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Jaarrekening 2009 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft beëin-
digd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 6 van de 
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dient een jaarrekening 2009 op te stellen overeenkomstig 
de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïn-
tegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare 
instellingen.  
 
De bedrijfsrevisor van de VLM heeft in zijn hoedanigheid van commissaris over de statutaire 
jaarrekening per 31 december 2009 een verklaring zonder voorbehoud met een toelichtende 
paragraaf afgeleverd. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere con-
trole van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
In de uitvoeringsrekening van de begroting zijn in de kolom ‘Herzien budget’ de geactualiseerde 
begrotingsgegevens gerapporteerd, waarbij de begroting van de VLM, zoals opgenomen in het 
uitgavendecreet, werd aangepast ten gevolge van enkele herverdelingen binnen de algemene 
uitgavenbegroting en enkele interne budget- en kredietherschikkingen, goedgekeurd door de 
raad van bestuur van 16 december 2009. Het Rekenhof neemt akte van uw schrijven van 
24 februari 2010 aan de voogdijminister, waarin u uw begrotingsakkoord verleent voor de aan-
gepaste VLM-begroting 2009, op voorwaarde dat begrotingswijzigingen in de toekomst op voor-
hand worden aangevraagd. 
 
Ondanks de laattijdige begrotingsaanpassingen wordt in de uitvoeringsrekening van de begroting 
voor meerdere (9) begrotingsartikelen vastgesteld dat deze een kredietoverschrijding vertonen of 
dat uitgaven zijn aangerekend waarop geen kredieten zijn voorzien.  
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Gegeven de budgetoverschrijdingen voor de aan- en verkopen van gronden in het kader van de 
lokale grondenbanken en het toenemende financieel en budgettair belang ervan binnen de VLM, 
werden de toegepaste aanrekeningregels en de financiële rapportering met betrekking tot de 
aankopen en verkopen van gronden binnen de entiteit grondenbank nader onderzocht. De con-
trolebevindingen zijn overwegend boekhoudtechnisch van aard en worden derhalve meegedeeld 
in een afzonderlijk schrijven aan de gedelegeerd bestuurder van de instelling. 
 
In de brief van het Rekenhof van 20 april 2010 over de jaarrekening 2008 werd opgemerkt dat de 
door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 12 maart 2008 goed-
gekeurde wijzigingen aan de statuten van de VLM nog niet werden goedgekeurd door de Vlaam-
se Regering. Hierop werd geantwoord dat ook een aanpassing aan het oprichtingsdecreet was 
vereist. Deze decretale aanpassingen werden inmiddels doorgevoerd op 23 december 2010, 
zodat thans tot de goedkeuring van de gewijzigde statuten door de Vlaamse Regering kan wor-
den overgegaan. 
 
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut bepaalt dat de minister van Financiën de rekeningen van de instellingen uiterlijk op 
31 mei van het jaar na dat van het beheer voor toezicht aan het Rekenhof voorlegt. De jaarreke-
ning 2009 van de VLM werd bij brief van 7 december 2010 naar het Rekenhof verzonden. De 
wettelijke termijn werd dus overschreden met meer dan zes maanden. 

 

Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in arti-
kel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. 
 
Zoals vermeld resulteerde de controle ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die 
het Rekenhof rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij 
bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.595.334 B2, is als bijlage gevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Accounting 
bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, als-
ook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse 
Landmaatschappij. 
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