 49.18 Ontvangsten voortvloeiend uit art. 35 van de bij-
zondere wet van 16 januari 1989 (tewerkstellings-
programma's) 

8.936,0 8.936,0 8.936,0

03 49.20 Solidariteitsmechanisme (pro memorie) - - -

03 49.22 Samengevoegde belastingen 249.388,1 252.482,0 213.051,7

03 69.01 Successierechten en recht van overgang bij over-
lijden 

21.728,7 23.275,3 23.125,9

  DEPARTEMENT 9 - COLLEGE VAN 
SECRETARISSEN-GENERAAL 

 

  Organisatieafdeling 99 - College van Secreta-
rissen-generaal 

 

  Programma 10 - Interdepartementale be-
staansmiddelen 

 

01 06.01 Diverse andere ontvangsten m.b.t. bestaansmid-
delen 

14,0 14,0 12,6

01 11.01 Terugbetaling van salarissen  95,0 95,0 118,4

01 11.03 Terugbetaling van GESCO-premies 41,0 41,0 30,7

01 11.04 Terugbetaling salarissen DAB Luchthaven Antwer-
pen en Oostende 

130,0 130,0 124,9

01 12.01 Storting aan de Schatkist van niet-aangewende 
sommen door de rekenplichtigen die hun operaties 
doen door middel van voorschotten - terugstorting 
van geldvoorschotten op bestaansmiddelen 

30,0 30,0 59,8

01 16.01 Verkoop van publicaties, drukwerken, enz… aan-
gekocht op bestaansmiddelen 

5,0 5,0 10,8
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CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING BEGROTING INNING

   Initieel Aangepast  

01 16.02 Terugstorting door de VOI’s van de verzekerings-
premies en van de vergoeding van de makelaar 
die de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de 
pooling voor hen betaalt (pro memorie) 

- - -

01 77.01 Opbrengst van de verkoop van roerende vermo-
gensgoederen aangekocht op de bestaansmidde-
len 

2,5 2,5 3,7

  TOTAAL ONTVANGSTEN TITEL I-II 662.629,7 674.503,3 684.648,3

  TITEL III 
OPBRENGST VAN LENINGEN 

 

  Organisatieafdeling 24 - Administratie Budget-
tering, Accounting en Financieel Management 

 

  Programma 90 - Leningen  

01 96.01 Opbrengsten van leningen (in Belgische frank) 30.000,0 30.000,0 0,0

  TOTAAL ONTVANGSTEN TITEL III 30.000,0 30.000,0 0,0

  TOTAAL ONTVANGSTEN TITEL I-II-III 692.629,7 704.503,3 684.648,3
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Bijlage 2 Toegewezen ontvangsten 2001 

 (in miljoen BEF) 
ARTIKEL TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN BEGROTING INNING

  Initieel Aangepast  

10.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer van onroerende goederen (pro memorie) 

- - -

20.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer van onroerende goederen (pro memorie) 

0,1 0,1 3,2

24.10 - 28.02 Inkomsten n.a.v. financieel-technische transacties m.b.t. 
overheidsgebouwen (pro memorie) 

- - -

24.10 - 76.03 Opbrengst uit beheer en vervreemding Cargovilproject (pro 
memorie) 

- 50,3 104,4

24.10 - 86.01 Liquidatie van deelnemingen (pro memorie) - - 806,8

24.30 - 06.17 Ontvangsten in het kader van de waarborgstelling m.b.t. de 
huisvesting 

10,0 10,0 15,0

24.50 - 16.09 Ontvangsten intendancediensten 10,0 10,0 11,7

26.10 – 76.04 Opbrengst uit vervreemding en beheer van administratieve 
gebouwen en aanhorigheden (Fonds onroerende goede-
ren, decreet 21.12.1990; art. 105 decreet 22.12.1995) 

30,0 30,0 71,3

30.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer van onroerende goederen 

- - -

33.10 - 11.90 Terugvorderingen enveloppe HOBU 30,0 30,0 26,3

33.10 - 11.91 Terugvordering personeel optie KINE 32,5 32,5 0,0

34.10 - 16.90 Inschrijvingsgelden deeltijds kunstonderwijs 57,1 45,7 52,9

34.30 - 16.90 Inschrijvingsgelden BIS 26,0 26,0 26,6

35.30 - 16.05 Ontvangsten voortvloeiend uit het vervoer van leerlingen 22,3 22,3 17,3

35.40 - 38.10 Ontvangsten in het kader van de navormingsprojecten  

35.50 - 11.02 Terugbetaling van salarissen en salaristoelagen 1.666,7 1.960,7 2.092,1

39.20 - 16.90 Ontvangsten Tijdschrift “Klasse” 12,8 12,8 17,2

40.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer van onroerende goederen 

- - 0,3

41.10 - 16.90 Inkomsten fonds Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstu-
dies 

2,4 2,4 1,0

42.20 - 16.02 Inkomsten in het kader van onderzoek en analyse inzake 
gezondheid, voor derden 

3,9 3,9 1,3

45.50 - 06.12 Diverse opbrengsten (Fonds voor de kunsten) 1,5 1,5 4,9

50.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer van onroerende goederen 

9,0 11,7 9,5

51.10 - 16.03 Inkomsten t.g.v. opdrachten van de PMV uitgevoerd in 
naam en voor rekening van het Vlaams Gewest 

- - -

53.20 - 36.90 Heffingen leegstand en verkrotting (pro memorie) - - -

54.10 - 39.90 EOGFL-tegemoetkomingen 13,2 62,6 40,2

60.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en be-
heer onroerende goederen (pro memorie) 

- - -

61.30 - 36.03 Visserijverloven 28,0 28,0 32,4

61.40 - 36.09 Ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van de wetten 
en decreten op de ruilverkaveling en de landinrichting 

92,8 92,8 98,0

61.40 - 39.06 EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de EU-
verordening 2078/92 en ruilverkaveling en de landinrichting 

- - -
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61.50 - 06.19 Inkomsten in het kader van de grondwaterreiniging (scha-
defonds) 

- - -

61.50 - 38.08 Inkomsten in het kader van de waterhuishouding, de 
polders en de wateringen 

3,0 3,0 3,5

61.50 - 39.07 EOGFL- en EFRO-inkomsten in het kader van de water-
huishouding 

7,2 7,2 0,0

62.10 - 16.11 Inkomsten in het kader van de planschade (pro memorie) - - -

62.10 - 36.90 Inkomsten vernieuwingsfonds 117,9 151,0

62.20 - 16.12 Diverse opbrengsten in de sector Monumenten en Land-
schappen 

7,0 7,0 7,3

62.40 - 58.01 Terugbetaling van premies uit de huisvestingssector 50,0 50,0 65,9

64.40 - 16.06 Verkoop van studies door het waterbouwkundig laborato-
rium te Borgerhout 

6,0 6,0 8,3

70.10 - 06.02 Ontvangsten departementaal fonds vervreemding en 
beheer van onroerende goederen (pro memorie) 

- - -

71.10 - 06.90 Allerhande inkomsten m.b.t. het wetenschapsbeleid - 10,5 3,6

99.10 - 11.90 Terugbetaling van salarissen van Vlaamse personeelsle-
den wier salaris ten laste genomen wordt door andere 
overheden of door vakorganisaties 

- 80,0 0,0

99.10 - 76.04 Opbrengst uit vervreemding en beheer van administratie-
ve gebouwen en aanhorigheden 

- - 

 

-

 Totaal 2.121,5 2.714,9 3.672,1

 
 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

277 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

Bijlage 3 Kredietvorming 2001 

Legende bij de onderstaande tabel: 
 
• ngk-vl: niet-gesplitste vastleggingskredieten, deze kredieten maken geen 

deel van de algemene rekening maar werden door het Rekenhof zelf bere-
kend op basis van gegevens in de verschillende gegevensbanken, waarbij 
echter niet dezelfde exhaustieve controle werd uitgevoerd als bij de krediet-
gegevens die wel deel uitmaken van de algemene rekening; 

• ngk-or: niet-gesplitste ordonnanceringskredieten; 
• gvk: gesplitste vastleggingskredieten; 
• gok: gesplitste ordonnanceringskredieten; 
• bvj: bijkredieten vorige jaren; 
• begroting: bedrag van de initiële begrotingskredieten; 
• aanpassing: aanpassingen als gevolg van de aanpassingen van de begro-

ting; 
• overdracht: overdracht van kredieten van het vorig jaar, in afwijking van de 

bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de gecoördineerde wetten op de 
rijkscomptabiliteit.  

• herverdeling: kredietherverdelingen, zowel deze met decretale grondslag 
als de herverdelingen gebaseerd op artikel 15 van de gecoördineerde wet-
ten op de rijkscomptabiliteit; 

• fin. fonds: herverdelingen als gevolg van de uitvoering van het Financie-
ringsfonds; 

• totaal: uiteindelijk krediet.  
 
 

(in miljoen BEF) 
organisatieafdeling programma begro-

ting
aanpas-

sing
over-

dracht
herver-
deling 

fin. 
fonds 

totaal

00 Vlaams Parlement ngk-vl 2.510,0   2.510,0

 

10 Dotatie aan het 
Vlaams Parlement 

ngk-or 2.510,0   2.510,0

 Totaal OAFD 00 ngk-vl 2.510,0   2.510,0

  ngk-or 2.510,0   2.510,0

01 Vlaamse regering ngk-vl 76,1 0,5 -2,9 73,7

 

10 Algemene 
werkingskosten 

ngk-or 76,1 0,5 -2,9 73,7

 Totaal OAFD 01 ngk-vl 76,1 0,5 -2,9 73,7

  ngk-or 76,1 0,5 -2,9 73,7

ngk-vl 171,6 12,3 -1,0 182,910 Algemene werkings-
kosten kabinet Minis-
ter-President ngk-or 171,6 12,3 -1,0 182,9

ngk-vl 130,3 4,9 -1,0 134,2

02 Minister-President, 
Vlaams Minister van 
Financiën en Begro-
ting, Innovatie, Media 
en Ruimtelijke Orde-
ning en Vlaams Minis-
ter van Economie, 
Ruimtelijke Ordening 
en Media 

20 Algemene werkings-
kosten kabinet Vlaams 
Minister van Econo-
mie, Ruimtelijke Orde-
ning en Media 

ngk-or 130,3 4,9 -1,0 134,2

 ngk-vl 114,2 1,0 -1,0 114,2

 

30 Algemene 
werkingskosten 
kabinet Vlaams  
Minister van Econo-
mie, Buitenlandse 
Handel en Huisvesting

ngk-or 114,2 1,0 -1,0 114,2
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organisatieafdeling Programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

 Totaal OAFD 02 ngk-vl 301,9 114,2 18,2 -3,0 431,3

  ngk-or 301,9 114,2 18,2 -3,0 431,3

ngk-vl 147,8 2,2 -1,0 149,0

ngk-or 147,8 2,2 -1,0 149,0

10 Algemene 
werkingskosten 

bvj 1,0  1,0

03 Minister Vice-
President en Vlaams 
Minister van Mobiliteit, 
Openbare Werken en 
Energie 

Totaal OAFD 03 ngk-vl 147,8 2,2 -1,0 149,0

  ngk-or 147,8 2,2 -1,0 149,0

  bvj 1,0  1,0

ngk-vl 105,4 8,7 3,4 -0,1 117,410 Algemene 
werkingskosten ngk-or 105,4 8,7 3,4 -0,1 117,4

 bvj 4,9  4,9

04 Vlaams Minister van 
Leefmilieu en Land-
bouw 

Totaal OAFD 04 ngk-vl 105,4 8,7 3,4 -0,1 117,4

  ngk-or 105,4 8,7 3,4 -0,1 117,4

  bvj 4,9  4,9

ngk-vl 120,4 3,2 123,610 Algemene werkings-
kosten ngk-or 120,4 3,2 123,6

Totaal OAFD 05 ngk-vl 120,4 3,2 123,6

05 Vlaams Minister van 
Cultuur, Jeugd, Stede-
lijk Beleid, Huisvesting 
en Brusselse Aange-
legenheden 

 ngk-or 120,4 3,2 123,6

ngk-vl 100,0 2,1 -1,0 101,110 Algemene werkings-
kosten ngk-or 100,0 2,1 -1,0 101,1

06 Vlaams Minister van 
Onderwijs en Vorming 

Totaal OAFD 06 ngk-vl 100,0 2,1 -1,0 101,1

  ngk-or 100,0 2,1 -1,0 101,1

ngk-vl 121,9 3,4 125,310 Algemene werkings-
kosten ngk-or 121,9 3,4 125,3

07 Vlaams Minister van 
Welzijn, Gezondheid 
en Gelijke Kansen 

Totaal OAFD 07 ngk-vl 121,9 3,4 125,3

  ngk-or 121,9 3,4 125,3

ngk-vl 117,6 3,5 -1,0 120,110 Algemene werkings-
kosten ngk-or 117,6 3,5 -1,0 120,1

Totaal OAFD 08 ngk-vl 117,6 3,5 -1,0 120,1

08 Vlaams Minister van 
Binnenlandse Aange-
legenheden, Ambte-
narenzaken en Sport 

 ngk-or 117,6 3,5 -1,0 120,1

ngk-vl 100,1 1,8 101,910 Algemene 
werkingskosten ngk-or 100,1 1,8 101,9

09 Vlaams Minister van 
Werkgelegenheid en 
Toerisme 

Totaal OAFD 09 ngk-vl 100,1 1,8 101,9

  ngk-or 100,1 1,8 101,9

Totaal Hogere entiteiten  ngk-vl 3.701,2 122,9 38,3 -9,0 3.853,4

  ngk-or 3.701,2 122,9 38,3 -9,0 3.853,4

  bvj 5,9  5,9

ngk-vl 1.139,7 0,6 3,2 -8,0 1.135,511 Administratie Kansela-
rij en Voorlichting 

10 Brusselse aangele-
genheden ngk-or 1.139,7 0,6 3,2 -8,0 1.135,5

  gvk 70,0 0,0 0,0 70,0

  gok 84,0 0,0 0,0 84,0
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 ngk-vl 729,4 90,2 -268,0 -12,6 539,0

 

20 Kanselarij en voorlich-
ting 

ngk-or 729,4 90,2 -268,0 -12,6 539,0

  bvj 1,7   1,7

 ngk-vl 43,1 0,0 -22,5 20,6

 

30 Uitgaven m.b.t. de 
staatshervorming 

ngk-or 43,1 0,0 -22,5 20,6

 40 Gelijke kansenbeleid ngk-vl 145,2 -1,0 9,5 -1,8 151,8

  ngk-or 145,2 -1,0 9,5 -1,8 151,8

  gvk 20,0  -0,4 19,6

  gok 15,0  0,0 15,0

 ngk-vl 32,5 0,0 -0,3 32,2

 

60 Vlaamse Rand 

ngk-or 32,5 0,0 -0,3 32,2

 Totaal OAFD 11 ngk-vl 2.089,9 89,8 -255,4 -45,2 1.879,2

  ngk-or 2.089,9 89,8 -255,4 -45,2 1.879,2

  gvk 90,0 0,0 -0,4 89,6

  gok 99,0 0,0 0,0 99,0

  bvj 1,7   1,7

ngk-vl 502,1 33,8  -49,9 486,012 Administratie Buiten-
lands Beleid 

10 Algemene externe 
betrekkingen ngk-or 502,1 33,8  -49,9 486,0

  gvk 529,1 -54,1 0,0 -16,2 458,8

  gok 403,0 20,4 120,2 0,0 0,0 543,6

  bvj 4,1   4,1

 ngk-vl 230,3 0,0 -51,9 178,4

 

20 Ontwikkelingssamen-
werking 

ngk-or 230,3 0,0 -51,9 178,4

  gvk 100,0  -23,0 77,0

  gok 280,4  -150,0 130,4

 Totaal OAFD 12 ngk-vl 732,4 33,8 0,0 -101,9 664,3

  ngk-or 732,4 33,8 0,0 -101,9 664,3

  gvk 629,1 -54,1 0,0 -39,2 535,8

  gok 683,4 20,4 120,2 0,0 -150,0 674,0

  bvj 4,1   4,1

 ngk-vl 2.822,3 123,6 -255,4 -147,0 2.543,5Totaal Departement 
Coördinatie 

 ngk-or 2.822,3 123,6 -255,4 -147,0 2.543,5

  gvk 719,1 -54,1 0,0 -39,6 625,4

  gok 782,4 20,4 120,2 0,0 -150,0 773,0

  bvj 5,8   5,8

gvk 34,0 0,0  -0,5 33,521 Administratie Planning 
en Statistiek 

10 Planning en Statistiek 
gok 20,0 10,0  0,0 30,0

 Totaal OAFD 21 gvk 34,0 0,0  -0,5 33,5

  gok 20,0 10,0  0,0 30,0
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ngk-vl 8.159,2 680,8 3.200,0 0,3 -12,5 12.027,810 Algemene financiële 
logistiek ngk-or 8.159,2 680,8 3.225,4 0,3 -12,5 12.053,2

 bvj 36,5  36,5

24 Administratie Budget-
tering, Accounting en 
Financieel Manage-
ment 

ngk-vl 300,0 5.582,6  9.597,3 15.479,9

 

20 Reservevorming voor 
toekomstige lasten ngk-or 300,0 5.582,6  9.597,3 15.479,9

 30 Waarborg gvk 150,0 -150,0  0,0

  gok 150,0 -150,0  0,0

 40 Rechtstreekse schuld ngk-vl 11.607,0 -54,8 -133,4 -21,6 11.397,2

  ngk-or 11.607,0 -54,8 -133,4 -21,6 11.397,2

 60 Provisionele kredieten ngk-vl 2.957,9 1.125,0 3.407,2 -4.641,6 -7,5 2.841,0

  ngk-or 2.957,9 1.125,0 3.407,2 -4.641,6 -7,5 2.841,0

 70 Achterstallen ngk-vl 1.132,6  -19,6 1.113,0

  ngk-or 1.132,6  -19,6 1.113,0

 80 Indirecte schuld ngk-vl 7.269,1 -205,0 133,4 -2.226,4 4.971,1

  ngk-or 7.269,1 -205,0 133,4 -2.226,4 4.971,1

 Totaal OAFD 24 ngk-vl 31.425,8 7.128,6 6.607,2 -4.641,3 7.309,8 47.830,1

  ngk-or 31.425,8 7.128,6 6.632,6 -4.641,3 7.309,8 47.855,5

  gvk 150,0 -150,0  0,0

  gok 150,0 -150,0  0,0

  bvj 36,5  36,5

10 Gebouwen ngk-vl 1.796,0 6,5 865,0 0,0 -10,3 2.657,2

 ngk-or 1.796,0 6,5 2.113,3 0,0 -10,3 3.905,5

 gvk 784,5 2,9 0,0 -0,4 787,0

26 Administratie Over-
heidsopdrachten, 
Gebouwen en 
Gesubsidieerde 
Infrastructuur 

 gok 720,5 -0,1 0,0 0,0 720,4

 Totaal OAFD 26 ngk-vl 1.796,0 6,5 865,0 0,0 -10,3 2.657,2

  ngk-or 1.796,0 6,5 2.113,3 0,0 -10,3 3.905,5

  gvk 784,5 2,9 0,0 -0,4 787,0

  gok 720,5 -0,1 0,0 0,0 720,4

 ngk-vl 33.221,8 7.135,1 7.472,2 -4.641,3 7.299,4 50.487,2

 ngk-or 33.221,8 7.135,1 8.745,9 -4.641,3 7.299,4 51.761,0

Totaal Departement 
Algemene Zaken en 
Financiën 

 gvk 968,5 -147,1 0,0 -0,9 820,5

  gok 890,5 -140,1 0,0 0,0 750,4

  bvj 36,5  36,5

10 Gewoon basisonder-
wijs 

ngk-vl 69.147,5 311,7 1.656,1 -10,7 71.104,6

 ngk-or 69.147,5 311,7 1.656,1 -10,7 71.104,6

31 Administratie Basis-
onderwijs 

 bvj 85,0 0,0 85,0

 ngk-vl 9.509,9 27,9 181,7 -1,2 9.718,3

 

20 Buitengewoon basis-
onderwijs 

ngk-or 9.509,9 27,9 181,7 -1,2 9.718,3

  bvj 7,5  7,5
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 Totaal OAFD 31 ngk-vl 78.657,4 339,6 1.837,8 -11,9 80.822,9

  ngk-or 78.657,4 339,6 1.837,8 -11,9 80.822,9

  bvj 92,5 0,0  92,5

ngk-vl 103.865,7 -436,0 1.634,4 -536,2 104.527,932 Administratie Secun-
dair Onderwijs 

10 Gewoon secundair 
onderwijs ngk-or 103.865,7 -436,0 1.634,4 -536,2 104.527,9

  bvj 145,0 0,0  145,0

 ngk-vl 8.099,4 -34,8 126,7 -47,9 8.143,4

 

20 Buitengewoon secun-
dair onderwijs 

ngk-or 8.099,4 -34,8 126,7 -47,9 8.143,4

  bvj 22,0 0,0  22,0

 Totaal OAFD 32 ngk-vl 111.965,1 -470,8 1.761,1 -584,1 112.671,3

  ngk-or 111.965,1 -470,8 1.761,1 -584,1 112.671,3

  bvj 167,0 0,0  167,0

ngk-vl 21.317,3 194,1 26,7 -1,4 21.536,710 Hogescholenonderwijs
ngk-or 21.317,3 194,1 26,7 -1,4 21.536,7

33 Administratie Hoger 
Onderwijs en Weten-
schappelijk Onder-
zoek  bvj 26,2   26,2

 20 Universitair onderwijs ngk-vl 23.558,5 536,4 25,0 -13,5 24.106,4

  ngk-or 23.558,5 536,4 25,0 -13,5 24.106,4

 ngk-vl 206,6 -14,6  -5,4 186,6

 

30 Coördinatie Hoger 
Onderwijsbeleid 

ngk-or 206,6 -14,6  -5,4 186,6

  bvj 0,4   0,4

 Totaal OAFD 33 ngk-vl 45.082,4 715,9 51,7 -20,3 45.829,7

  ngk-or 45.082,4 715,9 51,7 -20,3 45.829,7

  bvj 26,6   26,6

10 Deeltijds kunstonder-
wijs 

ngk-vl 4.967,9 -83,8 98,9 -8,6 4.974,434 Administratie Perma-
nente Vorming 

 ngk-or 4.967,9 -83,8 98,9 -8,6 4.974,4

  bvj 20,3 0,0  20,3

 ngk-vl 5.143,6 288,9 316,1 -11,3 5.737,3

 

20 Onderwijs sociale  
promotie 

ngk-or 5.143,6 288,9 316,1 -11,3 5.737,3

  bvj 39,8 0,0  39,8

 ngk-vl 122,3  -0,8 121,5

 

30 Begeleid individueel 
studeren 

ngk-or 122,3  -0,8 121,5

 40 Basiseducatie ngk-vl 612,4 2,4 4,2  619,0

  ngk-or 612,4 2,4 4,2  619,0

 ngk-vl 79,6 -28,0  3,3 48,3

 

50 Coördinatie perma-
nente vorming 

ngk-or 79,6 -28,0  3,3 48,3

 Totaal OAFD 34 ngk-vl 10.925,8 179,5 419,2 -23,9 11.500,6

  ngk-or 10.925,8 179,5 419,2 -23,9 11.500,6

  bvj 60,1 0,0  60,1

ngk-vl 2.464,8 -200,0  -2,7 2.262,135 Administratieve On-
dersteuning 

10 Studietoelagen en 
financiering ngk-or 2.464,8 -200,0  -2,7 2.262,1
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 20 PMS-centra ngk-vl 4.603,5 -27,7 62,4 -40,3 4.597,9

  ngk-or 4.603,5 -27,7 62,4 -40,3 4.597,9

  bvj 2,1 0,0 2,1

 30 Leerlingenvervoer ngk-vl 2.070,2 -621,9 1.448,3

  ngk-or 2.070,2 -621,9 1.448,3

 ngk-vl 8.478,3 85,5 -147,8 -45,5 8.370,5

 

40 Algemeen onderwijs 
en vorming 

ngk-or 8.478,3 85,5 -147,8 -45,5 8.370,5

  bvj 6,2  6,2

 Totaal OAFD 35 ngk-vl 17.616,8 -142,2 -707,3 -88,5 16.678,8

  ngk-or 17.616,8 -142,2 -707,3 -88,5 16.678,8

  bvj 8,3 0,0 8,3

10 Provisionele kredieten ngk-vl 2.616,8 -213,1 -2.403,7 0,039 Diensten van de 
Secretaris-generaal 

 ngk-or 2.616,8 -213,1 -2.403,7 0,0

 ngk-vl 4.044,1 82,4 33,1 -56,9 4.102,7

 

20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

ngk-or 4.044,1 82,4 33,1 -56,9 4.102,7

  gvk 160,7 75,0  -24,9 210,8

  gok 183,1 30,0  0,0 213,1

  bvj 4,6  4,6

 Totaal OAFD 39 ngk-vl 6.660,9 -130,7 -2.370,6 -56,9 4.102,7

  ngk-or 6.660,9 -130,7 -2.370,6 -56,9 4.102,7

  gvk 160,7 75,0  -24,9 210,8

  gok 183,1 30,0  0,0 213,1

  bvj 4,6  4,6

 ngk-vl 270.908,4 491,3 991,9 -785,5 271.606,1

 ngk-or 270.908,4 491,3 991,9 -785,5 271.606,1

Totaal Departement 
Onderwijs 

 gvk 160,7 75,0  -24,9 210,8

  gok 183,1 30,0  0,0 213,1

  bvj 359,1 0,0 359,1

ngk-vl 31,7 31,740 Departement WVC 
(algemeen) 

10 Algemene departe-
mentale bestaansmid-
delen ngk-or 31,7 31,7

ngk-vl 6.211,9 -2.258,0  3.953,9 20 Infrastructuur inzake 
persoonsgebonden 
aangelegenheden ngk-or 6.211,9 -2.258,0  3.953,9

 ngk-vl 6.464,5 -4.656,9 -161,6 1.646,0

 

30 Kredieten in het kader 
van het Sociaal Ak-
koord ngk-or 6.464,5 -4.656,9 -161,6 1.646,0

 Totaal OAFD 40 ngk-vl 12.676,4 -2.258,0 -4.625,2 -161,6 5.631,6

  ngk-or 12.676,4 -2.258,0 -4.625,2 -161,6 5.631,6

ngk-vl 4.343,4 253,0 250,0 -235,0 -252,2 4.359,210 Algemeen welzijnsbe-
leid ngk-or 4.343,4 253,0 250,0 -235,0 -252,2 4.359,2

41 Administratie Gezin 
en Maatschappelijk 
Welzijn 

 gvk 33,9 5,3  -4,9 34,3

  gok 36,1 5,3  0,0 41,4
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 ngk-vl 6.828,1 -109,7 213,4  6.931,8

 

20 Bijzondere jeugdbij-
stand 

ngk-or 6.828,1 -109,7 213,4  6.931,8

 30 Bejaardenzorg ngk-vl 39,6 0,0 314,9 -3,1 351,4

  ngk-or 39,6 0,0 314,9 -3,1 351,4

  gvk 117,4 0,0  -0,8 116,6

  gok 10,8 0,0  0,0 10,8

 ngk-vl 16.561,2 -163,0 3.062,7 -2,5 19.458,4

 

40 Gezinsaangelegenhe-
den 

ngk-or 16.561,2 -163,0 3.062,7 -2,5 19.458,4

 50 Gehandicaptenzorg ngk-vl 34.342,0 -462,1 0,0 1.146,7  35.026,6

  ngk-or 34.342,0 -462,1 0,0 1.146,7  35.026,6

 ngk-vl 192,8 42,2  235,0

 

60 Maatschappelijk  
opbouwwerk 

ngk-or 192,8 42,2  235,0

 ngk-vl 2.643,8 0,0 463,3 -13,8 3.093,4

 

70 Maatschappelijk wel-
zijn 

ngk-or 2.643,8 0,0 463,3 -13,8 3.093,4

  gvk 41,3  -0,1 41,2

  gok 41,0  0,0 41,0

 80 Integratie kansarmen ngk-vl 2,8   2,8

  ngk-or 2,8   2,8

  gvk 45,0 3,7   48,7

  gok 45,0 3,7   48,7

 ngk-vl 100,0  -42,6 57,4

 

90 Integrale jeugdhulp-
verlening 

ngk-or 100,0  -42,6 57,4

 Totaal OAFD 41 ngk-vl 65.053,7 -481,8 250,0 5.008,3 -314,2 69.516,0

  ngk-or 65.053,7 -481,8 250,0 5.008,3 -314,2 69.516,0

  gvk 237,6 9,0  -5,7 240,9

  gok 132,9 9,0  0,0 141,9

10 Volksgezondheid ngk-vl 1.583,4 61,7 -16,8 1.628,342 Administratie  
Gezondheidszorg 

 ngk-or 1.583,4 61,7 -16,8 1.628,3

  gvk 0,0   0,0

  gok 18,4   18,4

 20 Medisch-sociaal beleid ngk-vl 553,7 -8,1 0,0 78,6 -56,3 567,9

  ngk-or 553,7 -8,1 2,1 78,6 -56,3 570,0

  gvk 584,2 28,1 0,0 -93,7 518,6

  gok 578,3 25,6 0,0 0,0 603,9

  bvj 5,8   5,8

 Totaal OAFD 42 ngk-vl 2.137,1 -8,1 0,0 140,3 -73,1 2.196,2

  ngk-or 2.137,1 -8,1 2,1 140,3 -73,1 2.198,3

  gvk 584,2 28,1 0,0 -93,7 518,6

  gok 596,7 25,6 0,0 0,0 622,3

  bvj 5,8   5,8
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45 Administratie Cultuur 10 Jeugd en Sport ngk-vl 1.792,0 0,7 11,7 5,5 -3,6 1.806,3

  ngk-or 1.792,0 0,7 19,1 5,5 -3,6 1.813,7

  gvk 260,4  -52,4 208,0

  gok 206,4  0,0 206,4

 ngk-vl 4.488,8 20,7 41,3 -1,5 4.549,3

 

20 Volksontwikkeling en 
bibliotheken 

ngk-or 4.488,8 20,7 41,3 -1,5 4.549,3

 ngk-vl 834,2 -13,4 42,5 0,6 -0,2 863,6

 

30 Beeldende kunst en 
musea 

ngk-or 834,2 -13,4 53,4 0,6 -0,2 874,5

  bvj 3,0  3,0

 ngk-vl 3.773,9 18,0 8,4 -7,4 3.792,9

 

40 Muziek, letteren en 
podiumkunsten 

ngk-or 3.773,9 18,0 8,4 -7,4 3.792,9

  bvj 2,7  2,7

 ngk-vl 1.652,5 -44,5 0,0 27,2 -28,7 1.606,5

 

50 Algemeen cultuurbe-
leid 

ngk-or 1.652,5 -44,5 12,8 27,2 -28,7 1.619,3

  gvk 10,0  -0,1 9,9

  gok 16,0  0,0 16,0

  bvj 0,5  0,5

 Totaal OAFD 45 ngk-vl 12.541,4 -18,5 54,1 83,0 -41,4 12.618,6

  ngk-or 12.541,4 -18,5 85,3 83,0 -41,4 12.649,8

  gvk 270,4  -52,4 218,0

  gok 222,4  0,0 222,4

  bvj 6,2  6,2

10 Dotatie BLOSO ngk-vl 1.784,5 -80,0 0,0 10,8 1.715,349 Diensten van de 
Secretaris-generaal 

 ngk-or 1.784,5 -80,0 60,4 10,8 1.775,7

 20 Toerisme ngk-vl 1.453,3 -150,0 0,0 2,3 1.305,6

  ngk-or 1.453,3 -150,0 57,7 2,3 1.363,3

  gvk 132,0 0,0  132,0

  gok 232,0 -20,6  211,4

 40 Sport en recreatie gvk 0,0  0,0

  gok 11,8  11,8

 gvk 0,0 0,0  0,0

 

90 Algemene uitgaven 
WVC 

gok 60,0 -33,6  26,4

 Totaal OAFD 49 ngk-vl 3.237,8 -230,0 0,0 13,1 3.020,9

  ngk-or 3.237,8 -230,0 118,0 13,1 3.138,9

  gvk 132,0 0,0  132,0

  gok 292,0 -42,4  249,6

 ngk-vl 95.646,4 -2.996,4 304,1 619,5 -590,3 92.983,4

 ngk-or 95.646,4 -2.996,4 455,4 619,5 -590,3 93.134,7

Totaal Departement 
Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur 

 gvk 1.224,2 37,1 0,0 -151,8 1.109,5

  gok 1.244,0 -7,8 0,0 0,0 1.236,2

  bvj 12,0  12,0
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ngk-vl 678,5 -88,3 0,0 6,5 -4,7 592,051 Administratie Econo-
mie 

10 Algemeen economisch 
beleid ngk-or 678,5 -88,3 4,1 6,5 -4,7 596,2

  gvk 34,8 27,0  -1,0 60,8

  gok 144,9 21,9  0,0 166,8

 ngk-vl 10.209,5 -86,1   10.123,4

 

20 Economisch onder-
steuningsbeleid 

ngk-or 10.209,5 -86,1   10.123,4

 ngk-vl 943,0 58,0 4,7 -15,9 989,8

 

40 Buitenlandse handel 
en exportbevordering 

ngk-or 943,0 58,0 4,7 -15,9 989,8

  gvk 312,3 0,0  -1,1 311,2

  gok 258,8 -15,0  0,0 243,8

 ngk-vl 113,3 -33,1 0,0 10,0 -3,9 86,3

 

50 Natuurlijke rijkdom-
men en energie 

ngk-or 113,3 -33,1 27,0 10,0 -3,9 113,3

  gvk 143,2 -24,1  -9,2 109,9

  gok 156,5 -8,4  0,0 148,1

  bvj 3,0   3,0

 70 Toerisme ngk-vl 2,0  0,0 2,0

  ngk-or 2,0  0,0 2,0

 ngk-vl 333,1 -10,5  -0,9 321,7

 

90 Extern economisch 
beleid 

ngk-or 333,1 -10,5  -0,9 321,7

 Totaal OAFD 51 ngk-vl 12.279,4 -160,0 0,0 21,2 -25,4 12.115,2

  ngk-or 12.279,4 -160,0 31,1 21,2 -25,4 12.146,4

  gvk 490,3 2,9  -11,3 481,9

  gok 560,2 -1,5  0,0 558,7

  bvj 3,0   3,0

10 Beroepsopleiding ngk-vl 3.526,8 2,3 0,0 25,2  3.554,352 Administratie Werk-
gelegenheid 

 ngk-or 3.526,8 2,3 191,0 25,2  3.745,3

 20 Middenstandsvorming ngk-vl 2.128,0 -23,0   2.105,0

  ngk-or 2.128,0 -23,0   2.105,0

 40 Werkgelegenheid ngk-vl 23.216,0 -1.158,6 40,7 -235,6 21.862,5

  ngk-or 23.216,0 -1.158,6 40,7 -235,6 21.862,5

  gvk 752,2 -1,4 0,0 -19,0 731,8

  gok 243,8 -1,4 0,0 0,0 242,4

  bvj 127,3   127,3

 Totaal OAFD 52 ngk-vl 28.870,8 -1.179,3 0,0 65,9 -235,6 27.521,8

  ngk-or 28.870,8 -1.179,3 191,0 65,9 -235,6 27.712,8

  gvk 752,2 -1,4 0,0 -19,0 731,8

  gok 243,8 -1,4 0,0 0,0 242,4

  bvj 127,3   127,3

ngk-vl 55.203,6 15,0 0,0 -1.014,8 54.203,810 Lokale en regionale 
besturen ngk-or 55.203,6 15,0 0,0 -1.014,8 54.203,8

53 Administratie Binnen-
landse Aangelegen-
heden 

 gvk 227,0 15,0  -46,8 195,2

  gok 201,5 15,0  0,0 216,5
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organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht

herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

 ngk-vl 24,1  -3,1 21,0

 

20 Sociaal Impulsfonds 

ngk-or 24,1  -3,1 21,0

  gvk 7.713,5 253,6  7.967,1

  gok 7.707,0  7.707,0

 Totaal OAFD 53 ngk-vl 55.227,7 15,0 0,0 -1.017,9 54.224,8

  ngk-or 55.227,7 15,0 0,0 -1.017,9 54.224,8

  gvk 7.940,5 15,0 253,6  -46,8 8.162,3

  gok 7.908,5 15,0  0,0 7.923,5

ngk-vl 1.706,7 -392,3 22,0 -31,4 1.305,054 Administratie Land-
bouw 

10 Landbouw, tuinbouw 
en plattelandsbeleid ngk-or 1.706,7 -392,3 22,0 -31,4 1.305,0

  gvk 278,8 0,0 0,0 -46,8 232,0

  gok 68,3 0,0 0,0 0,0 68,3

  bvj 11,3  11,3

 Totaal OAFD 54 ngk-vl 1.706,7 -392,3 22,0 -31,4 1.305,0

  ngk-or 1.706,7 -392,3 22,0 -31,4 1.305,0

  gvk 278,8 0,0 0,0 -46,8 232,0

  gok 68,3 0,0 0,0 0,0 68,3

  bvj 11,3  11,3

 ngk-vl 98.084,6 -1.716,6 0,0 109,1 -1.310,3 95.166,8

 ngk-or 98.084,6 -1.716,6 222,1 109,1 -1.310,3 95.389,0

 gvk 9.461,8 16,5 253,6 0,0 -124,0 9.607,9

Totaal Departement 
Economie, Werkgele-
genheid, Binnenlandse 
Aangelegenheden en 
Landbouw 

 gok 8.780,8 12,1 0,0 0,0 8.792,9

  bvj 141,6  141,6

10 Leefmilieu ngk-vl 13.353,9 -274,4 10,4 -35,4 13.054,5

 ngk-or 13.353,9 -274,4 10,4 -35,4 13.054,5

61 Administratie 
Leefmilieu, Natuur, 
Land- en Waterbeheer 

 gvk 140,8 0,5 0,0 -28,0 113,3

  gok 149,3 20,0 3,2 0,0 172,5

  bvj 0,7  0,7

 20 Natuur ngk-vl 160,6 8,4 1,0 -8,0 162,0

  ngk-or 160,6 8,4 1,0 -8,0 162,0

  gvk 5,8  0,0 5,8

  gok 33,9  33,9

 30 Bos en groen ngk-vl 146,6 6,1 10,1 -14,7 148,1

  ngk-or 146,6 6,1 10,1 -14,7 148,1

  gvk 106,4 0,0 -16,3 90,1

  gok 102,5 0,0 0,0 102,5

 40 Landbeheer ngk-vl 954,7 -65,5 0,0 5,2 -0,6 893,8

  ngk-or 954,7 -65,5 37,0 5,2 -0,6 930,8

  gvk 671,2 0,0 -19,6 651,6

  gok 597,0 0,0 0,0 597,0
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organisatieafdeling programma begro-

ting
aanpas-

sing
over-

dracht
herver-
deling 

fin. 
fonds 

totaal

 50 Waterbeheer ngk-vl 349,6 -15,0  -0,7 333,9

  ngk-or 349,6 -15,0  -0,7 333,9

  gvk 560,2  -1,9 558,3

  gok 554,1  0,0 554,1

  bvj 15,0   15,0

 Totaal OAFD 61 ngk-vl 14.965,4 -340,4 0,0 26,7 -59,5 14.592,2

  ngk-or 14.965,4 -340,4 37,0 26,7 -59,5 14.629,2

  gvk 1.484,4 0,5 0,0 -65,8 1.419,1

  gok 1.436,8 20,0 3,2 0,0 1.460,0

  bvj 15,7   15,7

ngk-vl 236,6 -0,6 35,0 -178,2 92,8

ngk-or 236,6 -0,6 35,0 -178,2 92,8

10 Ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en 
grondbeleid 

gvk 580,0 0,4 0,0 -201,0 379,4

62 Administratie Ruimte-
lijke Ordening, Huis-
vesting, Monumenten 
en Landschappen 

 gok 723,5 41,4 -36,0 0,0 728,9

  bvj 0,2   0,2

 ngk-vl 227,7 19,5 0,0 -1,5 245,7

 

20 Monumenten en 
landschappen 

ngk-or 227,7 19,5 0,0 -1,5 245,7

  gvk 2.146,6 -24,7 0,0 -4,3 2.117,6

  gok 1.463,6 -24,7 0,0 0,0 1.438,9

 40 Huisvesting ngk-vl 6.150,1 -1.118,5 17,0 -1.023,0 4.025,6

  ngk-or 6.150,1 -1.118,5 17,0 -1.023,0 4.025,6

  gvk 10.627,9 -326,1 0,0 -6,7 10.295,1

  gok 7.614,6 309,4 351,0 0,0 8.275,0

 ngk-vl   0,0

 

60 Sociaal grond- en 
woningbeleid 

ngk-or   0,0

  gvk 0,0 0,0   0,0

  gok 10,5 15,1   25,6

 Totaal OAFD 62 ngk-vl 6.614,4 -1.099,6 52,0 -1.202,7 4.364,1

  ngk-or 6.614,4 -1.099,6 52,0 -1.202,7 4.364,1

  gvk 13.354,5 -350,4 0,0 -212,0 12.792,1

  gok 9.812,2 341,2 315,0 0,0 10.468,4

  bvj 0,2   0,2

10 Wegen ngk-vl 438,2 -36,0 1,0 0,0 403,263 Administratie Wegen 
en Verkeer 

 ngk-or 438,2 -36,0 1,0 0,0 403,2

  gvk 4.968,4 133,0  -8,5 5.092,9

  gok 4.604,9 247,0  0,0 4.851,9

  bvj 0,4   0,4

 ngk-vl 11.510,3 240,0 0,0 871,9 -2,7 12.619,5

 

20 Gemeenschappelijk 
vervoer 

ngk-or 11.510,3 240,0 592,7 871,9 -2,7 13.212,2

  gvk 4.858,2 0,0 0,0 -4,8 4.853,4

  gok 5.257,0 193,4 -350,0 -614,5 4.485,9
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herver-
deling 
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 ngk-vl 161,3 -8,0 0,0 -1,0 152,3

 

30 Regionale luchthavens 
en vliegvelden 

ngk-or 161,3 -8,0 0,0 -1,0 152,3

  gvk 263,0 8,0 0,0 -8,9 262,1

  gok 286,4 8,0 0,0 0,0 294,4

 ngk-vl 111,7 0,0 -4,8 106,9

 

40 Algemene infrastruc-
tuur en verkeersbeleid

ngk-or 111,7 0,0 -4,8 106,9

  bvj 2,3  2,3

 Totaal OAFD 63 ngk-vl 12.221,5 196,0 0,0 872,9 -8,5 13.281,9

  ngk-or 12.221,5 196,0 592,7 872,9 -8,5 13.874,6

  gvk 10.089,6 141,0 0,0 -22,3 10.208,3

  gok 10.148,3 448,4 -350,0 -614,5 9.632,2

  bvj 2,7  2,7

ngk-vl 1.052,7 325,6 0,0 0,0 -33,3 1.345,064 Administratie Water-
wegen en Zeewezen 

10 Waterwegen en 
binnenvaart ngk-or 1.052,7 325,6 36,5 0,0 -33,3 1.381,5

  gvk 1.777,6 -204,4 0,0 -3,5 1.569,7

  gok 1.153,5 -204,4 100,0 0,0 1.049,1

  bvj 6,8  6,8

 20 Havens ngk-vl 54,1 -1,0 0,0 -15,9 37,2

  ngk-or 54,1 -1,0 0,0 -15,9 37,2

  gvk 7.030,2 -9,1 5,7 0,0 7.026,8

  gok 6.541,0 -9,1 0,0 475,0 7.006,9

  bvj 1,1  1,1

 ngk-vl 2,0  -0,4 1,6

 

30 Zee- en rivierwater-
kering en -beheersing 

ngk-or 2,0  -0,4 1,6

  gvk 360,0 -11,5 0,0 348,5

  gok 360,0 -11,5 5,0 353,5

 ngk-vl 76,1  -18,6 57,5

 ngk-or 76,1  -18,6 57,5

 

40 Algemeen infrastruc-
tuur- en 
scheepvaartbeleid 

bvj 0,5  0,5

 50 Zeewezen ngk-vl 636,0 30,8 0,0 -3,4 663,4

  ngk-or 636,0 30,8 0,0 -3,4 663,4

  gvk 437,6 0,0 65,6 0,0 -102,2 401,0

  gok 413,8 26,1 17,9 0,0 0,0 457,8

  bvj 2,7  2,7

 60 Integraal waterbeheer gvk 698,4 0,0 0,0 -11,3 687,1

  gok 639,4 -20,0 -150,0 0,0 469,4

 Totaal OAFD 64 ngk-vl 1.820,9 355,4 0,0 0,0 -71,7 2.104,6

  ngk-or 1.820,9 355,4 36,5 0,0 -71,7 2.141,1

  gvk 10.303,8 -225,0 71,3 0,0 -117,0 10.033,1

  gok 9.107,7 -218,9 17,9 430,0 0,0 9.336,7

  bvj 11,1  11,1
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ting

aanpas-
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over-
dracht

herver-
deling 

fin. 
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totaal

ngk-vl 39,7   39,710 Ondersteunende 
opdrachten en studies ngk-or 39,7   39,7

66 Administratie Onder-
steunende studies en 
opdrachten 

 gvk 0,0 0,0   0,0

  gok 2,0 1,0   3,0

 Totaal OAFD 66 ngk-vl 39,7   39,7

  ngk-or 39,7   39,7

  gvk 0,0 0,0   0,0

  gok 2,0 1,0   3,0

90 Algemene uitgaven ngk-vl 24.177,1 60,4 32,9 -5,8 24.264,669 Diensten van de 
Secretaris-generaal 

 ngk-or 24.177,1 60,4 32,9 -5,8 24.264,6

  gvk 0,0 16,0 0,0 -0,2 15,8

  gok 900,0 -484,0 -398,2 0,0 17,8

 Totaal OAFD 69 ngk-vl 24.177,1 60,4 32,9 -5,8 24.264,6

  ngk-or 24.177,1 60,4 32,9 -5,8 24.264,6

  gvk 0,0 16,0 0,0 -0,2 15,8

  gok 900,0 -484,0 -398,2 0,0 17,8

 ngk-vl 59.839,0 -828,2 0,0 984,5 -1.348,2 58.647,1

 ngk-or 59.839,0 -828,2 666,2 984,5 -1.348,2 59.313,3

Totaal Departement 
Leefmilieu en Infrastruc-
tuur 

 gvk 35.232,3 -417,9 71,3 0,0 -417,3 34.468,4

  gok 31.407,0 107,7 17,9 0,0 -614,5 30.918,2

  bvj 29,7   29,7

ngk-vl 322,2 0,7  -6,2 316,771 Administratie Weten-
schap en Innovatie 

10 Algemeen weten-
schapsbeleid ngk-or 322,2 0,7  -6,2 316,7

  gvk 204,4 4,5 0,0 -1,6 207,3

  gok 254,6 61,9 0,0 0,0 316,5

  bvj 0,3   0,3

 ngk-vl 7.113,0 -353,1  -1,4 6.758,5

 ngk-or 7.113,0 -353,1  -1,4 6.758,5

 

20 Wetenschapsbeleid 
academisch onder-
zoek 

gvk 193,0 10,5  -4,2 199,3

  gok 339,5 32,5  0,0 372,0

 ngk-vl 4.713,0 -451,2 0,0 1,9  4.263,7

 

30 Wetenschapsbeleid 
economische finaliteit 

ngk-or 4.713,0 -451,2 192,6 1,9  4.456,3

  gvk 0,0   0,0

  gok 60,0   60,0

 ngk-vl 4.264,2 26,7   4.290,9

 

40 Strategisch en be-
leidsgericht onderzoek

ngk-or 4.264,2 26,7   4.290,9

  gvk 649,0 0,0  -0,1 648,9

  gok 1.005,5 31,0  0,0 1.036,5

 Totaal OAFD 71 ngk-vl 16.412,4 -776,9 0,0 1,9 -7,6 15.629,8

  ngk-or 16.412,4 -776,9 192,6 1,9 -7,6 15.822,4

  gvk 1.046,4 15,0 0,0 -6,0 1.055,4

  gok 1.659,6 125,4 0,0 0,0 1.785,0
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sing
over-

dracht
herver-
deling 

fin. 
fonds

totaal

  bvj 0,3  0,3

72 Administratie Media 10 Media en film ngk-vl 444,0 2,2 0,5 -18,4 428,3

  ngk-or 444,0 2,2 0,5 -18,4 428,3

  gvk 36,3  36,3

  gok 30,9  30,9

 20 Dotatie aan de VRT ngk-vl 8.971,0  8.971,0

  ngk-or 8.971,0  8.971,0

 Totaal OAFD 72 ngk-vl 9.415,0 2,2 0,5 -18,4 9.399,3

  ngk-or 9.415,0 2,2 0,5 -18,4 9.399,3

  gvk 36,3  36,3

  gok 30,9  30,9

 ngk-vl 25.827,4 -774,7 0,0 2,4 -26,0 25.029,1

 ngk-or 25.827,4 -774,7 192,6 2,4 -26,0 25.221,7

Totaal Departement 
Wetenschap, Innovatie 
en Media 

 gvk 1.082,7 15,0 0,0 -6,0 1.091,7

  gok 1.690,5 125,4 0,0 0,0 1.815,9

  bvj 0,3  0,3

ngk-vl 19.257,9 -265,2 372,1 2.150,9 -2.318,7 19.197,199 College van Secreta-
rissen-generaal 

10 Interdepartementale 
bestaansmiddelen ngk-or 19.257,9 -265,2 541,3 2.150,9 -2.318,7 19.366,3

  gvk 3.195,2 191,4  3.386,6

  gok 2.745,7 -843,6  1.902,1

  bvj 27,3  27,3

 Totaal OAFD 99 ngk-vl 19.257,9 -265,2 372,1 2.150,9 -2.318,7 19.197,1

  ngk-or 19.257,9 -265,2 541,3 2.150,9 -2.318,7 19.366,3

  gvk 3.195,2 191,4  3.386,6

  gok 2.745,7 -843,6  1.902,1

  bvj 27,3  27,3

 ngk-vl 19.257,9 -265,2 372,1 2.150,9 -2.318,7 19.197,1

 ngk-or 19.257,9 -265,2 541,3 2.150,9 -2.318,7 19.366,3

 gvk 3.195,2 191,4  3.386,6

 gok 2.745,7 -843,6  1.902,1

Totaal 
Interdepartementale 
bestaansmiddelen 

 bvj 27,3  27,3

Algemeen totaal  ngk-vl 609.309,0 1.291,8 8.148,5 0,0 764,5 619.513,7

  ngk-or 609.309,0 1.291,8 10.823,6 0,0 764,5 622.188,9

  gvk 52.044,5 -284,1 324,9 0,0 -764,5 51.320,8

  gok 47.724,0 -695,9 138,1 0,0 -764,5 46.401,8

  bvj 618,2 0,0 618,2
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TITEL III - Aflossing schuld 
 
 

organisatieafdeling programma begro-
ting

aanpas-
sing

over-
dracht

herver-
deling 

fin. 
fonds 

totaal

ngk-vl 35.596,7 11.378,3 23.214,7   70.189,790 Aflossing schuld 
ngk-or 35.596,7 11.378,3 23.214,7   70.189,7

Totaal OAFD 24 ngk-vl 35.596,7 11.378,3 23.214,7   70.189,7

24 Administratie 
Budgettering, 
Accounting en 
Financieel Manage-
ment 

 ngk-or 35.596,7 11.378,3 23.214,7   70.189,7
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Bijlage 4 Aanwending kredieten lopend jaar 

Legende bij de onderstaande tabel: 
 
• ngk: niet-gesplitste kredieten, de vastleggingskredieten van de niet-

gesplitste kredieten maken geen deel van de algemene rekening en de uit-
voeringsgegevens werden door het Rekenhof zelf berekend op basis van 
de in de gegevensbanken beschikbare gegevens zonder dat echter dezelf-
de exhaustieve controle werd toegepast als bij de eigenlijke gegevens van 
de algemene rekening; 

• gk: gesplitste kredieten; 
• vrk: variabele kredieten (begrotingsfondsen); 
• bvj: bijkredieten vorige jaren. 
 
 
 (in miljoen BEF) 
organisatieafdeling programma vl-krediet vastge-

legd
aanwen-

ding  
in % 

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwen-
ding 
in %

00 Vlaams Parlement 10 Dotatie aan het 
Vlaams Parlement 

ngk 2.510,0 2.510,0 100,0 2.510,0 2.510,0 100,0

 Totaal OAFD 00 ngk 2.510,0 2.510,0 100,0 2.510,0 2.510,0 100,0

01 Vlaamse Regering 10 Algemene werkings-
kosten 

ngk 76,6 73,7 96,2 76,6 42,8 55,9

 Totaal OAFD 01 ngk 76,6 73,7 96,2 76,6 42,8 55,9

10 Algemene werkings-
kosten kabinet Minis-
ter-President 

ngk 183,9 182,9 99,5 183,9 144,0 78,302 Minister-President, 
Vlaams Minister van 
Financiën en Begro-
ting, Innovatie, Me-
dia en Ruimtelijke 
Ordening en Vlaams 
Minister van Econo-
mie, Ruimtelijke Or-
dening en Media 

20 Algemene werkings-
kosten kabinet 
Vlaams Minister van 
Economie, Ruimtelij-
ke Ordening en Media

ngk 135,2 134,2 99,3 135,2 119,5 88,4

 30 Algemene werkings-
kosten kabinet 
Vlaams Minister van 
Economie, Buiten-
landse Handel en 
Huisvesting 

ngk 115,2 114,8 99,6 115,2 30,3 26,3

 Totaal OAFD 02 ngk 434,3 431,9 99,4 434,3 293,8 67,7

ngk 150,0 149,0 99,3 150,0 120,3 80,210 Algemene werkings-
kosten 

bvj 1,0 0,9 90,1 1,0 0,9 90,1

Totaal OAFD 03 ngk 150,0 149,0 99,3 150,0 120,3 80,2

03 Minister Vice-
President en Vlaams 
Minister van Mobili-
teit, Openbare Wer-
ken en Energie 

 bvj 1,0 0,9 90,1 1,0 0,9 90,1

ngk 117,5 117,4 99,9 117,5 104,8 89,210 Algemene werkings-
kosten 

bvj 4,9 4,9 100,0 4,9 2,0 41,6

Totaal OAFD 04 ngk 117,5 117,4 99,9 117,5 104,8 89,2

04 Vlaams Minister van 
Leefmilieu en  
Landbouw 

 bvj 4,9 4,9 100,0 4,9 2,0 41,6
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organisatieafdeling programma vl-krediet vastge-
legd

aanwen-
ding 
in %

or-krediet geordon-
nanceerd 

aanwen-
ding 
in %

10 Algemene 
werkingskosten 

ngk 123,6 123,6 100,0 123,6 113,1 91,505 Vlaams Minister van 
Cultuur, Jeugd, Ste-
delijk Beleid, Huis-
vesting en Brusselse 
Aangelegenheden 

Totaal OAFD 05 ngk 123,6 123,6 100,0 123,6 113,1 91,5

06 Vlaams Minister van 
Onderwijs en Vor-
ming 

10 Algemene werkings-
kosten 

ngk 102,1 101,1 99,0 102,1 83,0 81,3

 Totaal OAFD 06 ngk 102,1 101,1 99,0 102,1 83,0 81,3

10 Algemene werkings-
kosten 

ngk 125,3 125,3 100,0 125,3 107,8 86,007 Vlaams Minister van 
Welzijn, Gezondheid 
en Gelijke Kansen 

Totaal OAFD 07 ngk 125,3 125,3 100,0 125,3 107,8 86,0

10 Algemene werkings-
kosten 

ngk 121,1 120,1 99,2 121,1 113,1 93,408 Vlaams Minister van 
Binnenlandse Aan-
gelegenheden, Amb-
tenarenzaken en 
Sport 

Totaal OAFD 08 ngk 121,1 120,1 99,2 121,1 113,1 93,4

10 Algemene werkings-
kosten 

ngk 101,9 101,9 100,0 101,9 92,0 90,309 Vlaams Minister van 
Werkgelegenheid en 
Toerisme 

Totaal OAFD 09 ngk 101,9 101,9 100,0 101,9 92,0 90,3

Totaal Hogere entitei-
ten 

 ngk 3.862,4 3.853,9 99,8 3.862,4 3.580,8 92,7

  bvj 5,9 5,8 98,3 5,9 2,9 49,8

 Totaal alle kredieten 
Hogere entiteiten 

3.868,3 3.859,7 99,8 3.868,3 3.583,8 92,6
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ngk 1.143,5 1.115,5 97,6 1.143,5 955,5 83,611 Administratie Kanse-
larij en Voorlichting 

10 Brusselse 
aangelegenheden 

gk 70,0 70,0 100,0 84,0 61,3 73,0

 ngk 551,6 539,0 97,7 551,6 127,8 23,2

 

20 Kanselarij en voorlich-
ting 

bvj 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

 30 Uitgaven m.b.t. de 
staatshervorming 

ngk 43,1 20,6 47,9 43,1 15,0 34,9

 40 Gelijke kansenbeleid ngk 153,7 151,8 98,8 153,7 75,4 49,1

  gk 20,0 19,6 97,8 15,0 4,1 27,6

 60 Vlaamse Rand ngk 32,5 32,2 99,0 32,5 20,5 63,1

 Totaal OAFD 11 ngk 1.924,4 1.859,2 96,6 1.924,4 1.194,3 62,1

  gk 90,0 89,6 99,5 99,0 65,5 66,1

  bvj 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0

ngk 535,9 435,0 81,2 535,9 234,6 43,812 Administratie Buiten-
lands Beleid 

10 Algemene externe 
betrekkingen 

gk 475,0 458,3 96,5 543,6 308,0 56,7

  bvj 4,1 4,0 98,4 4,1 0,0 0,0

 ngk 230,3 178,3 77,4 230,3 41,9 18,2

 

20 Ontwikkelingssa-
menwerking 

gk 100,0 76,9 76,9 280,4 115,6 41,2

 Totaal OAFD 12 ngk 766,2 613,3 80,0 766,2 276,6 36,1

  gk 575,0 535,2 93,1 824,0 423,6 51,4

  bvj 4,1 4,0 98,4 4,1 0,0 0,0

 ngk 2.690,6 2.472,5 91,9 2.690,6 1.470,8 54,7Totaal Departement 
Coördinatie 

 gk 665,0 624,8 93,9 923,0 489,1 53,0

  bvj 5,8 4,0 69,6 5,8 0,0 0,0

 Totaal alle kredieten  
Departement Coördinatie 

3.361,4 3.101,3 92,3 3.619,4 1.959,9 54,2
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10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen 

vrk 5,8 0,1 2,0 5,8 0,1 2,020 Departement AZF 
(Algemeen) 

Totaal OAFD 20 vrk 5,8 0,1 2,0 5,8 0,1 2,0

10 Planning en Statistiek gk 34,0 33,5 98,6 30,0 17,4 58,121 Administratie Plan-
ning en Statistiek 

Totaal OAFD 21 gk 34,0 33,5 98,6 30,0 17,4 58,1

ngk 12.040,3 12.012,4 99,8 12.065,7 11.191,9 92,810 Algemene financiële 
logistiek 

vrk 1.548,0 815,7 52,7 3.360,1 1.177,4 35,0

 bvj 36,5 32,7 89,5 36,5 29,4 80,5

24 Administratie Budget-
tering, Accounting en  
Financieel Manage-
ment 

20 Reservevorming voor 
toekomstige lasten 

ngk 5.882,6 300,0 5,1 5.882,6 300,0 5,1

 30 Waarborg gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  vrk 97,6 7,3 7,5 97,6 7,3 7,5

 40 Rechtstreekse schuld ngk 11.418,8 11.397,2 99,8 11.418,8 11.397,0 99,8

 50 Intendancediensten vrk 19,6 8,7 44,5 19,6 8,7 44,5

 60 Provisionele kredieten ngk 2.848,5 0,0 0,0 2.848,5 0,0 0,0

 70 Achterstallen ngk 1.132,6 1.113,0 98,3 1.132,6 1.113,0 98,3

 80 Indirecte schuld ngk 7.197,5 4.971,1 69,1 7.197,5 4.971,1 69,1

 Totaal OAFD 24 ngk 40.520,3 29.793,8 73,5 40.545,7 28.973,1 71,5

  gk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  vrk 1.665,2 831,8 49,9 3.477,3 1.193,4 34,3

  bvj 36,5 32,7 89,5 36,5 29,4 80,5

ngk 2.667,5 1.969,0 73,8 3.915,8 1.653,6 42,210 Gebouwen 

gk 787,4 787,8 100,1 720,4 689,6 95,7

 vrk 392,0 14,6 3,7 400,1 8,9 2,2

Totaal OAFD 26 ngk 2.667,5 1.969,0 73,8 3.915,8 1.653,6 42,2

26 Administratie Over-
heidsopdrachten,  
Gebouwen en  
Gesubsidieerde  
Infrastructuur 

 gk 787,4 787,8 100,1 720,4 689,6 95,7

  vrk 392,0 14,6 3,7 400,1 8,9 2,2

 ngk 43.187,8 31.762,8 73,5 44.461,5 30.626,7 68,9

 gk 821,4 821,3 100,0 750,4 707,0 94,2

Totaal Departement  
Algemene Zaken en  
Financiën 

 vrk 2.063,0 846,5 41,0 3.883,1 1.202,4 31,0

  bvj 36,5 32,7 89,5 36,5 29,4 80,5

 Totaal alle kredieten  
Departement Algemene 
Zaken en Financiën 

46.108,7 33.463,3 72,6 49.131,6 32.565,5 66,3
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10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen 

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,030 Departement OND 
(Algemeen) 

Totaal OAFD 30 vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk 71.115,3 70.984,2 99,8 71.115,3 70.583,7 99,331 Administratie Basis-
onderwijs 

10 Gewoon basisonder-
wijs 

bvj 85,0 84,7 99,7 85,0 80,6 94,8

 ngk 9.719,5 9.707,1 99,9 9.719,5 9.650,7 99,320 Buitengewoon basis-
onderwijs 

bvj 7,5 7,5 100,0 7,5 7,5 100,0 

Totaal OAFD 31 ngk 80.834,8 80.691,3 99,8 80.834,8 80.234,4 99,3

  bvj 92,5 92,2 99,7 92,5 88,1 95,2

ngk 105.064,1 104.501,9 99,5 105.064,1 104.020,8 99,032 Administratie Secun-
dair Onderwijs 

10 Gewoon secundair 
onderwijs 

bvj 145,0 144,7 99,8 145,0 143,6 99,0

 ngk 8.191,3 8.143,4 99,4 8.191,3 8.095,5 98,8

 

20 Buitengewoon secun-
dair onderwijs 

bvj 22,0 19,1 86,8 22,0 17,1 77,5

 Totaal OAFD 32 ngk 113.255,4 112.645,3 99,5 113.255,4 112.116,4 99,0

  bvj 167,0 163,8 98,1 167,0 160,7 96,2

ngk 21.538,1 21.536,7 100,0 21.538,1 21.421,9 99,5

vrk 48,2 40,5 84,1 48,2 40,5 84,1

10 Hogescholenonder-
wijs 

bvj 26,2 26,1 99,6 26,2 25,6 97,7

33 Administratie Hoger 
Onderwijs en We-
tenschappelijk On-
derzoek 

20 Universitair onderwijs ngk 24.119,9 23.632,6 98,0 24.119,9 23.385,3 97,0

ngk 192,0 186,6 97,2 192,0 22,4 11,630 Coördinatie Hoger 
Onderwijsbeleid 

bvj 0,4 0,4 92,6 0,4 0,4 92,6

Totaal OAFD 33 ngk 45.850,0 45.355,9 98,9 45.850,0 44.829,6 97,8

 vrk 48,2 40,5 84,1 48,2 40,5 84,1

 

 bvj 26,6 26,5 99,5 26,6 26,0 97,6

ngk 4.983,0 4.974,4 99,8 4.983,0 4.950,3 99,3

vrk 54,1 50,7 93,6 54,1 50,7 93,6

34 Administratie Per-
manente Vorming 

10 Deeltijds kunstonder-
wijs 

bvj 20,3 20,2 99,5 20,3 18,3 90,2

ngk 5.748,6 5.737,3 99,8 5.748,6 5.577,2 97,0 20 Onderwijs sociale 
promotie 

bvj 39,8 39,7 99,8 39,8 29,2 73,5

 ngk 122,3 121,5 99,4 122,3 70,2 57,4

 

30 Begeleid individueel 
studeren 

vrk 34,8 15,4 44,1 35,7 8,8 24,7

 40 Basiseducatie ngk 619,0 619,0 100,0 619,0 552,5 89,3

 50 Coördinatie perma-
nente vorming 

ngk 51,6 48,3 93,7 51,6 5,2 10,0

 Totaal OAFD 34 ngk 11.524,5 11.500,6 99,8 11.524,5 11.155,4 96,8

  vrk 88,9 66,0 74,3 89,8 59,5 66,2

  bvj 60,1 59,9 99,7 60,1 47,5 79,1

10 Studietoelagen en 
financiering 

ngk 2.264,8 2.262,1 99,9 2.264,8 1.541,6 68,135 Administratieve 
Ondersteuning 

20 PMS-centra ngk 4.638,2 4.597,9 99,1 4.638,2 4.577,9 98,7

  bvj 2,1 1,3 64,3 2,1 1,1 54,0
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 30 Leerlingenvervoer ngk 1.448,3 1.448,3 100,0 1.448,3 1.448,3 100,0

  vrk 41,6 34,0 81,8 41,6 34,0 81,8

 ngk 8.416,0 8.370,5 99,5 8.416,0 8.016,3 95,3

 

40 Algemeen onderwijs 
en vorming 

vrk 9,8 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0

  bvj 6,2 6,1 98,7 6,2 5,8 93,3

 50 Aanwending van 
teruggevorderde 
wedden en weddetoe-
lagen 

vrk 2.285,5 1.511,6 66,1 2.285,5 1.511,6 66,1

 Totaal OAFD 35 ngk 16.767,3 16.678,8 99,5 16.767,3 15.584,2 92,9

  vrk 2.336,9 1.545,6 66,1 2.337,6 1.545,6 66,1

  bvj 8,3 7,5 90,0 8,3 6,9 83,4

10 Provisionele kredieten ngk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039 Diensten van de 
Secretaris-generaal 

ngk 4.159,6 4.102,7 98,6 4.159,6 3.784,2 91,0

 

20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

gk 235,7 210,8 89,4 213,1 143,6 67,4

  vrk 30,1 22,7 75,7 30,1 22,7 75,7

  bvj 4,6 3,2 69,5 4,6 3,0 64,6

 Totaal OAFD 39 ngk 4.159,6 4.102,7 98,6 4.159,6 3.784,2 91,0

  gk 235,7 210,8 89,4 213,1 143,6 67,4

  vrk 30,1 22,7 75,7 30,1 22,7 75,7

  bvj 4,6 3,2 69,5 4,6 3,0 64,6

 ngk 272.391,6 270.974,6 99,5 272.391,6 267.704,1 98,3Totaal Departement  
Onderwijs 

 gk 235,7 210,8 89,4 213,1 143,6 67,4

  vrk 2.504,1 1.674,9 66,9 2.505,7 1.668,4 66,6

  bvj 359,1 353,1 98,3 359,1 332,2 92,5

 Totaal alle kredieten  
Departement Onderwijs 

275.490,5 273.213,4 99,2 275.469,5 269.848,2 98,0
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ngk 31,7 31,1 98,2 31,7 8,8 27,710 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen vrk 24,0 18,5 77,4 24,0 18,5 77,4

40 Departement WVC 
(Algemeen) 

20 Infrastructuur inzake 
persoonsgebonden 
aangelegenheden 

ngk 3.953,9 3.953,9 100,0 3.953,9 3.953,9 100,0

 30 Kredieten in het kader 
van het Sociaal  
Akkoord 

ngk 1.807,6 1.646,0 91,1 1.807,6 1.646,0 91,1

 Totaal OAFD 40 ngk 5.793,2 5.631,1 97,2 5.793,2 5.608,7 96,8

  vrk 24,0 18,5 77,4 24,0 18,5 77,4

ngk 4.611,4 4.359,2 94,5 4.611,4 4.034,7 87,5

gk 39,2 34,3 87,6 41,4 30,1 72,8

10 Algemeen welzijns-
beleid 

vrk 2,5 1,5 59,3 2,5 1,5 59,3

41 Administratie Gezin 
en Maatschappelijk 
Welzijn 

20 Bijzondere jeugdbij-
stand 

ngk 6.931,8 6.931,8 100,0 6.931,8 6.755,2 97,5

 30 Bejaardenzorg ngk 354,5 351,4 99,1 354,5 141,4 39,9

  gk 117,4 116,6 99,3 10,8 8,8 81,9

 40 Gezinsaangelegen-
heden 

ngk 19.460,9 19.444,6 99,9 19.460,9 16.943,1 87,1

 50 Gehandicaptenzorg ngk 35.026,6 35.026,6 100,0 35.026,6 34.022,4 97,1

 60 Maatschappelijk 
opbouwwerk 

ngk 235,0 235,0 100,0 235,0 191,4 81,4

 ngk 3.107,1 3.093,2 99,6 3.107,1 2.531,4 81,5

 

70 Maatschappelijk 
welzijn 

gk 41,3 41,2 99,9 41,0 25,0 61,1

 80 Integratie kansarmen ngk 2,8 2,8 100,0 2,8 2,8 100,0

  gk 48,7 41,9 86,1 48,7 42,4 87,1

 90 Integrale jeugdhulp-
verlening 

ngk 100,0 57,4 57,4 100,0 2,1 2,1

 Totaal OAFD 41 ngk 69.830,2 69.502,0 99,5 69.830,2 64.624,5 92,5

  gk 246,6 234,1 94,9 141,9 106,4 75,0

  vrk 2,5 1,5 59,3 2,5 1,5 59,3

10 Volksgezondheid ngk 1.645,1 1.628,3 99,0 1.645,1 1.449,7 88,142 Administratie  
Gezondheidszorg 

 gk 0,0 0,0 0,0 18,4 15,6 84,8

 ngk 624,2 575,5 92,2 626,3 409,6 65,4

 

20 Medisch-sociaal 
beleid 

gk 612,3 518,6 84,7 603,9 561,6 93,0

  vrk 4,5 0,4 9,4 4,5 0,4 9,4

  bvj 5,8 2,1 36,0 5,8 0,6 11,1

 Totaal OAFD 42 ngk 2.269,3 2.203,9 97,1 2.271,5 1.859,3 81,9

  gk 612,3 518,6 84,7 622,3 577,2 92,7

  vrk 4,5 0,4 9,4 4,5 0,4 9,4

  bvj 5,8 2,1 36,0 5,8 0,6 11,1

 
 
 



 

Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003  

299 Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1

Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastge-
legd

aanwen-
ding
in %

or-krediet geordon-
nanceerd 

aanwen-
ding
in %

45 Administratie Cultuur 10 Jeugd en Sport ngk 1.809,9 1.789,4 98,9 1.817,3 1.419,4 78,1

  gk 260,4 208,0 79,9 206,4 116,1 56,2

 20 Volksontwikkeling en 
bibliotheken 

ngk 4.550,8 4.549,3 100,0 4.550,8 3.098,7 68,1

 ngk 863,9 859,0 99,4 874,8 479,6 54,8

 

30 Beeldende kunst en 
musea 

bvj 3,0 2,0 67,3 3,0 1,1 35,1

 ngk 3.800,3 3.792,9 99,8 3.800,3 3.541,6 93,2

 

40 Muziek, letteren en 
podiumkunsten 

bvj 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0

 ngk 1.635,2 1.554,1 95,0 1.648,0 1.318,4 80,0

 

50 Algemeen cultuurbe-
leid 

gk 10,0 9,9 99,2 16,0 11,9 74,5

  vrk 10,9 1,0 8,7 16,9 0,7 4,1

  bvj 0,5 0,4 82,0 0,5 0,4 82,0

 Totaal OAFD 45 ngk 12.660,0 12.544,6 99,1 12.691,2 9.857,7 77,7

  gk 270,4 218,0 80,6 222,4 128,0 57,6

  vrk 10,9 1,0 8,7 16,9 0,7 4,1

  bvj 6,2 2,4 39,2 6,2 1,5 23,6

10 Dotatie BLOSO ngk 1.715,3 1.715,3 100,0 1.775,7 1.670,6 94,149 Diensten van de 
Secretaris-generaal 

ngk 1.305,6 1.305,6 100,0 1.363,3 1.215,2 89,1

 

20 Toerisme 

gk 132,0 132,0 100,0 211,4 188,9 89,4

 40 Sport en recreatie gk 0,0 0,0 0,0 11,8 3,0 25,4

 90 Algemene uitgaven 
WVC 

gk 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0

 Totaal OAFD 49 ngk 3.020,9 3.020,9 100,0 3.138,9 2.885,8 91,9

  gk 132,0 132,0 100,0 249,6 191,9 76,9

 ngk 93.573,7 92.902,4 99,3 93.725,0 84.836,0 90,5

 gk 1.261,3 1.102,7 87,4 1.236,2 1.003,6 81,2

Totaal Departement  
Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur 

 vrk 41,9 21,4 51,1 47,9 21,1 44,2

  bvj 12,0 4,5 37,6 12,0 2,1 17,5

 Totaal alle kredieten  
Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en 
Cultuur 

94.888,8 94.031,0 99,1 95.021,0 85.862,8 90,4
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50 Departement EWBL 
(Algemeen) 

10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen 

vrk 20,1 0,8 4,1 20,7 0,9 4,3

 Totaal OAFD 50 vrk 20,1 0,8 4,1 20,7 0,9 4,3

ngk 596,7 592,0 99,2 600,8 480,6 80,0

gk 61,8 60,8 98,3 166,8 135,0 80,9

51 Administratie Eco-
nomie 

10 Algemeen econo-
misch beleid 

vrk 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0

 20 Economisch 
ondersteuningsbeleid 

ngk 10.123,4 10.123,4 100,0 10.123,4 10.123,4 100,0

 ngk 1.005,7 989,8 98,4 1.005,7 924,7 91,9

 

40 Buitenlandse handel 
en exportbevordering 

gk 312,3 311,2 99,7 243,8 101,4 41,6

 ngk 90,2 86,3 95,7 117,2 51,2 43,7

 

50 Natuurlijke rijkdom-
men en energie 

gk 119,1 109,9 92,3 148,1 86,0 58,1

  bvj 3,0 2,9 96,0 3,0 2,9 96,0

 70 Toerisme ngk 2,0 2,0 99,8 2,0 1,8 90,0

 90 Extern economisch 
beleid 

ngk 322,6 321,7 99,7 322,6 316,7 98,2

 Totaal OAFD 51 ngk 12.140,6 12.115,2 99,8 12.171,7 11.898,3 97,8

  gk 493,2 481,9 97,7 558,7 322,4 57,7

  vrk 51,8 0,0 0,0 51,8 0,0 0,0

  bvj 3,0 2,9 96,0 3,0 2,9 96,0

10 Beroepsopleiding ngk 3.554,3 3.745,3 105,4 3.745,3 3.716,4 99,2

20 Middenstandsvorming ngk 2.105,0 2.105,0 100,0 2.105,0 2.104,9 100,0

52 Administratie 
Werkgelegenheid 

40 Werkgelegenheid ngk 22.098,1 21.461,6 97,1 22.098,1 20.952,9 94,8

  gk 750,8 724,3 96,5 242,4 47,8 19,7

  bvj 127,3 68,9 54,1 127,3 1,5 1,2

 Totaal OAFD 52 ngk 27.757,4 27.311,9 98,4 27.948,4 26.774,1 95,8

  gk 750,8 724,3 96,5 242,4 47,8 19,7

  bvj 127,3 68,9 54,1 127,3 1,5 1,2

ngk 55.218,6 54.203,8 98,2 55.218,6 51.169,6 92,710 Lokale en regionale 
besturen 

gk 242,0 195,2 80,7 216,5 153,5 70,9

53 Administratie 
Binnenlandse 
Aangelegenheden 

20 Sociaal Impulsfonds ngk 24,1 21,0 87,1 24,1 12,6 52,2

  gk 7.967,1 7.772,1 97,6 7.707,0 7.650,3 99,3

  vrk 91,0 0,0 0,0 93,2 0,0 0,0

 Totaal OAFD 53 ngk 55.242,7 54.224,8 98,2 55.242,7 51.182,2 92,6

  gk 8.209,1 7.967,3 97,1 7.923,5 7.803,8 98,5

  vrk 91,0 0,0 0,0 93,2 0,0 0,0
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ngk 1.336,4 1.305,0 97,7 1.336,4 1.186,9 88,810 Landbouw, tuinbouw 
en plattelandsbeleid 

gk 278,8 232,0 83,2 68,3 9,3 13,6

 vrk 95,2 66,9 70,3 117,1 23,4 19,9

 bvj 11,3 6,2 55,1 11,3 1,9 17,2

54 Administratie Land-
bouw 

Totaal OAFD 54 ngk 1.336,4 1.305,0 97,7 1.336,4 1.186,9 88,8

  gk 278,8 232,0 83,2 68,3 9,3 13,6

  vrk 95,2 66,9 70,3 117,1 23,4 19,9

  bvj 11,3 6,2 55,1 11,3 1,9 17,2

 ngk 96.477,1 94.956,9 98,4 96.699,2 91.041,5 94,1

 gk 9.731,9 9.405,4 96,6 8.792,9 8.183,2 93,1

Totaal Departement 
Economie, Werkgele-
genheid, Binnenlandse 
Zaken en Landbouw  vrk 258,3 67,8 26,2 282,8 24,2 8,6

  bvj 141,6 78,0 55,1 141,6 6,3 4,4

 Totaal alle kredieten 
Departement EWBL 

106.608,9 104.508,1 98,0 105.916,6 99.255,2 93,7



 

 Rekeningenboek over 2001 – Rekenhof, oktober 2003 

Stuk 37-B (2003-2004) – Nr. 1 302 

 
Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastge-

legd
aanwen-

ding 
in % 

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwen-
ding
in %

10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen 

vrk 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,060 Departement LIN 
(Algemeen) 

Totaal OAFD 60 vrk 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0

10 Leefmilieu ngk 13.089,9 13.058,8 99,8 13.089,9 11.918,6 91,1

 gk 141,3 113,3 80,2 172,5 135,1 78,3

 bvj 0,7 0,6 90,3 0,7 0,6 90,3

61 Administratie Leef- 
milieu, Natuur, Land- 
en Waterbeheer 

20 Natuur ngk 170,0 162,0 95,3 170,0 155,6 91,5

  gk 5,8 5,8 99,9 33,9 10,7 31,6

 30 Bos en groen ngk 162,8 148,1 90,9 162,8 129,5 79,5

  gk 106,4 90,1 84,7 102,5 71,2 69,4

  vrk 68,5 25,3 36,9 68,5 25,3 36,9

 40 Landbeheer ngk 894,4 893,8 99,9 931,4 791,7 85,0

  gk 671,2 574,8 85,6 597,0 527,3 88,3

  vrk 159,0 73,7 46,3 160,6 58,9 36,7

 50 Waterbeheer ngk 334,6 333,9 99,8 334,6 123,4 36,9

  gk 560,2 557,6 99,5 554,1 499,1 90,1

  vrk 63,7 30,1 47,2 119,0 24,4 20,5

  bvj 15,0 14,8 98,4 15,0 6,8 45,4

 Totaal OAFD 61 ngk 14.651,7 14.596,5 99,6 14.688,7 13.118,7 89,3

  gk 1.484,9 1.341,6 90,3 1.460,0 1.243,4 85,2

  vrk 291,3 129,0 44,3 348,1 108,6 31,2

  bvj 15,7 15,4 98,1 15,7 7,4 47,4

ngk 271,0 93,0 34,3 271,0 45,6 16,8

gk 580,4 379,4 65,4 728,9 545,2 74,8

10 Ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en 
Grondbeleid 

vrk 215,0 167,4 77,9 267,4 35,7 13,3

 bvj 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

ngk 247,2 245,7 99,4 247,2 197,4 79,8

62 Administratie 
Ruimtelijke 
Ordening, 
Huisvesting, Monu-
menten en 
Landschappen 

gk 2.121,9 2.129,9 100,4 1.438,9 1.356,7 94,3

 

20 Monumenten en 
landschappen 

vrk 20,3 10,2 50,2 21,9 7,3 33,1

 40 Huisvesting ngk 5.048,6 4.025,6 79,7 5.048,6 3.877,6 76,8

  gk 10.301,8 10.295,5 99,9 8.275,0 8.094,2 97,8

  vrk 195,6 15,2 7,8 399,7 74,3 18,6

 60 Sociaal grond- en 
woningbeleid 

gk 0,0 0,0 0,0 25,6 18,3 71,6

 Totaal OAFD 62 ngk 5.566,8 4.364,2 78,4 5.566,8 4.120,6 74,0

  gk 13.004,1 12.804,8 98,5 10.468,4 10.014,4 95,7

  vrk 430,9 192,8 44,7 689,0 117,2 17,0

  bvj 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastge-
legd

aanwen-
ding
in %

or-krediet geordon-
nanceerd 

aanwen-
ding
in %

10 Wegen ngk 403,2 403,2 100,0 403,2 330,3 81,9

 gk 5.101,4 5.093,9 99,9 4.851,9 4.810,3 99,1

63 Administratie Wegen 
en Verkeer 

 bvj 0,4 0,3 86,2 0,4 0,3 86,2

 ngk 12.622,2 12.619,5 100,0 13.214,9 12.900,3 97,6

 

20 Gemeenschappelijk 
vervoer 

gk 4.858,2 4.853,4 99,9 5.100,4 4.265,1 83,6

 ngk 153,3 152,3 99,3 153,3 86,9 56,7

 

30 Regionale luchtha-
vens en vliegvelden 

gk 271,0 262,1 96,7 294,4 261,0 88,6

 ngk 111,7 106,9 95,7 111,7 32,7 29,3

 

40 Algemene infrastruc-
tuur en verkeersbe-
leid bvj 2,3 2,3 100,0 2,3 2,2 97,1

 Totaal OAFD 63 ngk 13.290,4 13.281,9 99,9 13.883,1 13.350,3 96,2

  gk 10.230,6 10.209,4 99,8 10.246,7 9.336,3 91,1

  bvj 2,7 2,6 98,0 2,7 2,6 95,5

ngk 1.378,3 1.345,0 97,6 1.414,8 1.285,6 90,910 Waterwegen en 
binnenvaart 

gk 1.573,2 1.569,7 99,8 1.049,1 933,7 89,0

 bvj 6,8 6,8 100,0 6,8 6,5 95,8

64 Administratie Water-
wegen en Zeewezen 

20 Havens ngk 53,1 37,2 70,0 53,1 19,1 36,0

  gk 7.026,8 6.049,3 86,1 7.006,9 5.712,9 81,5

  bvj 1,1 1,1 97,9 1,1 1,1 97,9

 ngk 2,0 1,6 78,2 2,0 1,6 78,2

 

30 Zee- en rivierwaterke-
ring en -beheersing 

gk 348,5 348,5 100,0 353,5 347,5 98,3

 ngk 76,1 73,2 96,3 76,1 27,7 36,4

 vrk 17,9 6,5 36,5 17,9 6,5 36,5

 

40 Algemeen infrastruc-
tuur- en scheepvaart-
beleid 

bvj 0,5 0,5 100,0 0,5 0,4 81,7

 50 Zeewezen ngk 666,8 646,7 97,0 666,8 414,1 62,1

  gk 503,2 401,0 79,7 457,8 335,7 73,3

  bvj 2,7 2,7 100,0 2,7 2,6 95,0

 60 Integraal Water-
beheer 

gk 698,4 687,1 98,4 469,4 220,3 46,9

 Totaal OAFD 64 ngk 2.176,3 2.103,7 96,7 2.212,8 1.748,2 79,0

  gk 10.150,1 9.055,5 89,2 9.336,7 7.550,1 80,9

  vrk 17,9 6,5 36,5 17,9 6,5 36,5

  bvj 11,1 11,1 99,8 11,1 10,6 95,2

ngk 39,7 39,7 100,0 39,7 21,9 55,110 Ondersteunende 
opdrachten en studies 

gk 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 99,7

66 Administratie Onder-
steunende Studies 
en Opdrachten 

Totaal OAFD 66 ngk 39,7 39,7 100,0 39,7 21,9 55,1

  gk 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 99,7

90 Algemene uitgaven ngk 24.270,4 24.264,6 100,0 24.270,4 23.983,2 98,8

 gk 16,0 15,8 98,7 17,8 8,9 49,9

69 Diensten van de 
Secretaris-generaal 

Totaal OAFD 69 ngk 24.270,4 24.264,6 100,0 24.270,4 23.983,2 98,8

  gk 16,0 15,8 98,7 17,8 8,9 49,9
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastge-
legd

aanwen-
ding 
in % 

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwen-
ding
in %

 ngk 59.995,3 58.650,7 97,8 60.661,5 56.342,8 92,9

 gk 34.885,7 33.427,1 95,8 31.532,6 28.156,0 89,3

Totaal Departement 
Leefmilieu en Infra-
structuur 

 vrk 744,3 328,4 44,1 1.059,3 232,3 21,9

  bvj 29,7 29,1 98,0 29,7 20,6 69,3

 Totaal alle kredieten  
Departement Leefmilieu 
en Infrastructuur 

95.654,9 92.435,3 96,6 93.283,1 84.751,7 90,9
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastge-

legd
aanwen-

ding
in %

or-krediet geordon-
nanceerd 

aanwen-
ding
in %

70 Departement WIM 
(Algemeen) 

10 Algemene departe-
mentale bestaans-
middelen 

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Totaal OAFD 70 vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ngk 322,9 316,7 98,1 322,9 69,8 21,6

gk 208,9 207,3 99,2 316,5 218,3 69,0

71 Administratie Weten-
schap en Innovatie 

10 Algemeen weten-
schapsbeleid 

vrk 3,0 0,3 11,4 3,7 0,3 9,1

  bvj 0,3 0,2 75,0 0,3 0,2 75,0

 ngk 6.759,9 6.758,5 100,0 6.759,9 6.323,4 93,5

 

20 Wetenschapsbeleid 
academisch onder-
zoek gk 203,5 199,3 97,9 372,0 246,1 66,1

 ngk 4.263,7 4.263,7 100,0 4.456,3 4.385,8 98,4

 

30 Wetenschapsbeleid 
economische finaliteit 

gk 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0

 ngk 4.290,9 4.290,9 100,0 4.290,9 3.635,0 84,7

 

40 Strategisch en be-
leidsgericht onder-
zoek gk 649,0 648,9 100,0 1.036,5 899,0 86,7

 Totaal OAFD 71 ngk 15.637,4 15.629,8 100,0 15.830,0 14.414,0 91,1

  gk 1.061,4 1.055,5 99,4 1.785,0 1.363,3 76,4

  vrk 3,0 0,3 11,4 3,7 0,3 9,1

  bvj 0,3 0,2 75,0 0,3 0,2 75,0

72 Administratie Media 10 Media en film ngk 446,7 428,3 95,9 446,7 342,1 76,6

  gk 36,3 36,3 100,0 30,9 23,2 75,1

 20 Dotatie aan de VRT ngk 8.971,0 8.971,0 100,0 8.971,0 8.971,0 100,0

 Totaal OAFD 72 ngk 9.417,7 9.399,3 99,8 9.417,7 9.313,1 98,9

  gk 36,3 36,3 100,0 30,9 23,2 75,1

 ngk 25.055,1 25.029,1 99,9 25.247,7 23.727,2 94,0

 gk 1.097,7 1.091,8 99,5 1.815,9 1.386,5 76,4

Totaal Departement  
Wetenschap, Innovatie 
en Media 

 vrk 3,0 0,3 11,4 3,7 0,3 9,1

  bvj 0,3 0,2 75,0 0,3 0,2 75,0

 Totaal alle kredieten  
Departement Weten-
schap, Innovatie en Me-
dia 

26.156,1 26.121,4 99,9 27.067,6 25.114,2 92,8
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Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastge-

legd
aanwen-

ding 
in % 

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwen-
ding
in %

ngk 21.515,7 19.115,4 88,8 21.684,9 18.129,4 83,699 College van 
Secretarissen-
generaal gk 3.386,6 3.386,3 100,0 1.902,1 761,9 40,1

 

10 Interdepartementale 
bestaansmiddelen 

vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  bvj 27,3 22,7 83,1 27,3 22,6 82,9

 Totaal OAFD 99 ngk 21.515,7 19.115,4 88,8 21.684,9 18.129,4 83,6

  gk 3.386,6 3.386,3 100,0 1.902,1 761,9 40,1

  vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  bvj 27,3 22,7 83,1 27,3 22,6 82,9

 ngk 21.515,7 19.115,4 88,8 21.684,9 18.129,4 83,6

 gk 3.386,6 3.386,3 100,0 1.902,1 761,9 40,1

Totaal Interdeparte-
mentale Bestaansmid-
delen 

 vrk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  bvj 27,3 22,7 83,1 27,3 22,6 82,9

 Totaal alle kredieten 
Interdepartementaal 

24.929,6 22.524,4 90,4 23.614,3 18.913,9 80,1

Algemeen Totaal  ngk 618.749,3 599.718,3 96,9 621.424,4 577.459,2 92,9

  gk 52.085,3 50.070,3 96,1 47.166,2 40.830,9 86,6

  vrk 5.614,4 2.939,3 52,4 7.782,5 3.148,9 40,5

  bvj 618,2 530,1 85,8 618,2 416,3 67,3

 Algemeen totaal alle  
kredieten  

677.067,1 653.258,0 96,5 676.991,3 621.855,3 91,9

 
 
TITEL III - Aflossing schuld 
 
   (in miljoen BEF) 
 
Organisatieafdeling Programma vl-krediet vastge-

legd
aanwen-

ding 
in % 

or-krediet geordon-
nanceerd

aanwen-
ding
in %

24 Administratie 
Budgettering, 
Accounting en 
Financieel Manage-
ment  

90 Aflossing schuld ngk 46.975,0 18.269,3 38,9 46.975,0 18.269,3 38,9

 Totaal OAFD 24 ngk 46.975,0 18.269,3 38,9 46.975,0 18.269,3 38,9
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Bijlage 5 Aanwending overgedragen kredieten 

Legende bij de onderstaande tabel: 
 
• ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; 
• bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. 
 
 
 (in miljoen BEF) 

organisatieafdeling programma overgedra-
gen krediet

geordon-
nanceerd 

aanwending
(in %)

01 Vlaamse regering ngk 27,8 1,0 3,4

 

10 Algemene werkingskos-
ten 

bvj 1,4 0,0 0,0

 Totaal OAFD 01 ngk 27,8 1,0 3,4

  bvj 1,4 0,0 0,0

10 Algemene werkingskos-
ten kabinet Minister-
President 

ngk 42,6 8,1 19,102 Minister-President en 
Vlaams Minister van  
Economie, Ruimtelijke  
Ordening en Media 

20 Algemene werkingskos-
ten kabinet Vlaams Minis-
ter van Economie, Ruim-
telijke Ordening en Media 

ngk 23,4 4,0 16,9

 Totaal OAFD 02 ngk 66,0 12,1 18,3

10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 31,7 6,8 21,503 Minister Vice-President 
en Vlaams Minister van 
Mobiliteit, Openbare 
Werken en Energie Totaal OAFD 03 ngk 31,7 6,8 21,5

10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 0,8 0,2 29,604 Vlaams Minister van 
Leefmilieu en Landbouw 

Totaal OAFD 04 ngk 0,8 0,2 29,6

10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 10,7 2,5 23,805 Vlaams Minister van  
Cultuur, Jeugd, Brusselse 
Aangelegenheden en 
Ontwikkelingssamenwer-
king 

Totaal OAFD 05 ngk 10,7 2,5 23,8

10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 17,3 7,9 45,606 Vlaams Minister van  
Onderwijs en Vorming 

Totaal OAFD 06 ngk 17,3 7,9 45,6

10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 11,3 4,7 41,407 Vlaams Minister van  
Welzijn, Gezondheid en 
Gelijke Kansen 

Totaal OAFD 07 ngk 11,3 4,7 41,4

10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 15,7 4,2 26,808 Vlaams Minister van  
Binnenlandse Aangele-
genheden, Ambtenaren-
zaken en Sport Totaal OAFD 08 ngk 15,7 4,2 26,8

10 Algemene werkingskos-
ten 

ngk 13,4 3,8 28,709 Vlaams Minister van 
Werkgelegenheid en Toe-
risme 

Totaal OAFD 09 ngk 13,4 3,8 28,7

Totaal Hogere entiteiten  ngk 194,7 43,3 22,2

  bvj 1,4 0,0 0,0

 Totaal alle kredieten hogere 
entiteiten 

196,1 43,3 22,1
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organisatieafdeling programma overgedra-
gen krediet

geordon-
nanceerd 

aanwending
(in %)

10 Brusselse aangelegen-
heden 

ngk 228,6 225,2 98,511 Administratie Kanselarij 
en Voorlichting 

20 Kanselarij en voorlichting ngk 275,4 243,2 88,3

  bvj 0,1 0,0 0,0

 40 Gelijke kansenbeleid ngk 45,7 43,2 94,6

 Totaal OAFD 11 ngk 549,6 511,7 93,1

  bvj 0,1 0,0 0,0

12 Administratie Buitenlands 
Beleid 

10 Algemene externe be-
trekkingen 

ngk 161,8 150,2 92,8

 Totaal OAFD 12 ngk 161,8 150,2 92,8

 ngk 711,4 661,9 93,0

 bvj 0,1 0,0 0,0

Totaal Departement 
Coördinatie 

Totaal alle kredieten Depar-
tement Coördinatie 

711,5 661,9 93,0

ngk 137,2 129,0 94,010 Algemene financiële  
logistiek 

bvj 1,7 0,0 0,0

20 Reservevorming voor 
toekomstige lasten 

ngk 2.507,9 2.507,9 100,0

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management 

40 Rechtstreekse schuld ngk 8,7 0,0 0,0

 Totaal OAFD 24 ngk 2.653,8 2.636,9 99,4

  bvj 1,7 0,0 0,0

10 Gebouwen ngk 46,0 43,6 94,8

 bvj 30,7 21,2 69,1

Totaal OAFD 26 ngk 46,0 43,6 94,8

26 Administratie 
Overheidsopdrachten, 
Gebouwen en 
Gesubsidieerde Infra-
structuur 

 bvj 30,7 21,2 69,1

 ngk 2.699,8 2.680,5 99,3Totaal Departement Alge-
mene Zaken en Financiën 

 bvj 32,5 21,2 65,4

 Totaal alle kredieten Depar-
tement Algemene Zaken en 
Financiën 

2.732,3 2.701,8 93,0

ngk 62,9 62,3 99,131 Administratie Basis-
onderwijs 

10 Gewoon basisonderwijs 

bvj 1,5 1,3 88,7

 ngk 45,6 45,6 100,0

 

20 Buitengewoon basison-
derwijs 

bvj 1,8 1,7 95,5

 Totaal OAFD 31 ngk 108,5 107,9 99,5

  bvj 3,3 3,1 92,4

ngk 342,2 341,2 99,732 Administratie Secundair 
Onderwijs 

10 Gewoon secundair  
onderwijs 

bvj 1,2 1,1 88,7

 ngk 43,4 43,4 100,0

 

20 Buitengewoon secundair 
onderwijs 

bvj 1,3 1,2 92,8

 Totaal OAFD 32 ngk 385,6 384,6 99,7

  bvj 2,5 2,3 90,8
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organisatieafdeling programma overgedra-
gen krediet

geordon-
nanceerd 

aanwending
(in %)

ngk 43,6 42,8 98,110 Hogescholenonderwijs 

bvj 492,5 489,6 99,4

33 Administratie Hoger  
Onderwijs en 
Wetenschappelijk 
Onderzoek 20 Universitair onderwijs ngk 23,4 23,4 99,9

 ngk 112,0 106,5 95,0

 

30 Coördinatie hoger onder-
wijsbeleid 

bvj 0,1 0,0 0,0

 Totaal OAFD 33 ngk 179,1 172,7 96,4

  bvj 492,6 489,6 99,4

10 Deeltijds kunstonderwijs ngk 25,3 25,3 100,0

 bvj 0,9 0,4 46,2

34 Administratie Permanente 
Vorming 

ngk 69,7 69,7 100,0

 

20 Onderwijs sociale promo-
tie 

bvj 1,6 1,4 91,9

 30 Begeleid individueel 
studeren 

ngk 58,8 56,5 96,1

 40 Basiseducatie ngk 62,5 62,4 99,9

 Totaal OAFD 34 ngk 216,3 214,0 98,9

  bvj 2,5 1,8 75,0

10 Studietoelagen en finan-
ciering 

ngk 705,3 634,1 89,935 Administratie Ondersteu-
ning 

20 PMS-centra ngk 104,5 104,5 100,0

  bvj 3,4 0,7 21,0

 40 Algemeen onderwijs en 
vorming 

ngk 219,4 187,3 85,4

 Totaal OAFD 35 ngk 1.029,2 925,9 90,0

  bvj 3,4 0,7 21,0

ngk 346,3 318,9 92,139 Diensten van de Secreta-
ris-generaal 

20 Coördinatie beleid- en 
gegevensbeheer 

bvj 0,1 0,0 0,0

 Totaal OAFD 39 ngk 346,3 318,9 92,1

  bvj 0,1 0,0 0,0

 ngk 2.264,9 2.124,0 93,8Totaal Departement 
Onderwijs 

 bvj 504,4 497,6 98,6

 Totaal alle kredieten Depar-
tement Onderwijs 

2.769,3 2.621,6 94,7

10 Algemeen welzijnsbeleid ngk 35,3 34,1 96,6

 bvj 0,5 0,0 0,0

41 Administratie Gezin en 
Maatschappelijk Welzijn 

30 Bejaardenzorg ngk 22,8 22,7 99,4

 ngk 1.635,6 1.428,4 87,3

 

40 Gezinsaangelegenheden 

bvj 0,1 0,0 0,0

 60 Maatschappelijk op-
bouwwerk 

ngk 19,0 13,4 70,6

 70 Maatschappelijk welzijn ngk 398,6 354,9 89,0

 80 Integratie kansarmen ngk 2,8 2,8 100,0

 Totaal OAFD 41 ngk 2.114,1 1.856,2 87,8

  bvj 0,6 0,0 0,0
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gen krediet

geordon-
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10 Volksgezondheid ngk 167,6 166,1 99,142 Administratie Gezond-
heidszorg 

 bvj 0,0 0,0 0,0

 20 Medisch-sociaal beleid ngk 226,0 169,1 74,8

  bvj 0,7 0,0 0,0

 Totaal OAFD 42 ngk 393,6 335,1 85,2

  bvj 0,8 0,0 0,0

45 Administratie Cultuur 10 Jeugd en Sport ngk 297,6 243,8 81,9

 ngk 865,5 836,0 96,6

 

20 Volksontwikkeling en 
bibliotheken 

bvj 4,8 0,0 0,0

 ngk 226,0 213,4 94,4

 

30 Beeldende kunst en 
musea 

bvj 4,3 4,2 98,2

 ngk 258,5 250,6 96,9

 

40 Muziek, letteren en  
podiumkunsten 

bvj 0,1 0,0 0,0

 50 Algemeen cultuurbeleid ngk 175,5 160,9 91,7

  bvj 0,5 0,0 0,0

 Totaal OAFD 45 ngk 1.823,1 1.704,7 93,5

  bvj 9,7 4,2 43,5

20 Toerisme ngk 0,5 0,5 100,049 Diensten van de Secreta-
ris-generaal 

Totaal OAFD 49 ngk 0,5 0,5 100,0

 ngk 4.331,2 3.896,5 90,0Totaal Departement Wel-
zijn, Volksgezondheid en 
Cultuur  bvj 11,0 4,2 38,2

 Totaal alle kredieten Depar-
tement Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur 

4.342,2 3.900,7 89,8

51 Administratie Economie 10 Algemeen economisch 
beleid 

ngk 53,1 39,9 75,1

 40 Buitenlandse handel en 
exportbevordering 

ngk 4,5 4,0 88,9

 50 Natuurlijke rijkdommen 
en energie 

ngk 30,6 25,0 81,9

 90 Extern economisch beleid ngk 10,0 10,0 100,0

 Totaal OAFD 51 ngk 98,2 78,9 80,4

10 Beroepsopleiding ngk 2,8 2,6 93,352 Administratie Werkgele-
genheid 

20 Middenstandsvorming ngk 0,1 0,0 40,0

 40 Werkgelegenheid ngk 1.895,6 1.712,4 90,3

  bvj 1,7 0,0 0,0

 Totaal OAFD 52 ngk 1.898,5 1.715,0 90,3

  bvj 1,7 0,0 0,0
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53 Administratie Binnen-
landse Aangelegenheden 

10 Lokale en regionale  
besturen 

ngk 1.478,1 1.329,9 90,0

 20 Sociaal Impulsfonds “SIF” ngk 31,6 29,6 93,6

 Totaal OAFD 53 ngk 1.509,7 1.359,4 90,0

54 Administratie Landbouw ngk 177,6 162,0 91,2

 

10 Landbouw, tuinbouw en 
plattelandsbeleid 

bvj 0,0 0,0 0,0

 Totaal OAFD 54 ngk 177,6 162,0 91,2

  bvj 0,0 0,0 0,0

 ngk 3.683,9 3.315,4 90,0

 bvj 1,7 0,0 0,0

Totaal Departement Eco-
nomie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegen-
heden en Landbouw Totaal alle kredieten Depar-

tement EWBL 
3.685,7 3.315,4 90,0

10 Leefmilieu ngk 1.142,5 1.101,0 96,4

 bvj 0,3 0,0 0,0

20 Natuur ngk 6,4 5,9 92,1

61 Administratie Leefmilieu, 
Natuur, Land- en Water-
beheer 

30 Bos en groen ngk 7,2 6,7 93,1

 40 Landbeheer ngk 6,1 5,5 89,7

 50 Waterbeheer ngk 171,4 148,4 86,6

  bvj 6,6 1,7 25,6

 Totaal OAFD 61 ngk 1.333,5 1.267,4 95,0

  bvj 6,9 1,7 24,5

10 Ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en Grondbe-
leid 

ngk 23,0 21,4 92,862 Administratie Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting,  
Monumenten en Land-
schappen 

20 Monumenten en land-
schappen 

ngk 22,1 18,6 83,9

 40 Huisvesting ngk 264,5 261,7 98,9

 60 Sociaal grond- en wo-
ningbeleid 

ngk 39,0 15,0 38,5

 Totaal OAFD 62 ngk 348,7 316,6 90,8

10 Wegen ngk 64,3 64,1 99,863 Administratie Wegen en 
Verkeer 

 bvj 0,2 0,0 0,0

 20 Gemeenschappelijk 
vervoer 

ngk 3,7 3,3 88,4

 30 Regionale luchthavens en 
vliegvelden 

ngk 11,5 7,9 68,5

 ngk 40,3 35,8 88,9

 

40 Algemene infrastructuur 
en verkeersbeleid 

bvj 0,1 0,0 0,0

 Totaal OAFD 63 ngk 119,8 111,1 92,8

  bvj 0,3 0,0 0,0

10 Waterwegen en binnen-
vaart 

ngk 60,4 51,2 84,864 Administratie Waterwe-
gen en Zeewezen 

20 Havens ngk 24,6 23,6 95,7

  bvj 0,1 0,0 0,0
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 40 Algemeen infrastructuur- 
en scheepvaartbeleid 

ngk 50,3 46,8 92,9

 50 Zeewezen ngk 333,6 215,7 64,7

  bvj 0,4 0,2 56,8

 Totaal OAFD 64 ngk 469,0 337,2 71,9

  bvj 0,5 0,2 47,1

10 Ondersteunende  
opdrachten en studies 

ngk 14,6 14,6 99,466 Administratie Ondersteu-
nende Studies en Op-
drachten 

Totaal OAFD 66 ngk 14,6 14,6 99,4

90 Diensten van de secreta-
ris-generaal 

ngk 25,5 20,4 80,269 Diensten van de Secreta-
ris-generaal 

Totaal OAFD 69 ngk 25,5 20,4 80,2

 ngk 2.311,1 2.067,4 89,5Totaal Departement 
Leefmilieu en Infrastructuur

 bvj 7,7 1,9 24,9

 Totaal alle kredieten Depar-
tement Leefmilieu en Infra-
structuur 

2.318,8 2.069,3 89,2

ngk 103,6 104,6 101,010 Algemeen wetenschaps-
beleid 

bvj 5,0 0,0 0,0

20 Wetenschapsbeleid 
academisch onderzoek 

ngk 733,9 727,8 99,2

30 Wetenschapsbeleid 
economische finaliteit 

ngk 366,3 366,3 100,0

71 Administratie Weten-
schap en Innovatie 

Totaal OAFD 71 ngk 1.203,7 1.198,6 99,6

  bvj 5,0 0,0 0,0

10 Media en film ngk 30,3 19,3 63,6

 bvj 0,0 0,0 0,0

72 Administratie Media 

Totaal OAFD 72 ngk 30,3 19,3 63,6

  bvj 0,0 0,0 0,0

 ngk 1.234,0 1.217,9 98,7

 bvj 5,1 0,0 0,0

Totaal Departement Weten-
schap, Innovatie en Media 

Totaal alle kredieten Depar-
tement Wetenschap, Innova-
tie en Media 

1.239,1 1.217,9 98,3

ngk 3.309,5 2.672,2 80,799 College van Secretaris-
sen-generaal 

10  Interdepartementale 
bestaansmiddelen 

bvj 6,0 5,0 84,2

 Totaal OAFD 99 ngk 3.309,5 2.672,2 80,7

  bvj 6,0 5,0 84,2

 ngk 3.309,5 2.672,2 80,7Totaal Interdepartementale 
Bestaansmiddelen 

 bvj 6,0 5,0 84,2

 Totaal alle kredieten Interde-
partementale Bestaansmid-
delen 

3.315,5 2.677,2 80,8
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Algemeen totaal  ngk 20.740,7 18.679,2 90,1

  bvj 569,8 530,0 93,0

 Algemeen totaal alle 
kredieten 

21.310,6 19.209,2 90,1

 
 
TITEL III - Aflossing schuld 
 
   (in miljoen BEF) 

organisatieafdeling programma overgedra-
gen krediet

geordon-
nanceerd 

aanwending
(in %)

24 Administratie Budgette-
ring, Accounting en Fi-
nancieel Management  

90 Aflossing schuld ngk 23.214,7 0 0

 Totaal OAFD 24 ngk 23.214,7 0 0

 
 


