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Jaarrekening 2014 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)
Mevrouw de viceminister-president,
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 2015 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 VFLD heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van
8 juli 2011.
De entiteit heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

40.618.927 euro
11.668.491 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 28.950.436 euro dat, samen
met het overschot op 31 december 2013 van 173.040.267 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2014 verhoogt tot 201.990.703 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 201.990.703 euro en een nettowinst van het boekjaar van 28.950.436 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Transparantie schadedossiers
Het totale bedrag aan schadeclaims tegen de Vlaamse overheid dat ten laste kan komen van
het VFLD wordt nog altijd niet vermeld in de toelichting.
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Prefinanciering scholenbouw Antwerpen
Wat betreft de inkomensoverdrachten aan gemeenten, werd in 2014 nog een betaling uitgevoerd van 7.127.389 euro. De aanrekening gebeurde reeds op de begroting 2013. Het gaat om
de prefinanciering van de scholenbouw in de stad Antwerpen via het VFLD. De
Nederlandse kamer van het Rekenhof besliste op 18 februari 20141 dat de tenlasteneming
door het VFLD zonder de toepassing van artikel 19 van het rekendecreet niet strijdig is met
de geldende regelgeving. Wel stelde het Rekenhof dat het aangewezen is de procedure om
bij hoogdringendheid of tekort aan budget bij de beleidsdomeinen, vanuit het VFLD het
volledige bedrag uit te betalen mits gedeeltelijke terugbetaling bij de volgende begrotingsronde, expliciet in de regelgeving op te nemen. De minister van Financiën en Begroting
stelde2 dat aan de vraag van het Rekenhof om de regelgeving aan te passen reeds is tegemoetgekomen omdat de beslissing van de Vlaamse Regering vermeldt hoeveel vanuit het
desbetreffende beleidsdomein aan het VFLD moet worden terugbetaald. Evenwel is wat
wordt opgenomen in de beslissing van de Vlaamse Regering niet gelijk te stellen met een
wijziging van de regelgeving, zodat niet volledig wordt voldaan aan de aanbeveling van het
Rekenhof.
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 aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het VFLD bezorgt. Een kopie van die
brief, kenmerk N 09-3.708.833 B2, is als bijlage bijgevoegd.
Een kopie van deze brief gaat naar de leidend ambtenaar van het VFLD.
Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Jozef Beckers
Raadsheer

Bijlage: één kopie van brief
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Zie brief N09- 3.704.341 B1 van 18 februari 2014.
Zie brief van 18 juli 2014.
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