
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2013 van het Fonds Jongerenwelzijn (FJW) 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening 2013 
heeft beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begro-
ting op 31 maart 2014 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert in de bevoegd-
heid van het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het FJW heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 
2011.  
 
Het fonds heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 363.505.633 euro 
uitgaven 366.370.171 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een tekort van 2.864.538 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2012 van 14.707.787 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2013 terugbrengt tot 11.843.249 euro. 
 
Het fonds heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 
141.757.457 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 2.121.800 euro.  
 
De bedrijfsrevisor geeft een oordeel met voorbehoud bij die jaarrekening.  
Het voorbehoud betreft de administratieve organisatie, in het bijzonder het beheer en de 
opvolging van de verplichtingen of vorderingen naar de instellingen per boekjaar enerzijds 
en het beheer en de opvolging van de tijdige, juiste en volledige registratie van de kinder-
bijslagen die het FJW toekomen anderzijds. Beide laten geen gepaste controle toe van de 
waardering daarvan op het einde van het boekjaar. 
Het Rekenhof sluit zich hierbij aan en stelt bovendien vast dat deze bevinding reeds een 
aantal jaren werd opgemerkt, zonder dat het Fonds hieraan gevolg heeft gegeven. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende vaststellingen. 
 
 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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Geen vaste activa in aanbouw 
De vaste activa in aanbouw worden nog steeds rechtstreeks opgenomen onder de investe-
ringen en dus jaarlijks afgeschreven, ondanks het feit dat de activa nog niet in gebruik wer-
den genomen. De ontvangen investeringsdotaties worden eveneens in resultaat genomen 
volgens het ritme van de daar tegenoverstaande investeringen. Deze werkwijze heeft tot 
gevolg dat in de bedrijfseconomische rekening de vaste activa op de balans worden onder-
gewaardeerd en het netto resultaat van het boekjaar meer negatief wordt. 
 
Interne controle 
Vanuit het oogpunt van interne controle beveelt het Rekenhof in het bijzonder het initiatief 
aan tot informatiedeling over het nieuwe financieringsmechanisme EMK dat het FJW zal 
organiseren in de loop van 2014. 
 
 
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 Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, alsook naar de leidend ambtenaar van het FJW. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
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