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Jaarrekening 2009 van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds) 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door arti-
kel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut. 
 
Het Hermesfonds dient een jaarrekening 2009 op te stellen overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boek-
houding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
De instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 241.173.501  EUR 
uitgaven 246.523.447  EUR 
 
Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2009 een tekort zijn van 5.349.946 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2008 van 152.046.947 EUR, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2009 zou verlagen tot 146.697.001 EUR. De ontvangsten omvatten opne-
mingen uit reservefondsen voor een bedrag van 690.333 EUR. De uitgaven omvatten dota-
ties aan reservefondsen voor een bedrag van 3.590.057 EUR. 
 
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 152.744.128 EUR en een verlies van het boekjaar van 6.663.466 EUR. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een grondige 
controle van de jaarrekening. Naast zijn controle van de balans, resultatenrekening en de 
uitvoeringsrekening van de begroting, heeft het Rekenhof bijzondere aandacht besteed aan 
de incorporatie van bepaalde vermogensbestanddelen, rechten en verplichtingen, die na de 
ontbinding (zonder vereffening) van het Vlaams Agentschap Ondernemen aan het Hermes-
fonds werden toegewezen. De bevindingen daarover zijn weergegeven in bijgevoegd ver-
slag. Verder geeft de controle aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
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Door de opmaak van een reconciliatie tussen het bedrijfseconomisch resultaat en het bud-
gettair resultaat, kwam het Hermesfonds gedeeltelijk tegemoet aan een voorgaande opmer-
king van het Rekenhof. De reconciliatie heeft echter alleen betrekking op de werking 2009. 
Een reconciliatie op gecumuleerd niveau was niet voorhanden. Die is nochtans noodzakelijk 
voor de controle op de volledigheid en correctheid van de remediëring van een aantal boek-
houdkundige ongerijmdheden uit het verleden. 
 
In dit kader vraagt het Rekenhof ook om een stand van zaken over de aangekondigde op-
richting van een taskforce reconciliatie in het beleidsdomein EWI (ministerieel antwoord van 
16 oktober 2008 n.a.v. de controle van het Rekenhof op de jaarrekening 2006). 
 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Hermesfonds bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.594.219 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het Hermesfonds. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
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