
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2013 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)  
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op 
31 maart 2014 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert in de bevoegdheid van 
het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het VFLD heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 
2011.  
 
De entiteit heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 50.080.000 euro 
uitgaven 25.938.902 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een overschot van 24.141.098 euro dat, samen 
met het overschot op 31 december 2012 van 148.899.169 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2013 verhoogt tot 173.040.267 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 180.582.349 euro en een nettowinst van het boekjaar van 24.141.098 euro.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
De toelichting bij de jaarrekening 2013 vermeldt nog altijd niet het totale bedrag van alle 
claims tegen de Vlaamse overheid. De mededeling van dossiers aan het VFLD houdt wel 
een mogelijkheid in, doch geen zekerheid dat deze dossiers ten laste kunnen komen van 
het VFLD, volgens de geldende regels van tussenkomst door het VFLD. Het vermelden van 
deze mogelijke schadeclaims houdt dus geen nadelige erkenning van schuld in. 
 
Het ingeschatte totaalbedrag aan potentieel door het VFLD te betalen lasten bedroeg vol-
gens de administratie 814 miljoen euro. Dat bedrag ligt lager dan de 1,09 miljard euro die 
werd medegedeeld bij de controle van de rekening 2012, mede door een voor de Vlaamse 
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Overheid gunstige beslissing in een zeer belangrijk dossier met een schadeëis van ongeveer 
245 miljoen euro. De voorgelegde lijst van schadeclaims is niet volledig. Zo ontbreekt een 
belangrijk dossier dat in vorige bevragingen wel werd vermeld en in totaal een eis van 149 
miljoen euro in hoofdsom en intresten betreft (stand vorige bevraging).  
 
Wat betreft de post inkomensoverdrachten aan gemeenten (ESR-code 43.52), gaat het om de 
prefinanciering van de scholenbouw in de stad Antwerpen via het VFLD. Het Rekenhof 
besliste op 18 februari 20141, naar aanleiding van een adviesvraag van het Vlaams Parlement, 
dat de tenlasteneming door het VFLD zonder de toepassing van artikel 19 van het rekende-
creet, niet strijdig is met de geldende regelgeving. Wel stelde het Rekenhof dat het aange-
wezen is de procedure om bij hoogdringendheid of tekort aan budget bij de beleidsdomei-
nen, vanuit het VFLD het volledige bedrag uit te betalen mits gedeeltelijke terugbetaling bij 
de volgende begrotingsronde, expliciet in de regelgeving op te nemen. 
 
Aan de uitgavenzijde valt onder de post Inkomstenoverdrachten die geen exploitatiesubsidies 
zijn, aan bedrijven en financiële instellingen (ESR-code 32) een aanzienlijke overraming van 
het krediet op met een uitgave van 14.806.768 euro tegen een geraamd bedrag van 
46.673.000 euro. Dit impliceert een onderbenutting van bijna 68 percent. In een aantal 
dossiers diende (nog) niet tot betaling te worden overgegaan. De inschatting van de be-
leidsdomeinen die bepaalde uitgaven als bijna zeker voor 2013 hadden ingeschat, bleken 
niet te kloppen.  
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de leidend ambtenaar van het VFLD. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
 

1  Brief van het Rekenhof van 18 februari 2014, kenmerk N09-3.704.341 B1, aan de heer J. Peumans, voorzitter van het 

Vlaams Parlement. 
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