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Jaarrekening 2008 van het Herplaatsingsfonds 
 
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 artikel 2, 
§2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds. 
 
Het Herplaatsingsfonds heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit 
van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische 
boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen.  
 
De instelling heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 5.064.435 EUR 
uitgaven 2.963.140 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2008 een overschot van 2.101.295 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2007 van 10.395.302 EUR, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2008 verhoogt tot  12.496.597 EUR. 
 
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 12.499.605 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 2.101.295 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 opmerkingen. 
 
Met het oog op de overdracht van het Herplaatsingsfonds naar de VDAB per 1 maart 2009 
wordt vooral de aandacht gevestigd op de vorderingen en de omvang van de openstaande 
verbintenissen. 
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Debiteurenopvolging en oninvorderbare vorderingen  
 
Er dient te worden op toegezien dat met de overdracht van de materie de debiteurenopvol-
ging niet uit het oog wordt verloren. Momenteel worden de openstaande vorderingen 2008 
noch door het voormalige Herplaatsingsfonds noch door de VDAB opgevolgd.  
 
Ondanks het feit dat nooit waardeverminderingen werden geboekt, omvat de debiteurenlijst 
vorderingen waarvan de inning twijfelachtig is. Zo zijn er nog vorderingen in dossiers uit de 
opstartjaren (2002-2004) van het Herplaatsingsfonds. Enerzijds betreffen het deels oude 
vorderingen waarvoor al jaren geen enkele actie tot inning meer werd ondernomen. Ander-
zijds zijn er recentere vorderingen in oude dossiers die door een laattijdige controle van de 
inspectiediensten pas in 2008 werden afgerekend.  
 
Overzicht van de openstaande verbintenissen 
 
Het overzicht van openstaande verbintenissen zoals opgenomen in volume 15 van de jaar-
rekening geeft geen correcte informatie. 
 
Door de jaren heen zijn al vele dossiers definitief afgehandeld. De openstaande verbintenis-
sen in de afgesloten dossiers werden echter niet systematisch geannuleerd. Tot hiertoe werd 
in volume 15 slechts een beperkt aantal oude dossiers uit de jaren 2002-2004 geannuleerd. 
Doordat niet op gestructureerde wijze werd overgegaan tot annulering van verbintenissen in 
afgehandelde dossiers is het encours in belangrijke mate overschat.   
 
Budgetten in de uitvoeringsrekening van de begroting 
 
De cijfers in de kolom ‘herzien budget’ van de uitvoeringsrekening van de begroting stem-
men overeen met de gegevens zoals initieel ingediend bij het Vlaams Parlement naar aan-
leiding van de tweede begrotingscontrole 2008, maar niet met de geamendeerde cijfers zo-
als opgenomen in het Parlementair Stuk 19-B (2007-2008) – Nr.2. 
 
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 administrateur-generaal van het Herplaatsingsfonds bezorgt. 
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.530.514 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Ac-
counting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de administrateur-generaal van het Herplaatsingsfonds. 
 
Op last:       Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem      Franki Vanstapel 
Hoofdgriffier       Eerste voorzitter 
 
Bijlage: Kopie van brief 


