
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van Fonds voor Flankerend Economisch Beleid (Hermes-
fonds) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op  29 maart 2013 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert 
in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het Rekendecreet 
van 8 juli 2011.  
 
Het Hermesfonds heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het Rekendecreet 
van 8 juli 2011.  
 
Het Hermesfonds heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 19.598.802 euro 
uitgaven 169.598.459 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een tekort van 149.999.657 euro, dat, samen met 
het overschot op 31 december 2011 van 198.466.759 euro en een saldocorrectie van  
4.392.111 euro, het gecumuleerd overschot op 31 december 2012 terugbrengt tot 44.074.991 
euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 64.109.475 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 154.530.841 euro.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Tussen de jaarrekening 2012 enerzijds en de proef- en saldibalans anderzijds, is er geen 
eenduidige overeenstemming. Niet alleen stemmen de openingsboekingen van het boekjaar 
2012 niet overeen met de jaarafsluiting op 31 december 2011 (met verschillen van meer dan 
0,2 en 0,6 miljoen euro), maar de jaarrekening over 2012 rapporteert ook over boekhoud-
posten die niet in de boekhouding zelf zijn opgenomen. Op dit vlak overtreedt het Hermes-
fonds elementaire boekhoudregels, wat de waarde van de rapportering hypothekeert. Het 
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Rekenhof dringt dan ook aan op het correct op elkaar doen aansluiten van de verschillende 
boekhoudperiodes.  
 
Het Rekenhof neemt akte van de aangekondigde regularisaties voor een correcte reconcilia-
tie op gecumuleerd niveau.  
 
Wat de reconciliatie op jaarniveau betreft, vermeldt volume 29 van de rapportering correc-
ties waarvan de samenstelling onvoldoende is toegelicht. Het Rekenhof herhaalt dan ook 
zijn vroegere opmerking dat het Hermesfonds noodzakelijke correcties altijd transparant 
moet uitvoeren en rapporteren en dat de toelichtingen daarbij altijd voldoende duiding 
moeten bevatten.  
 
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 Re-
kenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het Hermesfonds bezorgt. Een 
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.701.466 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de administrateur-generaal van het Hermes-
fonds. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
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