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Jaarrekening 2009 van het Vlaams Zorgfonds 
 
 
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. 
 
Het Vlaams Zorgfonds heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit 
van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde budgettaire en 
economische boekhouding voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevisor heeft 
over de jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud afgelegd. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 291.871.523 EUR 
uitgaven 294.692.786 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2009 een tekort van 2.821.263 EUR dat, samen met 
het overschot op 31 december 2008 van 23.565.025 EUR, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2009 terugbrengt tot 20.743.762 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 969.404.090 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 22.191.093 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 opmerking. 
 
Het Rekenhof heeft bij zijn controle vastgesteld dat de vordering naar aanleiding van de in-
ning van geldboetes, en bijgevolg ook de afwaardering ervan, foutief in de balans per 
31 december 2009 werden opgenomen. De foutieve interpretatie van de listing afkomstig uit 
de Chronos-applicatie heeft geleid tot een foutieve waardering van de vordering in de finan-
ciële staten per 31 december 2009.  Volgens een berekening van het Rekenhof bedraagt de 
totale vordering 17.362.554 EUR in plaats van 8.523.311 EUR. Aangezien de vordering ver-
keerd werd opgenomen, was ook de basis waarop de voorziening voor de waardeverminde-
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ring werd berekend foutief. De waardevermindering berekend op het correcte bedrag van de 
vordering  bedraagt 16.599.357 EUR in plaats van 13.787.628 EUR.  Door deze vergissing 
is het bedrijfseconomisch resultaat 2009 van het Vlaams Zorgfonds ondergewaardeerd met 
6.027.514 EUR. Het Rekenhof verzoekt het Vlaams Zorgfonds de bovenstaande rechtzettin-
gen in het dienstjaar 2010 in te boeken. 
 
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 boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof recht-
streeks aan de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds bezorgt. Een kopie van die 
brief, kenmerk N 09-3.594.471 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 Vlaamse minister van Welzijn,Volksgezondheid en 
Gezin, alsook naar de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
Bijlage : 1 kopie van brief 


