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Jaarrekening 2007 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

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 artikel 6, §3, van de wet van 16 maart 1954.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden heeft
een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde bedrijfseconomische boekhouding en budgettaire rapportering. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening, wegens de onderschatting van de schuldpositie
voor het bedrag van de in 2007 ontvangen, maar nog niet vergoede subsidieaanvragen.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
Ontvangsten
Uitgaven

145.843.764 EUR
151.978.757 EUR

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een tekort van 6.134.993 EUR, dat, samen met het overschot op 31 december 2006 van 23.295.844 EUR en na stijving van
het reservefonds van 668.236 EUR en opneming uit het reservefonds van 9.941
EUR, het gecumuleerde overschot op 31 december 2007 vermindert tot 16.502.556
EUR.
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Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 31.189.842 EUR en een nettoverlies van 6.134.994 EUR.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen.

Overschrijding van de termijn
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de minister van Financiën de rekeningen 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 VIPA werd
slechts bij brief van 10 oktober 2008 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke
termijn werd bijgevolg overschreden met meer dan 4 maand.

Gewaarborgde leningen
Het bedrag van de gewaarborgde leningen opgenomen in de staat van de mogelijke
schuldverplichtingen in de jaarrekening, is niet correct. Het hield enerzijds geen rekening met de gewaarborgde leningen die het VIPA bij VDK afsloot, aangezien deze
bank het overzicht van de toegekende leningen te laat aan het VIPA bezorgde. Deze
onderschatting bedraagt 6.157.870 EUR. Anderzijds zorgde de meetelling van nog
niet opgenomen leningen als gewaarborgde leningen voor een overschatting van het
bedrag. In het verleden werden leningen slechts meegeteld als gewaarborgde lening
in de staat van de mogelijke schuldverplichtingen op het ogenblik dat de leningnemer
het bedrag van de lening werkelijk opnam. Zo ontstond een overschatting van
852.000 EUR. Het werkelijke bedrag van de gewaarborgde leningen bedraagt dan
ook 639.835.870 EUR.
Het Rekenhof vraagt derhalve de databank van de gewaarborgde leningen, die momenteel in ontwikkeling is, zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Dat zal ervoor zorgen dat de instelling de gegevens over de gewaarborgde leningen zelf kan bijhouden
en dat zij die gegevens op het einde van het boekjaar zelf kan controleren aan de
hand van de bankbevestigingen.
Tijdens de controle van de jaarrekening 2007 onderzocht het Rekenhof ook de alternatieve financiering van de subsidiëring van de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Als bijlage vindt u het verslag van dit onderzoek.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van een maand, zoals
voorzien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de
inrichting van het Rekenhof.
De controle resulteerde ook in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden bezorgt. Een kopie van de brief, kenmerk N
09-3.391.962 B2, is als bijlage toegevoegd.
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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 leidend ambtenaar van het Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.
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