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Rekeningen 2009 van het Loodswezen, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 24 juni 2010, kenmerk 

FB/CenAcc/ccr/BL 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft  
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door arti-
kel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende het  
financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen.  
 
De DAB Loodswezen dient zijn rekeningen 2009 op te stellen overeenkomstig artikel 11 van 
het bovenvermelde besluit.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een grondige 
controle van de rekeningen. Het heeft daarbij bijzondere aandacht besteed aan de verwer-
king in de uitvoeringsrekening van de op het einde van het begrotingsjaar nog te betalen 
facturen. De bevindingen daarover zijn weergegeven in bijgevoegd verslag. Verder geeft de 
controle aanleiding tot de hierna volgende vaststellingen. 
 
De uitvoeringsrekening vertoont overschrijdingen van een aantal ordonnanceringskredieten. 
De ordonnanceringskredieten voor de rubrieken “Algemene werkingskosten”, “Specifieke 
werkingskosten”, “Beloodsing land” en “Vervoer loodsboten” worden met resp. 35.657,49 
EUR, 89.167,34 EUR, 34.025,58 EUR en 2.336.000 EUR overschreden. 
 
Het IVA Centrale Accounting bezorgde met brief van 24 juni 2010 enkel de uitvoeringsreke-
ning van de DAB aan het Rekenhof. De beheersrekening van de rekenplichtige werd intus-
sen nog niet opgestuurd. 
 
Het Rekenhof stelt ook vast dat de interne controle zoals beschreven in punt 3 van het ant-
woord d.d. 11 september 2008 (kenmerk FB/CenAcc/bl/cm/2006/K09-U-08-1072) van de 
Vlaamse minister van Financiën en Begroting op de opmerkingen van het Rekenhof bij de 
rekeningen 2006 zowel door het IVA Centrale Accounting als door het departement MOW  
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slechts in beperkte mate wordt ingevuld, en er geen gebruik wordt gemaakt van de moge-
lijkheid controles ter plaatse uit te voeren zoals bepaald in artikel 22 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende het financiële en materiële beheer 
van de DAB Loodswezen, zoals gewijzigd door artikel 32 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het IVA Maritieme Dienstverlening en Kust. 
 
Tenslotte herinnert het Rekenhof eraan dat de rekeningen van de DAB Loodswezen nog 
geen correcte weergave zijn van de werkelijke kostprijs van het loodsen. De kostprijs wordt 
wel extracomptabel berekend aan de hand van enkele bedrijfseconomische aanpassingen. 
 
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. 
 
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken, en naar de directeur-voorzitter van de DAB Loodswezen. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
 
Bijlage: 1 verslag 
 
 


