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Jaarrekening 2009 van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige In-

vesteringen (FFEU) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
Het FFEU heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaam-
se Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en 
budgettaire rapportering door de Vlaamse openbare instellingen. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
Ontvangsten:     189.251.386 EUR 
Uitgaven     167.376.003 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2009 een overschot van 21.875.383 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2008 van 389.778.409 EUR, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2009 verhoogt tot 411.653.792 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 528.560.917 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 13.651.890 EUR. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Verwijlinteresten 
Het Rekenhof neemt kennis van uw brief van 18 oktober 2010, kenmerk FB/Cen Acc-CR/IV 
FFEU/2008, (antwoord op de opmerkingen bij de jaarrekening 2008 van het FFEU) waarin u 
aangeeft dat maatregelen werden getroffen die moeten bijdragen tot de vermindering van de 
betaling van verwijlinteresten. Ook in uw brief van 26 mei 2010 betreffende de analyse van 
de jaarrekening 2009 FFEU, kenmerk FB/Cen ACC-CR/IV 2010-054, verwijst u naar die 
problematiek. 
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Het Rekenhof constateert evenwel opnieuw een belangrijke stijging van de betaalde verwijl-
intresten in de FFEU rekeningen van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. De 
totale verwijlinteresten zijn verder gestegen van 520.331 EUR tot 955.628 EUR in 2009. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Ac-
counting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de secretaris-generaal van het departement Financiën 
en Begroting, leidend ambtenaar van het FFEU . 
 
Op last:       Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem      Jozef Beckers  
Hoofdgriffier       Raadsheer 
 
 


