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Jaarrekening 2010 van het IVA met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 
 
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. 
 
Kind en Gezin heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig het besluit van de 
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde budgettaire en economi-
sche boekhouding voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevisor heeft een ver-
klaring zonder voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten   546.242.170 euro 
uitgaven                                                  547.832.139 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2010 een tekort van 1.589.969 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2009 van 24.090.463 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2010 terugbrengt tot 22.500.494 euro. De ontvangsten omvatten opnemingen 
uit reservefondsen voor een bedrag van 5.316.509 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 154.709.734 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 21.873.242 euro. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening.  
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Evolutie van het resultaat 
 
Het budgettaire resultaat voor de onttrekking aan het reservefonds nam in 2010 af met 
30,8 miljoen euro: het evolueerde van een overschot van 23,9 miljoen euro in 2009 naar een 
tekort van 6,9 miljoen euro in 2010 (-1,6 miljoen euro na onttrekking aan het reservefonds). 
De begroting 2010 voorzag echter in een tekort (voor de onttrekking aan het reservefonds) 
van 29,7 miljoen euro: een afbouw van het overgedragen saldo van 24,1 miljoen euro tot nul 
en een aanwending van het reservefonds voor 5,6 miljoen euro. Het tekort van 6,9 miljoen 
euro is dus lager dan voorzien. Dat is het gevolg van een te hoge inschatting van de inkom-
sten uit bijdragen van gezinnen (17,7 miljoen euro) en een te hoge inschatting van de uitga-
ven voor inkomensoverdrachten (44,5 miljoen euro).  
 
Dat heeft vooral te maken met de overschatte uitvoering van de inkomensgerelateerde kin-
deropvang bij de begrotingscontrole 2010. Voorts waren ook de prestaties 2009 bij de dien-
sten voor opvanggezinnen en kinderdagverblijven overschat. De verrekening daarvan vond 
uiteraard in 2010 plaats. Ook de voorschotten dienden daardoor te verminderen. Ten slotte 
startten sommige kinderdagverblijven later of niet meer op in 2010, terwijl de begrotingscon-
trole 2010 daarin nog voorzag. Dat alles had een effect op zowel de inkomsten uit de finan-
ciële bijdragen, als op de uitgaven. 
 
Bovendien werden de dotaties te hoog ingeschat door de blokkering van 5 miljoen euro op 
de dotatie van Kind en Gezin. Kind en Gezin heeft dat toegelicht in zijn jaarrekening 2010. 
 
Het verschil in aanrekeningsmoment van inkomsten en opbrengsten, en van uitgaven en 
kosten verklaart het verschil tussen het budgettaire resultaat (-6,9 miljoen euro voor toevoe-
ging en onttrekking aan het reservefonds) en het bedrijfseconomische resultaat  
(-21,9 miljoen euro) . 
 
De controle resulteerde in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Rekenhof 
rechtstreeks aan de administrateur-generaal van Kind en Gezin bezorgt. Een kopie van die 
brief, kenmerk N 09-3.639.977 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 administrateur-generaal van Kind en Gezin. 
 
Op last:   Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem   Ignace Desomer 
Hoofdgriffier   Voorzitter 
 
Bijlage: Kopie van brief 


