
 
 
 

 
 
Rekeningen 2013 van het Vlaams Infrastructuurfonds, dienst met afzonder-
lijk 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 
25 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.  
 
Het Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkom-
stig het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
De DAB heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 581.455.055,97 euro 
uitgaven 555.627.416,53 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een overschot van 25.827.639,44 euro dat, samen 
met het overschot op 31 december 2012 van 381.255.392,00 euro, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2013 verhoogt tot 407.083.031,44 euro. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking. 
 
Overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 2011 moet elke verrichting zonder uitstel, ge-
trouw, volledig en naar tijdsorde worden geboekt en aan het boekjaar waarin ze zich voor-
doet worden gehecht. Ook de budgettaire aanrekening moet gebeuren volgens het begro-
tingsjaar waarop de prestaties betrekking hebben. Het Rekenhof stelde met betrekking tot 
de rekeningen 2012 van het VIF reeds vast dat de overflowkredieten voor de programma’s 
MG – Haven- en waterbeleid en maritieme toegang en MH – Wegen en verkeer onvoldoen-
de bleken om alle transacties aan te rekenen die verwezen naar facturen of prestaties van 
2011 of vroeger, en dat het VIF in 2013 nog facturen aanrekende die verbonden waren aan 
20121. 
 

1  Rekeningenboek over 2012, controlebevindingen Mobiliteit en Openbare Werken (Stuk 36 (2013-2014) – nr. 1, p.184). 
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Ook voor het begrotingsjaar 2013 heeft het Rekenhof vastgesteld dat een belangrijk aantal 
transacties, die o.m. betrekking hebben op kosten verbonden aan de uitvoering van over-
heidsopdrachten, niet tijdig werden aangerekend. Daardoor schuift een gedeelte van de 
uitgaven door naar een volgend begrotingsjaar en is de leveranciersschuld in werkelijkheid 
structureel hoger dan uit de rekeningen blijkt. Binnen het VIF zijn tijdens het eerste kwar-
taal 2014 voor de programma’s MG - Haven- en waterbeleid en Maritieme toegang en MH - 
Wegen en Verkeer respectievelijk voor ongeveer 5,9 miljoen euro en 30,4 miljoen euro uit-
gaven met betrekking tot 2013 en vroeger aangerekend op de begroting 2014, wat weliswaar 
een verbetering betekent ten opzichte van het voorgaande jaar, toen voor programma MG 
ca. 5,4 miljoen euro en voor programma MH ongeveer 47,7 miljoen euro uitgaven met be-
trekking tot 2012 en vroeger werden aangerekend op de begroting 2013. Omdat de aanvaar-
de leveringen en prestaties niet tijdig in het boekhoudsysteem werden geregistreerd, is de 
leveranciersschuld op 31 december 2013 dus minstens met 36,3 miljoen euro onderschat. 
 
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 kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, alsook naar de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Wer-
ken. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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