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Jaarrekening 2011 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
(VMW)  

 
 
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 Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) dient een jaarrekening voor te 
leggen overeenkomstig 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 VMW heeft, in zijn hoedanigheid van commissaris over de statu-
taire jaarrekening per 31 december 2011, een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd. 
 
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 en 
vaststellingen. 
 
De uitvoeringsrekening van de begroting rapporteert in de kolom Herzien budget de be-
grotingsbedragen uit de begroting die op 4 mei 2011 werd ingediend als ontwerpbegroting 
in de bijlagen houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begro-
tingsjaar 2011, en niet die van de gewijzigde begroting, ingediend bij amendement op 1 juni 
2011 (Stuk 19-A (2010-2011) – Nr. 3-Bijlage).  
 
Ook vertoont, zoals in de vorige jaren, zowel de ontvangsten- als de uitgavenzijde, talrijke 
belangrijke afwijkingen tussen begrote bedragen en realisaties, doordat de VMW, enerzijds 
haar begroting 2011 onzorgvuldig heeft opgemaakt, en anderzijds zij voor enkele begro-
tingsposten niet de laatst goedgekeurde begrotingscijfers heeft gerapporteerd. De VMW 
dient bij belangrijke afwijkingen een gewijzigde begroting op te stellen en die tijdig te laten 
goedkeuren. 
 

 
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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Naar aanleiding van zijn controle op de uitvoeringsrekening van de begroting 2011 heeft het 
Rekenhof vastgesteld dat de VMW al aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om de uit-
voeringsbedragen correct weer te geven. De VMW-begroting is echter complex en veelzij-
dig. De VMW stelt de uitvoeringscijfers manueel samen op grond van haar bedrijfsecono-
mische boekhouding, die niet altijd is aangepast aan de ESR-begrotingsrapportering. Ver-
gissingen kunnen dan ook niet worden uitgesloten. 
 
Ten slotte heeft het Rekenhof vastgesteld dat de VMW een bedrag van 1.341.667 euro niet in 
mindering bracht van de uitgavenpost 14.10 Herstel en niet waardevermeerderend onderhoud 
van wegen- en waterbouwkundige werken, vergoed aan andere sectoren dan de overheid en 
dat zij nog een aantal ontvangsten en uitgaven niet op de geëigende ESR-codes aanrekende. 
 
 
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 directeur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 

 


