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Jaarrekening 2009 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)  
 

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. 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het 
besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economi-
sche boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten            99.766.705 EUR 
uitgaven              106.040.305 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2009 een tekort van 6.273.600 EUR dat, samen met 
het overschot op 31 december 2008 van 23.835.691 EUR, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2009 terugbrengt tot 17.562.091 EUR. De ontvangsten omvatten opnemingen 
uit reservefondsen voor een bedrag van 188.898 EUR, de uitgaven omvatten dotaties aan 
reservefondsen voor een bedrag van 437.825 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 406.398.554 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 3.765.422 EUR. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
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In de uitvoeringsrekening van de begroting zijn in de kolom ‘Herzien budget’ de geactuali-
seerde begrotingsgegevens gerapporteerd, waarbij de begroting van de VMM, zoals opge-
nomen in het uitgavendecreet, werd aangepast voor enkele herverdelingen binnen de alge-
mene uitgavenbegroting en de begroting van de DAB Minafonds. Het Rekenhof neemt akte 
van uw schrijven van 18 januari 2010 aan de voogdijminister, waarin u uw begrotingsak-
koord verleent voor de aangepaste VMM-begroting 2009, op voorwaarde dat begrotingswij-
zigingen in de toekomst vooraf worden aangevraagd. 
 
Zoals u in uw brief van 24 augustus 2010 aan de VMM over de analyse van de jaarrekening 
2009 door het agentschap Centrale Accounting hebt meegedeeld, werden in de voornoemde 
aangepaste VMM-begroting 2009 weliswaar niet alle kredietherverdelingen binnen de alge-
mene uitgavenbegroting doorgevoerd, meer bepaald de vermindering met 300.000 EUR van 
de specifieke dotatie voor de subsidies aan polders en wateringen (LC6146B) en de vermin-
dering met 3.000 EUR van de bijzondere dotatie die de VMM ontvangt uit de begroting van 
het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (GD4104E). 
 
 
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, 
alsook naar de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
 


