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Jaarrekening 2008 van het Vlaams Zorgfonds 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
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 2008 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 zonder voorbehoud afgelegd. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 472.355.509 EUR 
uitgaven 459.285.567 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2008 een overschot van 13.069.942 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2007 van 10.495.083 EUR, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2008 verhoogt tot 23.565.025 EUR. De uitgaven omvatten dotaties aan 
reservefondsen voor een bedrag van 200.000.000 EUR. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 955.731.943 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 182.857.133 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. Budgettaire aanrekening van aankoop- en verkooptransacties van aandelen en obligaties 
 
Het Rekenhof heeft in zijn brieven van respectievelijk 20 oktober 2005, kenmerk  
N 09-3.070.387 B1 en 1 april 2008, kenmerk N 09-3.273.467 B1, opgemerkt dat het Vlaams 
Zorgfonds de aankoop- en verkooptransacties van aandelen en obligaties budgettair niet had 
verwerkt.   
In het antwoord van de minister van Financiën en Begroting van 17 november 2008 met 
betrekking tot de jaarrekening 2006, stelt hij akkoord te gaan met de opname van de 
beleggingstransacties in de begroting, weliswaar pro memorie gezien de moeilijke inschatting 
ervan. Eveneens, om het gebrek aan informatie in de uitvoeringsrekening te compenseren, 
zullen alle bewegingen op het reservefonds gedetailleerd in de bijlage bij de betreffende 
jaarrekening worden gevoegd. Het Rekenhof blijft niettemin bij zijn standpunt dat het Vlaams 
Zorgfonds haar beleggingstransacties integraal moet opnemen in de uitvoeringsrekening van 
de begroting. 
 
2. Thesaurie- en vermogensbeheer 
 
Naar aanleiding van zijn controle van de rekening 2008 van het Vlaams Zorgfonds, heeft het 
Rekenhof onderzocht hoe dit fonds zijn thesaurie en vermogen beheerde en hoe het daarover 
rapporteerde in zijn jaarrekening en jaarverslag.  Als bijlage vindt u het verslag van dit 
onderzoek. Het Rekenhof zal het Vlaams Parlement over dit onderzoek inlichten aan de hand 
van een artikel in zijn rekeningenboek. 
 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald 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 09-3.475.975 B2, is als bijlage gevoegd. 
 
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 Zorgfonds. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
 
Bijlagen: Kopie van brief en een verslag 
 


