
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van het Fonds Jongerenwelzijn (FJW)  
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op  29 maart 2013 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert 
in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet 
van 8 juli 2011.  
 
Het FJW heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 
2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 352.838.297 euro 
uitgaven 350.156.495 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een overschot van 2.681.802 euro. Samen met 
het overschot op 31 december 2011 van 12.025.985 euro, verhoogt dat het gecumuleerde 
overschot op 31 december 2012 tot 14.707.787 euro.  
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 130.218.711 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 28.987.330 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. Het 
voorbehoud betreft: 

• de investeringsdotaties, respectievelijk de inresultaatname van deze investerings-
dotaties (zie verder); 

• de administratieve organisatie, in het bijzonder het beheer en de opvolging van de 
verplichtingen of vorderingen naar de instellingen per boekjaar enerzijds en het 
beheer en de opvolging van de tijdige, juiste en volledige registratie van de kinder-
bijslagen die het FJW toekomen anderzijds. Beide laten geen gepaste controle toe 
van de waardering daarvan op het einde van het boekjaar. 

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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Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende vaststelling. 
 
Evolutie van het resultaat 
Het bedrijfseconomisch resultaat van het FJW is in 2012 verder gedaald van een verlies van 
1,5 miljoen euro in 2011, tot een verlies van 29 miljoen euro in 2012 (daling met 27,4 miljoen 
euro). 
Het slechte resultaat is grotendeels het gevolg van de gewijzigde boekhoudkundige verwer-
king van de investeringsdotaties.  Sinds het boekjaar 2011 worden die niet meer in resultaat 
(opbrengsten) genomen.  In de loop van het boekjaar 2012 zijn ook deze dotaties, die tot en 
met het boekjaar 2010 in resultaat werden genomen (25 miljoen euro), in mindering ge-
bracht van het resultaat, zodat het overgedragen resultaat is afgenomen met dit bedrag.  
Met die aanpassing komt het FJW tegemoet aan de opmerking die het Rekenhof heeft  
geformuleerd in zijn brief van 11 september 2012 over de jaarrekening 2011, kenmerk  
N09-3.698.342 B1. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, alsook naar de leidend ambtenaar van het FJW. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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