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Rekeningen 2009 van de Luchthaven Antwerpen, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 5 augustus 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 artikel 
26 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 Lucht-
haven Oostende. 
 
De DAB Luchthaven Antwerpen dient zijn rekeningen op te stellen overeenkomstig artikel 11 
van bovenvermeld besluit.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een grondige 
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 

In de uitvoeringsrekening van de DAB Luchthaven Antwerpen worden onder de rubriek “Per-
soneel” ten onrechte twee openstaande facturen voor een globaal bedrag van 55.115,83 
EUR aan sociale bijdragen op zowel achterstallen van december 2009 als de eindejaarstoe-
lage 2009 en kosten m.b.t. geschillen beschouwd als “Aangerekende uitgaven”, terwijl die 
normaliter als “Naar volgend jaar over te dragen verbintenissen” in de rekening moeten wor-
den opgenomen. Deze handelwijze strookt niet met de regelgeving. Het Rekenhof verwijst 
naar wat het in dat verband heeft gesteld n.a.v. de controle van de rekeningen 2009 van de 
DAB Loodswezen (brief met bijlage d.d. 23 november 2010, kenmerk N 09-3.607.674 B1). 
Dit veroorzaakt bovendien volgende boekhoudkundige en begrotingstechnische problemen 
en tegenstrijdigheden: 
 
a. De link tussen de cijfers van de uitvoeringsrekening en het financieel saldo komt normali-

ter tot uiting in punt D van de beheersrekening van de rekenplichtige van de DAB, waar 
een evenwicht moet bestaan tussen enerzijds het totaal van de financiële rekening, de 
speciën en de andere waarden en anderzijds het saldo bepaald op basis van de over-
dracht van het vorig jaar en de aangerekende ontvangsten en uitgaven tijdens het begro-
tingsjaar. In de beheersrekening van de rekenplichtige van de Luchthaven Antwerpen kon 
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echter enkel een evenwicht worden bekomen door het bedrag van beide facturen in min-
dering te brengen van het totaal van de financiële rekening en de speciën. 

b. Volgens de richtlijnen van het IVACA moet de aanrekening van de personeelskosten in 
de uitvoeringsrekening gebeuren op factuurbasis. De aanrekening van de overige uitga-
ven en de ontvangsten blijft echter ongewijzigd op kasbasis, wat inhoudt dat er geen con-
sistentie bestaat in de aanrekeningswijze tussen de diverse uitgavenrubrieken van de uit-
voeringsrekening enerzijds, en tussen de aanrekening van de ontvangsten en die van de 
uitgaven anderzijds. Het saldo dat hieruit voortvloeit is bovendien geen echt kassaldo 
meer. 

c. De aangerekende uitgaven en over te dragen verbintenissen voor de rubriek “Personeel” 
in de uitvoeringsrekening kunnen niet meer worden aangesloten met de corresponderen-
de cijfers zoals ze door de onderliggende boekhouding worden gegenereerd. 

d. De aanrekening als uitgave van onbetaalde facturen wordt in de voorliggende rekening 
enkel toegepast voor de rubriek van de personeelskosten. Bij andere DAB’s binnen het 
beleidsdomein MOW wordt dezelfde handelwijze ofwel eveneens toegepast enkel voor de 
personeelskosten, ofwel voor alle uitgavenrubrieken. En naar verluidt zou deze werkwijze 
niet worden toegepast bij DAB’s buiten het beleidsdomein MOW. 
De rapportering van de uitvoeringsgegevens van de verschillende DAB’s heeft dus geen 
consistente basis meer. Dit brengt eveneens een risico op verwarring en verkeerde inter-
pretatie van de cijfers mee wanneer deze uitvoeringsgegevens, die dus niet op dezelfde 
principes gestoeld zijn, moeten worden gebruikt om de kredieten voor de komende begro-
tingsjaren te ramen. 

 
Het Rekenhof stelt ook vast dat in 2009 geen transfer naar het reservefonds werd uitge-
voerd, hoewel het beschikbare saldo van de uitvoeringsrekening 84.988,52 EUR bedroeg. 
Overeenkomstig artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering over het financieel en 
materieel beheer van 8 juni 1994 moet immers 10 procent van het op het einde van het be-
grotingsjaar beschikbare saldo aangewend worden voor het reservefonds.  
 
De begrotingscijfers voor de ordonnanceringskredieten voor de rubrieken “Personeel” 
(3.398.435,28 EUR) en “Investeringen met dotatie” (4.626.648,93 EUR) aan de uitgavenzijde 
van de uitvoeringsrekening stemmen niet overeen met de cijfers opgenomen in de begroting 
van de luchthaven gevoegd bij het decreet houdende derde aanpassing van de algemene uit-
gavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 (waarin die cij-
fers resp. 3.277.000 EUR en 3.707.000 EUR bedragen). De aangepaste cijfers werden ook 
niet goedgekeurd zoals de procedure in artikel 8 van bovenvermeld besluit van 8 juni 1994 
voorziet. De kredietbedragen vermeld in de uitvoeringsrekening werden eveneens opgenomen 
als ordonnanceringskredieten in de tabel “Uitgaven conform artikel 75 CRW”, waardoor die 
tabel voor dezelfde rubrieken ook verkeerde bedragen aan ”Ordonnanceringskredieten be-
schikbaar op het einde van het begrotingsjaar” en aan “Te annuleren ordonnanceringskredie-
ten” bevat. 
 
Bij de reconciliatie tussen de cijfers van de uitvoeringsrekening en die van de bedrijfseco-
nomische boekhouding heeft het Rekenhof enkele verschillen vastgesteld aan de ontvang-
stenzijde van de uitvoeringsrekening. In de rubriek “Andere ontvangsten” vertoont de uitvoe-
ringsrekening voor de verworven vastgestelde rechten 49.880,12 EUR meer dan blijkt uit de 
reconciliatie. Dit wordt gecompenseerd door de aangerekende ontvangsten die eveneens 
49.880,12 EUR meer bedragen, waardoor de overdracht naar 2010 wel kon worden gere-
concilieerd. En in de rubriek “Investeringsdotatie” vertoont de uitvoeringsrekening voor de 
verworven vastgestelde rechten 45.695,52 EUR minder dan blijkt uit de reconciliatie. Dit 
wordt gecompenseerd door de aangerekende ontvangsten die eveneens 45.695,52 EUR 
minder bedragen, waardoor de overdracht naar 2010 wel kon worden gereconcilieerd. Het is 
niet duidelijk hoe deze verschillen kunnen worden verklaard. 



N 09-3.622.799 B1 3 

 
Het Rekenhof stelt tenslotte vast dat de interne controle zowel door het IVA Centrale  
Accounting als door het departement MOW slechts in beperkte mate wordt ingevuld, en er 
geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om controles ter plaatse uit te voeren zo-
als bepaald in artikel 26 van bovenvermeld besluit van 8 juni 1994. 
 
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 luchthavencommandant van de DAB Luchthaven Antwerpen. 
 
Op last:       Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem      Jozef Beckers  
Hoofdgriffier       Raadsheer 
 


