
 
 
 

 
 
Rekeningen 2014 van DAB Informatie Vlaanderen, dienst met afzonderlijk 
beheer 
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
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 
2 maart 2015 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 Informatie Vlaanderen heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig arti-
kel 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 uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 52.579.393,07euro 
uitgaven 53.537.551,20 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een tekort van 958.158,13 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2013 van 18.146.417,80 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2014 terugbrengt tot 17.188.259,67 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. 
 
De opvolging en het beheer van het vast actief gebeuren nog altijd niet in Orafin maar in 
een extra-comptabele toepassing. Op die manier geven de inventaris van de DAB Informa-
tie Vlaanderen en ook de inventaris van de algemene rekening van de Vlaamse overheid 
geen correct beeld van de werkelijkheid van het vermogen. 
Inkooporders van recurrente uitgaven boekt de DAB Informatie Vlaanderen nog altijd bij 
ontvangst van de factuur1, hoewel bij de controle van de jaarrekening 2013 werd meegedeeld 
tegemoet te komen aan de opmerking van het Rekenhof. 

1 In tegenspraak met artikel 28 van het rekendecreet 
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Niet alle prestaties geleverd in 2014, zijn ook aangerekend in 2014. Dat is te wijten aan een 
vertraagde dossierstroom en een ontoereikend vereffeningskrediet. Daardoor werd een 
bedrag van ongeveer 1 miljoen euro aan facturen doorgeschoven naar het volgende begro-
tingsjaar. 
 
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 viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoe-
debestrijding, alsook naar de administrateur-generaal van het agentschap Facilitair Bedrijf. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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