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Jaarrekening 2010 van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)  

 

 

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 Vervoermaatschappij heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig 

het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde econo-

mische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  

 

Het college van commissarissen heeft een verklaring zonder voorbehoud, met toelichtende 

paragrafen, afgelegd bij de statutaire jaarrekening. 

 

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. 

 
1. In resultaatname werkingsdotatie 

De  ministeriële besluiten van respectievelijk 23 februari, 27 september en 8 december 2010 

hebben een exploitatiedotatie toegekend aan de Vlaamse Vervoermaatschappij van 

823.985.409 euro. De dotatie wordt onder meer aangewend om de kosten te dekken in het 

kader van het project START. Aangezien dat project wordt uitgevoerd over meerdere jaren, 

heeft de Vlaamse Vervoermaatschappij, zoals in de vier voorgaande jaren, besloten een 

gedeelte van de werkingsdotatie ten bedrage van 3,9 miljoen euro over te dragen naar 2011, 

via een vermindering van de rekening 74 ‘andere operationele opbrengsten’. 

 

Deze werkwijze is in strijd met artikel 43, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 

21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rap-

portering voor de Vlaamse openbare instellingen. Dit artikel stelt immers dat werkingsdo-
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taties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke waarvan de verkrijging onafhankelijk is gesteld 

van bepaalde voorwaarden, als opbrengsten in resultaat worden opgenomen op het ogen-

blik van de definitieve toekenning ervan.  

 

Het Rekenhof merkt trouwens op dat uw antwoord van 12 mei 2011 naar aanleiding van een 

gelijkaardige opmerking bij de controle van de rekening 2009 ten onrechte stelt dat het 

volledige bedrag van de werkingsdotatie werd opgenomen in het resultaat van dat jaar. 

 
 

2. Uitvoeringsrekening  

In de uitvoeringsrekening van de VVM is er onvoldoende samenhang tussen de begroting 

en de realisatie, voornamelijk binnen de ESR-rubriek 7 ‘investeringen’. Hierdoor zijn er 

grote afwijkingen in beide richtingen tussen de begroting en de realisatie. De begrote inves-

teringen zijn onvoldoende onderverdeeld per rubriek. De gerealiseerde investeringen zijn 

in bepaalde gevallen op een verkeerde ESR-code aangerekend: 

- Voor de verwerving van een terrein nodig voor de bouw van haar nieuwe stelplaats 

te Gent heeft de VVM een onteigeningsvergoeding betaald van 3.161.008 euro, 

waarvan 2.731.725 euro wordt geblokkeerd op een consignatierekening en aange-

wend voor de sanering van het terrein. In de uitvoeringsrekening is deze aankoop 

verkeerdelijk aangerekend op ESR 71.32 ‘aankoop van gebouwen’ in plaats van ESR 

71.12 ‘aankoop van terreinen’. 

- De VVM heeft een bedrag van 1.441.142 euro ontvangen van het IVA Stationsomge-

vingen. Niettegenstaande de investeringen voor de herinrichting van stationsom-

gevingen worden begroot op ESR 73.10 ‘wegenbouwkundige werken’, is de aanre-

kening niet gebeurd op ESR  73.10. 

 

De deelneming in Belgian Mobility Card voor een bedrag van 15.375 euro is ten onrechte 

aangerekend op ESR 85.11 ‘kredietverlening aan de institutionele overheid’ in plaats van ESR 

81.42 ‘deelneming in privébedrijven’. 

 

 

Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 

artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 

Rekenhof. 

 

Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  

Accounting bezorgd. 
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare  

Werken, alsook naar de directeur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van de 

Vlaamse Vervoermaatschappij.  

 

 

Op last: Het Rekenhof: 

 

 

 

 

 

 

Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 

Hoofdgriffier Raadsheer 

 

 

 


