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Jaarrekening 2011 van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie (IWT)  
 
 
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 5 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. 
 
Het IWT heeft een jaarrekening 2011 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en bud-
gettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening, met bijzondere aandacht voor het beheer van achtergestelde 
leningen.  
 
Als bijlage vindt u het verslag over het onderzoek van de achtergestelde leningen. Het  
Rekenhof zal hierover rapporteren aan het Vlaams Parlement via een artikel in zijn eerst-
volgende rekeningenboek. Verder gaf de controle aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Openstaande schulden in het kader van subsidiedossiers 
 
In tegenstelling tot de jaarrekening 2010 omvat de rekening 2011 geen nieuwe schulden in 
het kader van subsidiedossiers. Niettemin beschikte het IWT over verantwoordingdossiers, 
die zij echter pas in haar rekening registreert zodra ze geverifieerd zijn. Artikel 44 van het 
boekhoudbesluit stelt in deze nochtans dat subsidies als schuld/kost geboekt worden op 
het ogenblik dat de realisatie van de voorwaarden zeer waarschijnlijk wordt geacht en ze 
opgeëist worden. Op basis van dit artikel zou een schuld moeten geboekt worden zodra het 
IWT het dossier van de begunstigde ontvangt. Vermits de opgevraagde saldo’s echter ner-
gens geregistreerd worden, is het IWT niet in staat om de omvang ervan te bepalen. Om de 
schulden correct weer te geven, moet het IWT de door de begunstigde opgevraagde saldo’s 
registreren. Momenteel zijn de schulden onderschat. 
 
 
 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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Vastleggen van projecten 
 
Vorig jaar werd reeds vastgesteld dat het IWT bij projecten die een looptijd van meer dan 
2 jaar hebben slechts een partiële vastlegging doet. Het resterende bedrag wordt vastgelegd 
na een tussentijdse evaluatie, die contractueel na 2 jaar wordt voorzien. Op deze wijze wer-
den al meerdere jaren de effectieve verbintenissen onderschat of aangegane verbintenissen 
werden deels doorgeschoven in de tijd. Eind december 2011 diende het IWT nog 
45.441.000 euro vast te leggen in het kader van reeds contractueel toegewezen projecten.  
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het IWT bezorgt. Een kopie van 
die brief, kenmerk N 09-3.698.594 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 Innovatie, Overheidsinveste-
ringen, Media en Armoedebestrijding, alsook naar de administrateur-generaal en de voor-
zitter van de raad van bestuur van het IWT. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
 
 
Bijlage:  kopie van brief en bijlage 


