
 
 
 

 
 
 
Rekeningen 2013 van DAB Catering, dienst met afzonderlijk beheer 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft  
beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op 
24 maart 2014 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 DAB Catering  heeft de rekeningen 2013 opgesteld overeenkomstig artikel 8/5 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse besluiten van de 
Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen. De DAB heeft de uitvoe-
ringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:  
 
ontvangsten 8.963.908,00 euro 
uitgaven 9.374.632,17 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een tekort van 410.724,17 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2012 van 829.096,56 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2013 terugbrengt tot 418.372,39 euro. 
 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 

• Het bedrag van het reservefonds in de uitvoeringsrekening en het rapport beschik-
bare middelen moet in overeenstemming worden gebracht. 

• Het over te dragen saldo van de DAB daalde gedurende 2013 van 829.000 euro tot 
418.000 euro. Gelet op een encours van 690.000 euro, betekent dit dat de openstaan-
de verbintenissen groter zijn dan het over te dragen saldo. 

• De module vaste activa en de extra-comptabele inventaris moeten in overeenstem-
ming worden gebracht teneinde een correct beeld te verkrijgen van de werkelijkheid 
van het vermogen van de DAB. 

 

 
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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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 het afdelingshoofd  van de DAB Catering bezorgt. Een kopie van 
die brief, kenmerk N 09-3.704.320 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, alsook naar het afdelingshoofd van de 
DAB Catering. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 
 
 
Bijlage:  brief kenmerk N 09-3.704.320 B2 
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