
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2013 van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen 
(FWO) 
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de statutaire jaarrekening en bijhorende ESR-rekening. Deze wijkt 
af van de voorlopige rekening die het departement Financiën en Begroting op 31 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 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) heeft een jaarrekening 2013 
opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 229.971.899 euro 
uitgaven 226.632.791 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een overschot van 3.339.108 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 257.469.464 euro en een nettowinst van het boekjaar van 4.428.280 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij de jaarrekening. Het 
sjabloon dat het Departement Financiën en Begroting heeft aangereikt, omvat volgens de 
bedrijfsrevisor niet alle toelichtingen zoals vereist door het rekendecreet en zijn uitvoe-
ringsbesluiten. De begrotingscijfers zijn volgens een cashmatige benadering opgemaakt 
terwijl de uitvoeringscijfers van de begroting in de uitvoeringsrekening op transactiebasis 
zijn weergegeven. Het Rekenhof neemt akte van deze opmerkingen. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft geen aanleiding tot bijkomende 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. 
 

 
Mevrouw A. Turtelboom 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering 
en Vlaams minister van Begroting, Financiën en 
Energie 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en 
Sport, alsook naar de secretaris-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van het 
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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