
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  
 
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 4 april 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.  
 
De VMSW heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het Rekendecreet van 
8 juli 2011. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 1.683.779.729 euro 
uitgaven 1.665.779.253 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een overschot van 18.000.476 euro dat, samen 
met het overschot op 31 december 2011 van 261.776.451 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2012 verhoogt tot 279.776.927 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 7.687.448.762 euro en een nettowinst van het boekjaar van 689.666 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een volkomen 
controle van de jaarrekening. De controle geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
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 gedelegeerd bestuurder van de VMSW bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.701.443 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 

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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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie, alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van 
bestuur van de VMSW. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
 
 
Bijlage: kopie van brief 
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