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Jaarrekening 2010 van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH) 
 
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 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft een jaarrekening 2010 op-
gesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende 
een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse 
openbare instellingen. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring zonder voorbehoud met toe-
lichtende paragraaf afgelegd bij die jaarrekening. De toelichtende paragraaf heeft betrekking 
op het negatief eigen vermogen van het VAPH op 31 december 2010 (-52.358.585 euro). 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 1.189.444.624 euro 
uitgaven 1.188.705.277 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2010 een overschot van 739.347 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2009 van 3.737.945 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2010 verhoogt tot 4.477.292 euro. De ontvangsten omvatten opnemingen uit 
reservefondsen voor een bedrag van 2.628 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal 
van 307.995.852 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 2.953.753 euro. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening.  
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De controle resulteerde in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Rekenhof 
rechtstreeks aan de administrateur-generaal van het VAPH bezorgt. Een kopie van die brief, 
kenmerk N 09-3.639.974 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
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 het VAPH. 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 
Bijlage: kopie van brief 
 


