
Regentschapsstraat 2 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02 551 81 11 – Fax 02 551 86 29 – ccrekN@ccrek.be 
www.rekenhof.be 

 
 
 
 
 
 
 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 
1210 BRUSSEL 
 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 

29 april 2010 FB/CenAcc-
CR/SV/VT/2010-043 

N 09-3.595.344 B1 4 november 2010 

 

Jaarrekening 2009 van het Vlaams Toekomstfonds 
 
 
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 Vlaams Toekomstfonds heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economi-
sche boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten   5.531.402 EUR 
uitgaven 26.046.192 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar een tekort van 20.514.790 EUR dat, samen met het 
overschot op 31 december 2008 van 20.961.468 EUR, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2009 terugbrengt tot 446.678 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 251.704.939 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 63.833.815 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. 
 
Belegging in zero-bonds Dexia 
Op 30 oktober 2009 kocht het Vlaams Toekomstfonds zero-bonds bij Dexia voor een nomi-
nale waarde van 26.000.000 EUR. 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat deze transactie niet is begroot in de begrotingscontrole 
2009.  Ze werd wel correct verwerkt in de uitvoeringsrekening van de begroting (onder meer 
de volledige opname van de renteontvangsten van de zero-bonds). 
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Ontbreken beleggingsstrategie 
De aankoop van zero-bonds is tevens niet in overeenstemming met het besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 december 2007 tot regeling van de werking van het Vlaams Toe-
komstfonds dat in artikel 4, §2, 2°, bepaalt dat “bij ontstentenis van een door de minister 
goedgekeurde beleggingsstrategie, de middelen van het Fonds te beleggen in uitgiftes van 
overheden, die behoren tot de Eurozone”. 
 
Het Rekenhof wijst erop dat de minister nog steeds geen criteria heeft bepaald voor de be-
leggingsstrategie van het Vlaams Toekomstfonds (zie brief van 28 juli 2009, kenmerk  
N 09-3.501.542 B1). 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begro-
ting, hoofd van het Vlaams Toekomstfonds, bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk  
N 09-3.595.344 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de secretaris-generaal van het departement Financiën 
en Begroting, hoofd van het Vlaams Toekomstfonds. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 
 
 


