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Jaarrekening 2007 van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

 
 
Mijnheer de viceminister-president, 
 
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 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut. 
 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft een jaarrekening 
2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 
1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rap-
portering voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevisor heeft een goed-
keurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening. 
  
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
Ontvangsten                                 1.012.099.769 EUR 
Uitgaven                                       1.006.613.497 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot van 5.486.272 EUR dat, 
samen met het overschot op 31 december 2006 van 4.335.757 EUR en na opneming 
uit het reservefonds van 149.871 EUR, het gecumuleerd overschot op 31 december 
2007 verhoogt tot 9.971.900 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een ba-
lanstotaal van 131.505.420 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 3.359.415 
EUR.  
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Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een vol-
komen controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende 
opmerking. 
 
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de minister van Financiën de re-
keningen van de instellingen uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer 
voor toezicht aan het Rekenhof voorlegt. De rekening 2007 van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap werd pas bij brief van 1 december 2008 
naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus overschreden met 
meer dan 6 maanden. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voor-
zien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrich-
ting van het Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-
3.391.964 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, Volksgezond-
heid en Gezin, alsook naar de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier Eerste voorzitter 
 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 
 
 
 


