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Jaarrekening 2007 van het Vlaams Zorgfonds
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.
Het Vlaams Zorgfonds heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde budgettaire en
economische boekhouding voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevisor heeft
over de jaarrekening een verklaring met voorbehoud afgelegd. Dit voorbehoud betreft de
regularisatie van de boekhoudkundige verwerking van de administratieve geldboeten en
achterstallige bijdragen 2006 (zie hierna).
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

261.514.878 EUR
231.904.288 EUR

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot van 29.610.590 EUR dat, samen
met het overschot op 31 december 2006 van 9.757.576 EUR en na stijving van het
reservefonds van 28.630.696 EUR, het gecumuleerd overschot op 31 december 2007
terugbrengt tot 10.737.470 EUR.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 777.937.448 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 21.144.982 EUR.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een volkomen
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
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1. 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 Vlaams Zorgfonds werd bij brief van
18 november 2008 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus
overschreden met meer dan 5 maanden.
2. Boekhoudkundige verwerking van de administratieve geldboeten en achterstallige
bijdragen
De bedrijfsrevisor heeft een voorbehoud geformuleerd met betrekking tot de
boekhoudkundige verwerking van de administratieve geldboeten en achterstallige bijdragen
in de rekeningen 2006 (op kasbasis en niet op transactiebasis).
Het Rekenhof heeft bij zijn rekeningencontrole vastgesteld dat deze foutieve verwerking in
de rekeningen 2007 is rechtgezet (conform de aanrekeningsregels zoals vermeld in
artikel 43, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een
geïntegreerde en economische boekhouding en budgettaire rapportering) en dat werd
tegemoetgekomen aan het door de bedrijfsrevisor geformuleerde voorbehoud.
3. Jaarrekeningen van de Zorgkassen
In het kader van de aansluiting van de boekhouding van het Vlaams Zorgfonds met de
boekhouding van de Zorgkassen werden de jaarrekeningen van de Zorgkassen onderzocht.
Uit dit nazicht blijkt dat de Zorgkassen met een hoog aantal leden in staat zijn grote reserves
op te bouwen. In onderstaand overzicht wordt het eigen vermogen op 31 december 2007
van de Zorgkassen vergeleken met de definitieve werkingssubsidies van 2007.
Zorgkas

Eigen vermogen
Def. Werkingssubs 2007
EV als % van de subsidies

CM Zorgkas
Vlaanderen

Neutrale
Zorgkas
Vlaanderen

Vlaamse
Zorgkas van Zorgkas van de Zorgkas
Liberale
Onafhankelijke Zorgkas
de
Socialistische Ziekenfondsen Ziekenfondsen
Mutualiteit

Zorgkas DKV
Belgium

5.562.189,39
4.248.055,00

34.461,74
245.351,60

1.223.605,21
1.696.309,86

86.742,56
637.248,86

173.866,43
697.209,48

109.500,00
813.710,48

(*) -298.587,00
153.516,20

130,90%

14,00%

72,10%

13,60%

24,90%

13,50%

-194,50%

(*) Er werd met de Zorgkas DKV Belgium overeengekomen dat het overgedragen verlies werd bevroren op het niveau van
2005, door aanzuivering van de verliezen van het boekjaar door de moederonderneming.

Het Rekenhof wijst erop dat de manier waarop de financiering van de Zorgkassen gebeurt
ervoor zorgt dat de Zorgkassen met een hoog aantal leden grote reserves kunnen
aanleggen, terwijl kleine Zorgkassen dit niet kunnen, of in het geval van DKV tekorten
hebben. In de regelgeving is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het eventueel
terugstorten van reserves.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals geregeld 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 aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds bezorgt. Een
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.391.963 B2, is als bijlage gevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, alsook naar de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds.
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