
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn 
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op 
30 maart 2015 aan het Rekenhof heeft bezorgd1. Die controle kadert in de bevoegdheid van 
het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
De Vlaamse Vervoermaatschappij heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig 
het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 1.265.121.994 euro 
uitgaven 1.237.377.989 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 27.744.005 euro, dat, samen 
met het tekort op 31 december 2013 van 47.512.207 euro, het gecumuleerd tekort op 31 de-
cember 2014 terugbracht tot 19.768.202 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 1.986.313.793 euro en een resultaat van het boekjaar van 0 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft bij die jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud afgelegd. In 
zijn verslag heeft hij toelichtende paragrafen opgenomen die in hoofdzaak betrekking heb-
ben op: 
- de boekhoudkundige verwerking van pps-constructies en bepaalde pensioenverplich-

tingen; 
- de toelichting bij de jaarrekening en afwijkende waarderingsregels; 
- de administratieve organisatie inzake opmaak, opvolging en rapportering van de begro-

ting, het bijhouden van vastleggingen en hun aanwending, de betalingsopvolging van 

1  Een aangepaste toelichting bij de jaarrekening inzake alternatieve financieringsprojecten en pensioen-

verplichtingen is ontvangen op respectievelijk 27 april 2015 en 12 mei 2015. 
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investeringen, het gebruik van orderrekeningen en de controle op de naleving van de 
regelgeving inzake openbare aanbestedingen. 

 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: 
 
In het kader van het verstrengd Europees begrotingstoezicht heeft het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen naar aanleiding van de EDP-notificatie van september 2014 een aan-
tal pps-projecten van De Lijn geherklasseerd, namelijk Brabo I, Livan I en stelplaats Ton-
geren. In haar bedrijfseconomische jaarrekening over het boekjaar 2014 heeft De Lijn, bij 
gebrek aan specifieke bepalingen in de handleiding over de boekhoudregels ter uitvoering 
van het rekendecreet, de beschikbaarheidsvergoedingen van de geherklasseerde pps-
projecten, zoals voorgaande jaren, integraal als kosten geboekt. Bovendien heeft zij de in-
vestering en openstaande schuld niet in de balans tot uiting gebracht. De Lijn heeft wel de 
totale financiële impact van de diverse pps-projecten expliciet in de toelichting vermeld. 
Uit correspondentie met het departement Financiën en Begroting blijkt dat pps-
herwerkingen op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap dienden plaats te vinden. 
 
Het Rekenhof herhaalt dat de financiële rapportering van de overheden ten aanzien van het 
parlement maximaal moet sporen met de nationale en regionale rekeningen en de EDP-
notificaties2. Omwille van de transparantie van de financiële rapporteringen moet de ESR-
consolidatie van de Vlaamse overheid ook aansluiten bij de individuele jaarrekeningen van 
de Vlaamse rechtspersonen. Door correcties op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap 
geeft de individuele jaarrekening van De Lijn de impact van de pps-projecten op de financi-
ele toestand en resultaten van De Lijn volgens het Rekenhof niet weer overeenkomstig de 
geldende internationale boekhoudnormen. Het Rekenhof heeft daarom aanbevolen te her-
klasseren op het niveau van de individuele jaarrekening.  
 
Het Rekenhof stelt vast dat de bouwkost van de diverse pps-projecten in de bijkomende 
toelichting bij de jaarrekening 2014 niet op een consistente wijze is weergegeven. Dit is 
mede onderwerp van zijn onderzoek over de inventarisatie en budgettaire impact van de 
alternatieve financieringsprojecten , dat op heden nog niet is afgerond. 
 
De Lijn heeft het boekjaar 2014 opnieuw met een bedrijfseconomisch resultaat in evenwicht 
afgesloten. Het evenwicht is volgens het Rekenhof slechts een benadering van het werkelijk 
economisch resultaat, aangezien De Lijn onder meer de volgende verrichtingen in rekening 
heeft gebracht: 

- zoals in voorgaande jaren, financierde De Lijn 2,5 miljoen euro eigen investeringen 
voor klanten met de concessievergoeding die zij van haar dochtervennootschap 
Lijncom vorderde, gelet op de beperkte voortgang in de uitvoering van de 
projectdiensten; 

- 2,9 miljoen euro meeropbrengsten van 2014 wees De Lijn aan toekomstige 
investeringen toe3;  

2  Advies aan De Lijn van 24 maart 2015 met als kenmerk N 09-3.708.645 B1. 
3  Krachtens de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 kan de VVM haar eigen meerontvangsten 

in vergelijking met de ESR-ontvangsten van 2006 aanwenden voor investeringsbehoeften. 
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- voor een correcte matching met de afschrijvingen van met leningen gefinancierde 
activa droeg De Lijn een gedeelte van de exploitatiedotatie van 21,5 miljoen euro over 
naar volgende boekjaren; 

- ingevolge de opgelegde externalisering van een gedeelte van de 
pensioenverplichtingen, heeft De Lijn een voorziening aangelegd van 8,5 miljoen euro; 

- een grondige analyse van de activa in aanbouw resulteerde in de afboeking van 
3,5 miljoen euro geactiveerde projecten langs de uitzonderlijke kosten, volledig 
gecompenseerd door de inresultaatneming van kapitaalsubsidies; een geactiveerde 
creditnota van 1,8 miljoen euro corrigeerde De Lijn door ze als opbrengst van het 
boekjaar te boeken. 

 
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, Openbare Werken, 
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, alsook naar de directeur-generaal en de voorzit-
ter van de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
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