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Jaarrekening 2008 van het Vlaams Fonds voor de Lastendeling (VFLD) 
 
Mijnheer de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
ëindigd. 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 sommige instellingen van open-
baar nut. 
 
Het VFLD heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaam-
se Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en 
budgettaire rapportering van de Vlaamse openbare instellingen.  
 
Het fonds heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 50.696.215 EUR 
uitgaven 32.178.153 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2008 een overschot van 18.518.062 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2007 van 90.941.524 EUR, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2008 verhoogt tot 109.459.586 EUR. 
 
Het fonds heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 
109.890.880 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 18.518.061 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. 
 
In sommige gevallen blijft het probleem bestaan van een te lange termijn tussen de veroor-
deling tot betaling van de Vlaamse Gemeenschap, enerzijds, en de eigenlijke uitbetaling 
door het VFLD, anderzijds.  
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Gelet op de reservevorming tijdens de voorbije jaren en het niveau van de jaarlijkse uitgaven 
lijkt het raadzaam het bedrag van de dotatie te heroverwegen.  
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de leidend ambtenaar van het VFLD. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jan Debucquoy Franki Vanstapel 
Raadsheer Eerste voorzitter 
 
 
 
 


