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Jaarrekening 2009 van het IVA met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door de wet 
van 16 maart 1954. 
 
Kind en Gezin heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit van de 
Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde budgettaire en economi-
sche boekhouding voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevisor heeft een ver-
klaring zonder voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 550.088.341 EUR 
uitgaven 543.644.711 EUR 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2009 een overschot van 6.443.630 EUR dat, samen 
met het overschot op 31 december 2008 van 17.646.833 EUR, het gecumuleerd overschot 
op 31 december 2009 verhoogt tot 24.090.463 EUR. De ontvangsten omvatten opnemingen 
uit reservefondsen voor een bedrag van 6.170.464 EUR. De uitgaven omvatten dotaties aan 
reservefondsen voor een bedrag van 23.626.722 EUR. 
 
Het agentschap heeft haar bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 133.960.351 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 24.557.587 EUR. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening, met bijzondere aandacht voor de inkomensgerelateerde kin-
deropvang. Als bijlage vindt u het verslag van dit onderzoek. Het Rekenhof zal hierover rap-
porteren aan het Vlaams Parlement door middel van een artikel in zijn eerstvolgende reke-
ningenboek.  
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Wat dit onderzoek betreft, verzoekt het Rekenhof u te antwoorden binnen de termijn van 
1 maand, zoals bepaald in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 
op de inrichting van het Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de administrateur-generaal van Kind en Gezin bezorgt. Een  
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.594.466 B2, is als bijlage gevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, alsook naar de administrateur-generaal van Kind en Gezin. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
Bijlagen: 1 kopie van brief en bijlage 


