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Jaarrekening 2011 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
 
 
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 Landmaatschappij (VLM) dient een jaarrekening voor te leggen overeenkom-
stig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een 
geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse 
openbare instellingen. 
 
De bedrijfsrevisor van de VLM heeft over de statutaire jaarrekening per 31 december 2011 
een verklaring zonder voorbehoud met een toelichtende paragraaf afgeleverd. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening 2011. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkin-
gen en vaststellingen. 
  
In de uitvoeringsrekening van de begroting zijn in de kolom ‘Herzien budget’ de begro-
tingsgegevens gerapporteerd, zoals deze door de raad van bestuur van 21 december 2011 
werden vastgesteld. De VLM heeft deze aangepaste begrotingstabel 2011, die gunstig werd 
geadviseerd door de regeringsafgevaardigde van de Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting, op 22 december 2011 aan de functioneel bevoegde minister bezorgd met de vraag 
tot goedkeuring, maar hierop werd geen antwoord ontvangen.  
 
Hoewel minder nadrukkelijk dan in het vorige boekjaar, bevat de uitvoeringsrekening van 
de begroting van het boekjaar 2011, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde, nog 
meerdere (belangrijke) afwijkingen tussen de begrote bedragen en de realisaties, respectie-
velijk gerapporteerd als ‘Herzien budget’ en als ‘Uitvoering cumul’. Door de ruime onder-
benutting van de kredieten in het boekjaar 2011 vertonen slechts enkele begrotingsartikelen 
(5) een kredietoverschrijding, voornamelijk doordat er geen kredieten waren voorzien.  
 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
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Het Rekenhof stelt vast dat ook in het boekjaar 2011 de rapporteringstabel Vol. 15B m.b.t. de 
vaststaande toekomstige verplichtingen en verbintenissen niet werd ingevuld. Het neemt 
hierbij akte van uw antwoord van 4 juli 2012, over de jaarrekening 2010, dat de VLM in het 
boekjaar 2012 aan de rapportering zal kunnen voldoen.  
 
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. 
 
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 gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de 
Vlaamse Landmaatschappij. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 

 
 


