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Jaarrekening 2007 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) 
 
 
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 artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommi-
ge instellingen van openbaar nut. 
 
Het VFLD heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de 
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische 
boekhouding en budgettaire rapportering van de Vlaamse openbare instellingen.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 32.620.141 EUR 
uitgaven 24.477.670 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot van 8.142.471 EUR dat, 
samen met het overschot op 31 december 2006 van 82.798.392 EUR, het gecumu-
leerd overschot op 31 december 2007 verhoogt tot 90.940.863 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een ba-
lanstotaal van 91.372.819 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 8.142.472 
EUR. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een 
grondige  controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende 
opmerkingen. 
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In sommige gevallen verloopt nog steeds een te lange termijn tussen de veroordeling 
van de Vlaamse Gemeenschap tot betaling, enerzijds, en de eigenlijke uitbetaling 
door het VFLD, anderzijds. 
 
Daarnaast werd een te innen schuldvordering geannuleerd omdat ze was verjaard na 
vijf jaar. Nochtans moeten de nodige stappen worden ondernomen om een invorde-
ring te garanderen vóór de verjaringstermijn is overschreden. 
 
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 opmerking, die het Rekenhof rechtstreeks aan de 
leidend ambtenaar van het VFLD bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-
3.376.536 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
 
Op last:       Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem      Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier       Eerste voorzitter 
 
Bijlage : één brief 
 
 


