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Jaarrekening 2011 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)  
 
 
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 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van open-
baar nut. 
 
Het VLIF dient een jaarrekening 2011 op te stellen 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 64.319.981 euro 
uitgaven 62.953.190 euro 
 
Bijgevolg zou er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot zijn van 1.366.791 euro dat,  
samen met het overschot op 31 december 2010 van 8.692.879 euro, het gecumuleerd over-
schot op 31 december 2011 zou verhogen tot 10.059.670 euro. 
 
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 19.071.566 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 320.624 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. 
 
Het Rekenhof heeft akte genomen van uw antwoord op zijn brief van 13 september 2011 
omtrent de controle van de jaarrekening 2010. 
 
De debiteurenadministratie bleef in 2011 echter hiaten vertonen. De uitzuivering hiervan 
dient de nodige prioriteit te krijgen. Dienaangaande komt bijvoorbeeld een laattijdige cre-
ditnota voor een bedrag van 772.000 euro betreffende de dotatie 2009 niet tot uiting in de 
openstaande vorderingen tegenover de Vlaamse overheid. 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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Mede hierdoor blijft de reconciliatie tussen het bedrijfseconomisch en het budgettair resul-
taat een onverklaarbaar verschil van bijna 2,8 miljoen euro vertonen. Ook hier wijst zijn 
college opnieuw op de noodzaak van een uitklaring ter zake. 
 
Voor het derde jaar op rij bevatte de officieel overgelegde jaarrekening geen toelichting bij 
de uitvoeringsrekening van de begroting. Nochtans maakt deze toelichting conform het  
boekhoudbesluit van 21 mei 1997 integraal deel uit van de jaarrekening.  
 
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. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook naar de leidend ambtenaar van het VLIF. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Romain Lesage 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 
 


