
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2013 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 
 
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 departement Financiën en Begroting op 
31 maart 2014 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 VLIF heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli 
2011. 
 
Het VLIF heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 80.903.346 euro 
uitgaven 84.591.050 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een tekort van 3.687.704 euro dat, samen met 
het tekort op 31 december 2012 van 15.221.971 euro, het gecumuleerd tekort op 31 december 
2013 verhoogt tot 18.909.675 euro. 
 
De instelling heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 4.389.093 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 968.638 euro.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerking. 
 
Het Rekenhof stelt vast dat de uitzuivering van de debiteurenadministratie prioriteit heeft 
gekregen in het boekjaar 2013, wat zorgde voor een beduidende afbouw van het onverklaar-
bare reconciliatieverschil. Deze inhaalbeweging heeft echter haar einddoel nog niet bereikt. 
Zijn college vraagt dat de nog overblijvende onduidelijkheden, waaronder het resterende 
verschil in de gecumuleerde reconciliatie, worden uitgeklaard. 
 
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 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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De controle resulteerde ook in een aantal bijkomende boekhoudtechnische opmerkingen, 
die het Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het VLIF bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.703.938 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
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 Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 
Bijlage:  kopie van brief 
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