
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 
 
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 
30 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 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft een jaarrekening 2014 opgesteld over-
eenkomstig het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 77.362.240 euro 
uitgaven 59.839.618 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 17.522.622 euro, dat, samen 
met het tekort op 31 december 2013 van 18.909.675 euro, het gecumuleerd tekort op 31 de-
cember 2014 terugbracht tot 1.387.053 euro. In de uitvoeringsrekening is ten onrechte een 
verkeerd begrotingssaldo opgenomen. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van euro 14.880.735 euro en een nettowinst van het boekjaar van 17.522.622 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. 
 
1. Doordat het betaalorgaan Landbouw & Visserij dubieuze debiteuren en terugbetalingen 

de laatste tien jaar inconsistent heeft geboekt, kon het Rekenhof de correcte balans-
waarde van de vorderingen niet controleren. Het VLIF dient dan ook een procedure 
voor de verwerking van dubieuze debiteuren op te stellen en een uitzuiveringsoperatie 
uit te voeren. 
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2. Het VLIF neemt toegekende subsidies in de resultatenrekening en in de uitvoering van 

de begroting ten onrechte op bij de betaling in plaats van op het moment waarop de 
subsidie vaststaat. Dat vertekent het resultaat met 11.576 duizend euro. Bovendien kan 
de continuïteit van het subsidiebeleid de komende jaren in het gedrang komen:  
• Het VLIF heeft 14.760 duizend euro rentetoelagen waarvan de uitbetaling was 

gepland in het vierde kwartaal van 2014, uitgesteld tot het volgende boekjaar. Gelet 
op de voorwaarden die het subsidiebesluit vermeldt, stonden die subsidies echter 
vast in 2014 en had het VLIF ze in 2014 in de resultatenrekening als kost en in de 
uitvoering van de begroting als uitgave moeten opnemen.  

• Het VLIF heeft 3.184 duizend euro kapitaalpremies waarvan de uitbetaling was 
gepland in 2015, in 2014 vervroegd uitbetaald. De subsidies die in 2014 nog niet 
voldeden aan de toekenningsvoorwaarden en het betaalschema uit het 
subsidiebesluit, mocht het VLIF echter pas in de resultatenrekening en in de 
uitvoeringsrekening van de begroting van 2015 opnemen. 
 

3. Er is nog steeds een onverklaarbaar cumulatief reconciliatieverschil tussen het bedrijfs-
economische resultaat en het begrotingsresultaat. Dat dient verder te worden onder-
zocht en verklaard. 

 
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 Re-
kenhof rechtstreeks aan de secretaris-generaal van het VLIF bezorgt. Een kopie van die 
brief, kenmerk N 09-3.708.208 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Land-
bouw, alsook naar de secretaris-generaal van het VLIF. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 
Bijlage: kopie van brief  
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