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Jaarrekening 2011 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 artikel 
6, §3, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van 
openbaar nut. 
 
Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) heeft een jaarrekening 2011 opgesteld 
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïn-
tegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openba-
re instellingen. 
 
Het fonds heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten   32.151.026 euro 
uitgaven   57.303.634 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2011 een tekort van 25.152.608 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2010 van 156.663.777 euro, het gecumuleerde overschot op  
31 december 2011 vermindert tot 131.511.169 euro. 
 
Het fonds heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 
131.511.169 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 25.152.608 euro. 
 
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. 
 
Transparantie schadedossiers 
Het Rekenhof stelt vast dat zijn opmerkingen over de jaarrekeningen 2009 en 2010 (zie 
brieven met kenmerk N09-3.601.591 B1 en N09-3.359.643 B1) aanleiding hebben gegeven tot 
een meer onderbouwde begroting, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de grote 
en kleinere schadedossiers.  
De toelichting bij de jaarrekening en bij de begrotingscontrole 2012  vermeldt nog altijd het 
totale bedrag niet van alle claims tegen de Vlaamse overheid, evenmin als het totaal van de 
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6 grootste schadedossiers. Het totaal aan schadeclaims is eind 2011 opgelopen tot 1,25 mil-
jard euro tegenover 882,5 miljoen euro in 2010.  
Ook de terugkoppeling naar de al aangelegde reserves van het VFLD ontbreekt. 
 
Vordering kantonnementen 
Het verlies van het boekjaar 2011 bedraagt 25,2 miljoen euro (tegenover een overschot van 
15,6 miljoen in 2010) en is grotendeels het gevolg van 4 dossiers die de Vlaamse Regering 
eind 2011 als last uit het verleden heeft goedgekeurd. De nieuwe sanctioneringsregels voor 
niet-voorafgaande meldingen van geschillendossier zijn pas sinds 2012 van kracht en waren 
derhalve net niet van toepassing. 
De 4 geschillendossiers ten bedrage van 41,9 miljoen euro heeft het VFLD integraal in 2011 
betaald. Het Rekenhof stelt vast dat het VFLD bij jaarafsluiting geen vordering heeft ge-
boekt voor het deel ten laste van de beleidsdomeinen, waardoor het bedrijfseconomisch 
resultaat ondergewaardeerd is. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
De controle resulteerde ook in een boekhoudtechnische opmerking, die het Rekenhof 
rechtstreeks aan de directeur-generaal van het VFLD bezorgt. Een kopie van die brief, 
kenmerk N 09-3.697.535 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 directeur-generaal van het VFLD. 
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