ADVIES
INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN

Sectorclassificatie van Eigen vermogen Flanders hydraulics
Introductie
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (EV FH) heeft op 15 juli 2019 advies gevraagd aan het Instituut voor
de Nationale Rekeningen (INR) inzake de mogelijke impact op de sectorclassificatie van EV FH van het
bouwen van een grote onderzoeksinstallatie in Oostende.
EV FH is een door de Vlaamse overheid gecontroleerde entiteit. Ze voert toegepaste onderzoeks-,
expertise-, opleidings- en dienstverleningsopdrachten uit voor binnenlandse en buitenlandse personen
op het domein van waterbouwkunde, de nautische wetenschappen, milieukunde en andere water-, zee-,
waterweg-, haven- en scheepvaartgebonden aangelegenheden. EV FH wordt door INR beschouwd als
een publieke niet-financiële vennootschap (sectorcode S.11001), gelet op het marktconforme karakter
van haar activiteit en de aard van haar klanten.
EV FH heeft plannen om een grote onderzoeksinstallatie, met name een sleeptank voor manoeuvreren in
ondiep water, in Oostende te bouwen. Een deel van de bouwkost zou worden gefinancierd door een
investeringssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap.
Het EV FH heeft aan het INR prognoses overgemaakt van de impact op haar ontvangsten, uitgaven en
resultaat van het project. Daarnaast werden eveneens de recentste financiële gegevens overgemaakt.

Advies van het INR
Dit advies is gebaseerd op het ESR 2010 en de Manual on Government Deficit and Debt (MGDD, 2019
edition).
De aangeleverde financiële gegevens bevestigen dat EV FH in de voorbije jaren voldoet aan zowel het
kwalitatieve (de aard van het inkomsten) als het kwantitatieve criterium (de hoogte van haar verkopen in
verhouding tot haar kosten) van de markttest (ESR paragraaf 20.23-20.31). De aangeleverde prognoses
duiden er bovendien op dat het EV FH ruimschoots aan deze criteria zal blijven voldoen na het realiseren
van de onderzoeksinstallatie. Op basis van deze informatie bevestigt het INR de sectorclassificatie van
het EV FH in de sector van de niet-financiële vennootschappen. Het INR zal vanzelfsprekend op
geregelde tijdstippen de sectorclassificatie blijven verifiëren.
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