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Jaarrekening 2008 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aan-
gelegenheden (VIPA) 
 
 
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. 
 
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden heeft een jaarre-
kening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 
1997 betreffende een geïntegreerde bedrijfseconomische boekhouding en budgettaire rap-
portering. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring zonder voorbehoud afgelegd. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 145.806.979 EUR 
uitgaven 144.320.872 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2008 een overschot van 1.486.107 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2007 van 16.502.556 EUR, het gecumuleerde overschot 
op 31 december 2008 verhoogt tot 17.988.663 EUR. De uitgaven omvatten dotaties aan re-
servefondsen voor een bedrag van 533.885 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 32.806.000 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 2.019.992 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 vaststellingen. 
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1. Alternatieve financiering bij het VIPA 
 
Bij de rekeningencontrole 2007 van het VIPA onderzocht het Rekenhof de bedrijfseconomi-
sche en budgettaire aanrekening van de verplichtingen en tegoeden ingevolge het alterna-
tieve financieringssysteem van het VIPA (brief van 15 juli 2009 over de jaarrekening 2007, 
kenmerk N09-3.391.962 B1).  Het Rekenhof nam dit onderzoek ook op in zijn rekeningen-
boek over 2007.  
 
Het Rekenhof concludeerde onder meer dat het VIPA de reële kosten die aan de alternatieve 
financiering zijn verbonden, niet in zijn jaarrekening in beeld brengt. Het formuleerde daarbij 
de volgende aanbevelingen: 

 Het VIPA dient bijkomende toelichting te verschaffen over de toegekende principiële 
akkoorden en de per jaar geschatte te betalen gebruikstoelagen. 

 Een bijkomende toelichting met een opsplitsing naar de klassieke investeringswaar-
borgen en de alternatieve waarborgen, met uitleg over de waarborgregeling in beide 
systemen, zou de informatie in de jaarrekening sterk verbeteren. 

 
Het Rekenhof heeft bij voorliggende rekeningencontrole kunnen vaststellen dat het VIPA 
bijkomende toelichtingen heeft verstrekt in zijn jaarrekening 2008 (vol.16) als in een ge-
schreven toelichting, toegevoegd aan die jaarrekening. Hiermee is het VIPA tegemoet ge-
komen aan bovenvermelde aanbevelingen. 
 
2. Toelichting bij de ‘verstrekte waarborgen klassieke financiering’ (volume 16 van de jaarre-
kening) 

 
Het bedrag van het uitstaande kapitaalsaldo van de klassieke leningen is een inschatting. 
Het werd berekend door extrapolatie van de bedragen per 31 december 2007. Die bereke-
ning gebeurde om een dubbele bevraging bij de banken te vermijden: eenmaal om de boek-
houding af te sluiten en eenmaal om de gegevens in het VWA (VIPA waarborg applicatie) te 
testen. Het Rekenhof heeft bij de controle van de berekening de onderstaande tekortkomin-
gen vastgesteld: 

 Er werden twee leningen bij Triodos Bank teruggevonden die tweemaal waren opge-
nomen, voor een bedrag van respectievelijk 706.213 EUR (bij de klassieke leningen) 
en 110.000 EUR (bij de alternatieve leningen). 

 In sommige gevallen werd bij gebrek aan gegevens het bedrag van de kapitaalaflos-
sing 2007 ook als kapitaalaflossing 2008 gebruikt. Dat is niet steeds correct. 

 In het overzicht van Dexia en KBC moest volgens de berekening van het VIPA op 
31 december 2008 nog altijd kapitaal worden afgelost, hoewel de lening een eindda-
tum had in 2008. Dat kan op fouten wijzen in de berekening van het VIPA. 

 
Vanaf volgend jaar zal de waarborgpositie van het VIPA worden berekend zoals bepaald in 
het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 voor de klassieke waarborgen en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 wat betreft de alternatieve waarbor-
gen. 
 
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 Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-
3.475.965 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 Persoons-
gebonden Aangelegenheden. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 
 
Bijlage: Kopie van brief 
 
 
 


