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Jaarrekening 2009 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)  
 
 
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 arti-
kel 6, §3, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen 
van openbaar nut. 
 
Het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD) heeft een jaarrekening 2009 opgesteld over-
eenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïnte-
greerde economische boekhouding en budgettaire rapportering van de Vlaamse openbare 
instellingen. 
 
Het fonds heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten    52.079.676 EUR 
uitgaven    20.971.954 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2009 een overschot van 31.107.722 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2008 van 109.458.925 EUR, het gecumuleerde over-
schot op 31 december 2009 verhoogt tot 140.566.647 EUR. 
 
Het fonds heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 
140.998.602 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 31.107.722 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 opmerking. 
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Begrote werkingsdotaties  
De dotatie aan het VFLD werd toegekend volgens het concept van het constante begro-
tingsbeleid, waardoor de begrote dotaties ieder jaar gelijk blijven. In de periode 2007 tot 
2009 werden in het totaal 131,4 miljoen EUR dotaties toegekend en slechts voor 77,4 mil-
joen EUR uitgaven gedaan. Dat gaf de voorbije jaren aanleiding tot reservevorming.  
 
Het Rekenhof heeft bij zijn controle echter vastgesteld dat de komende jaren een toename 
mogelijk is van de uitgaven. Uit een recente bevraging van het VFLD bij de diverse beleids-
domeinen blijkt dat het totaal aan hangende schadedossiers eind 2010, ongeveer 527,4 mil-
joen EUR (basisbedrag en verwijlinteresten) zal belopen. Het Rekenhof zal bij een volgende 
rekeningencontrole bijzondere aandacht besteden aan de opvolging van de schadedossiers 
door het VFLD. 
  
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 Re-
kenhof rechtstreeks aan de heer H. Van der Borght, leidend ambtenaar van het Vlaams 
Fonds voor de Lastendelging bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.601.591 B2, 
is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
 
Op last:   Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem   Ignace Desomer 
Hoofdgriffier   Voorzitter 
 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 
 
 


