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Jaarrekening 2014 van het Fonds Jongerenwelzijn (FJW)
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 op 31 maart 2015 elektronisch aan het
Rekenhof werd 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 2014 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 8 juli
2011.
Het FJW heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

392.257.647 euro
388.748.319 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 3.509.328 euro, dat, samen
met het overschot op 31 december 2013 van 11.843.249 euro, het gecumuleerd overschot op
31 december 2014 verhoogde tot 15.352.577 euro.
Het fonds heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van
147.873.090 euro en een nettowinst van het boekjaar van 1.809.895 euro.
Er was nog geen bedrijfsrevisor aangesteld tijdens de controlewerkzaamheden van het
Rekenhof voor de rekeningen 2014.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van
de jaarrekening.
De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
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Overlopende rekeningen/cutoff
Het FJW heeft in 2014 inspanningen geleverd om op vraag van de vorige bedrijfsrevisor de
volgende kosten en opbrengsten bedrijfseconomisch aan te rekenen:
•
de ingeschatte ontbrekende kinderbijslagontvangsten voor (voornamelijk) december
2014;
•
de afrekeningen van de subsidies aan instellingen in het pre-enveloppesysteem (op
basis van de kostprijs, positieve afrekeningen gelijk aan negatieve afrekeningen);
•
de klantenkosten van de subsidie verblijf internaat, pleeggezin en psychiatrie voor november en december;
•
het verschil tussen het toegewezen en het betaald bedrag in de knelpuntdossiers;
•
de TOF-werkingskosten;
•
de over te dragen werkingskosten.
Het Rekenhof stelde bij zijn cut-off-testen in februari 2015 eveneens vast dat het FJW de
volgende kosten onterecht nog niet bedrijfseconomisch heeft aangerekend:
•
•
•

31.298.386 euro saldibetalingen in het kader van de enveloppefinanciering (10%);
135.666 euro betalingen tot en met februari 2015 voor de multidisciplinaire teams die
betrekking hebben op 2014;
ongeveer 100.000 euro betalingen tot en met februari 2015 voor preventieve sociale
acties die betrekking hebben op 2014.

Bovendien heeft het FJW de volgende inkomsten en uitgaven onterecht niet budgettair
aangerekend:
•
•
•
•
•
•

53.477 euro over te dragen kosten (rek 490 - gecumuleerd);
741.681 euro ingeschatte ontbrekende kinderbijslagontvangsten voor (voornamelijk)
december 2014;
800.278 euro waardevermindering op vorderingen (gecumuleerd);
31.298.386 euro saldibetalingen in het kader van de enveloppefinanciering (10%);
135.666 euro betalingen tot en met februari 2015 voor de multidisciplinaire teams met
betrekking op 2014;
ongeveer 100.000 euro betalingen tot en met februari 2015 voor preventieve sociale
acties met betrekking op 2014.

Opmerkingen vorig boekjaar
Het Rekenhof stelde tijdens de rekeningencontrole 2014 vast dat het FJW de vaste activa in
aanbouw heeft geboekt op de betrokken activarekening en niet meer rechtstreeks heeft
opgenomen onder de investeringen.
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 administrateur-generaal van het FJW bezorgt.
Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.709.097 B2, is als bijlage toegevoegd.
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, alsook naar de administrateur-generaal van het FJW.
Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Ignace Desomer
Voorzitter

Bijlage: 1 kopie van brief
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