ADVIES
INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

ESR-matige beoordeling van het Vlaams Datanutsbedrijf
Introductie
De Vlaamse Regering heeft op 30 november het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) om advies
gevraagd over de ESR-matige beoordeling van het op te richten Vlaams Datanutsbedrijf.
Het voorstel is om de naamloze vennootschap Vlaams Datanutsbedrijf op te starten met een eenmalige
kapitaalsinbreng vanuit het agentschap Digitaal Vlaanderen. Het Vlaams Datanutsbedrijf zal voor
Vlaanderen worden ondergebracht als een ‘instelling met publieke taak’ en de daadwerkelijke oprichting
wordt verwacht aan de start van het tweede kwartaal van 2022.
Advies van het INR
Dit advies is gebaseerd op het ESR 2010 en de Manual on Government Deficit and Debt (MGDD, 2019
edition).
Reeds in de adviesaanvraag is een eerste analyse voorgesteld waarbij men het Vlaams Datanutsbedrijf als
onderdeel van de Vlaamse consolidatiekring beschouwt. De analyse van het INR van de aangeleverde
informatie bevestigt dat de ESR-matige registraties van dit bedrijf de regels van het ESR 2010 voor
bedrijven binnen de overheidsperimeter zal volgen. Het Vlaams Datanutsbedrijf zal geklasseerd worden
binnen de sector van de staatsoverheden, de S.1312. Deze conclusie werd bereikt door onder andere de
volgende kenmerken:
1. De oprichtingsfondsen zijn volledig afkomstig vanuit de Vlaamse consolidatiekring.
2. Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor het Vlaams
Datanutsbedrijf door middel van een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een toelage.
3. De Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschap zullen altijd minstens de helft plus één aandeel
van het Vlaams Datanutsbedrijf bezitten.
4. De Vlaamse Regering kan de doestellingen van het Vlaams Datanutsbedrijf nader bepalen.
In praktijk dienen de oprichtingsfondsen als een kapitaalsoverdracht binnen de overheidssector
aangerekend te worden, wat zich vertaald in een code 61.72 verrichting van de economische
hergroepering. Het bedrag ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap moet geregistreerd
worden als een inkomensoverdracht binnen een institutionele groep met economische code 41.70. Beide
registraties zijn interne overdrachten binnen de Vlaamse Gemeenschap als groep.
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