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Jaarrekening 2008 van het Fonds Jongerenwelzijn (FJW) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
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 de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
Het Fonds Jongerenwelzijn heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het be-
sluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische 
boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen (boekhoud-
besluit). De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. 
Het voorbehoud betreft de opname van de onroerende goederen in de balans aan de verze-
kerde waarde. 
 
Het Fonds Jongerenwelzijn heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastge-
steld: 
 
ontvangsten     297.419.887 EUR 
uitgaven     300.566.570 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2008 een tekort van 3.146.683 EUR, dat samen met 
het overschot op 31 december 2007 van 11.231.752 EUR, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2008 doet dalen naar 8.085.069 EUR. De uitgaven omvatten dotaties aan  
reservefondsen van 10.643.000 EUR. 
 
Het Fonds Jongerenwelzijn heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een 
balanstotaal van 102.755.250 EUR en met een nettowinst van het boekjaar van 
13.746.072 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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1.  Opvolging opmerkingen vorige jaren 

 
1.1. Vorderingen m.b.t. kinderbijslag 
 
Het FJW heeft juridisch advies ingewonnen over de verjaring van de vorderingen met be-
trekking tot kinderbijslag (voor eerdere vaststellingen hierover: zie brief van het Rekenhof 
van 20 november 2007, kenmerk N 09-3.273.472 B1). De FOD Financiën en het FJW ver-
schilden immers van mening over de wijze waarop de verjaring kan worden gestuit. Volgens 
het advies kan de verjaring niet worden gestuit door een aangetekend schrijven, zoals het 
FJW deed. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het FJW desondanks zijn werkwijze nog niet 
heeft gewijzigd.  
 
1.2. Vorderingen op ten hoogste één jaar 
 
Het Rekenhof heeft eerder al (zie hogervermelde brief van 20 november 2007) opmerkingen 
geformuleerd over de waardering van de vorderingen.  
De globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen zijn echter ongewij-
zigd gebleven (831.938 EUR) ten opzichte van 2007. Het Rekenhof wijst op artikel 39 van 
het boekhoudbesluit dat bepaalt welke voorzieningen moeten worden aangelegd en hoe de 
betrokken voorziening moet worden berekend. Het FJW heeft die berekeningswijze niet ge-
volgd. 
 
2. Inventarisatie 
 
Volgens het boekhoudbesluit (artikel 9) dient het FJW op het einde van elk semester omzich-
tig en te goeder trouw de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen 
te verrichten met het oog op de inventarisatie van alle bezittingen, vorderingen, schulden en 
verplichtingen van welke aard ook die betrekking hebben op de activiteiten, alsook van het 
eigen vermogen. 
Hoewel de materiële vaste activa ongeveer drie vierde van het balanstotaal uitmaken, is er 
daarvan geen gedetailleerde inventaris beschikbaar. Het Rekenhof kan bijgevolg niet beoor-
delen of de geboekte bedragen (bv. de nettoboekwaarde van informatica en telematica op 
één jaar tijd x 15, van wegenissen en nutsvoorzieningen x 2,3) een realistisch karakter heb-
ben.  
 
3. Liquide middelen 
 
Met betrekking tot de liquide middelen heeft het Rekenhof het volgende vastgesteld: 
- Het proces-verbaal van kasopname voor de gemeenschapsinstelling De Kempen was 

niet getekend. 
- Het decreet van 12 november 2008 houdende tweede aanpassing van de algemene uit-

gavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 bepaalt in 
artikel 62 dat de rekenplichtigen van de gemeenschapsinstellingen De Zande en De 
Kempen en van het gesloten centrum de Grubbe in geen geval een geldsom in kas mo-
gen houden groter dan 3.000 EUR. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de kasstand op 
31 december in De Kempen 3.978,40 EUR bedroeg. 

 
4. Facturatieadressen 
 
Het FJW betaalt facturen die aan allerlei instanties zijn gericht. Het betreft naast de  
gemeenschapsinstellingen onder andere: "Vlaamse Overheid, afdeling Gemeenschaps-
instellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand, Brussel", "Vlaamse Overheid, Agentschap voor 
Facilitair Management, Antwerpen", "Agentschap Jongerenwelzijn, Brussel", "Vlaamse Over-
heid, afdeling Ondersteuning Werking WVC, Brussel". Het Rekenhof wijst op het risico van 
dubbele inboekingen (door de geadresseerde én door het FJW) en eventuele dubbele beta-
lingen. Het beveelt aan een eenvormig facturatieadres te gebruiken. 

http://fin.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Uitgavenbegroting_BC2007.pdf
http://fin.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Uitgavenbegroting_BC2007.pdf
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5. Dubieuze debiteuren kinderbijslag 
 
De post dubieuze debiteuren kinderbijslag omvat debiteuren uit de drie samenstellende de-
len van het FJW: het Fonds Bijzondere Jeugdzorg en de twee gemeenschapsinstellingen. 
De detaillijsten stemmen niet overeen met het saldo op de grootboekrekening omdat de de-
taillijsten niet up-to-date worden gehouden. Het Rekenhof begrijpt dat dit niet altijd mogelijk 
is omdat het FJW afhankelijk is van informatie van derde partijen, zoals Registratie en  
Domeinen. Toch beveelt het aan die lijsten te actualiseren, zodat deze debiteuren met het 
correcte saldo worden vermeld.  
De storting in dergelijke dossiers wordt boekhoudkundig geregistreerd door de dubieuze de-
biteur af te boeken tegenover de bankrekening. Er wordt dus geen resultaat geboekt. Noch-
tans werden de dubieuze debiteuren in het verleden in kost genomen door een voorziening 
aan te leggen. Het boeken van een opbrengst is dan ook noodzakelijk. 
 
 
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. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Fonds Jongerenwelzijn bezorgt. 
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.531.376 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, Volksgezondheid en 
Gezin, alsook naar de leidend ambtenaar van het Fonds Jongerenwelzijn. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 
 
 
 


