
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van Kind en Gezin 
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
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 
30 maart 2015 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.  
 
Kind en Gezin heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 
8 juli 2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 693.306.345 euro 
uitgaven 702.900.231 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een tekort van 9.593.886 euro, dat, samen met 
het overschot op 31 december 2013 van 54.010.116 euro, het gecumuleerde overschot op 
31 december 2014 verminderde tot 44.416.230 euro. De ontvangsten omvatten opnemingen 
uit reservefondsen voor een bedrag van 5.594.062 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 113.257.119 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 16.263.957 euro.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening.  
 
De bedrijfsrevisor was op het ogenblik van de controle nog niet benoemd. 
 
De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Dotatie 
 
Kind en Gezin ontving een dotatie van 532.090.613 euro. Daarin werd tweemaal het 
subsidiebedrag voor de vzw Kind en Taal van 1.863.240 euro verrekend. Het Rekenhof 
vraagt dit in 2015 te doen rechtzetten. 
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Subsidiesaldi 
 
Vorig jaar onderschreef het Rekenhof het voorbehoud van de bedrijfsrevisor over het niet 
budgettair aanrekenen van de subsidiesaldi. Enerzijds bestaan er nog steeds geen duidelijke 
criteria voor de budgettaire aanrekening van subsidies, anderzijds heeft de Vlaamse 
minister van Begroting, Financiën en Energie het VAPH en het Vlaams Zorgfonds 
toestemming gegeven hun saldi budgettair aan te rekenen. Het VAPH heeft daarvoor een 
overflowdotatie ontvangen. Kind en Gezin zou in die logica ook zijn subsidiesaldi1 
budgettair moeten aanrekenen. Dat zou voor 2014 aanleiding geven tot 5.597.001 euro in-
komsten en 27.282.253 euro uitgaven. De instelling moet nagaan of het daarvoor alsnog een 
overflow-dotatie kan ontvangen.  
 
Overgangsmaatregel 
 
Organisatoren van voorschoolse opvang die door de toepassing van de nieuwe subsidiere-
geling gedurende de eerste jaren verliezen lijden, kunnen op compensatie rekenen2. Kind 
en Gezin heeft de kosten van die maatregel bedrijfseconomisch niet toegerekend langs de 
overlopende rekeningen of te ontvangen facturen. Zij heeft ze evenmin budgettair geboekt. 
Op vraag van het Rekenhof heeft Kind en Gezin deze kosten voor 2014 op 2,9 miljoen euro 
geschat. Op het ogenblik van de inschatting waren de definitieve saldibedragen echter nog 
niet gekend. Het Rekenhof vraagt deze kosten voortaan op te nemen in de bedrijfseconomi-
sche en budgettaire rekeningen. 
 
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 Kind en Gezin. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 
 

1  Ingeschat op 5% of 10%, afhankelijk van de regelgeving. 
2  Ministerieel besluit van 23 april 2014 tot uitvoering van het subsidiebesluit van 22 november 2013. De overgangs-

maatregel ter compensatie bedraagt 75% van het verschil in 2014 (zijnde 100% voor drie kwartalen), 90% in 2015, 60% 
in 2016 en 30% in 2017. 

N09-3.709.095 B1  2/2 

                                                           


