De heer P. Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport
Phoenixgebouw - 11de verdieping
Koning Albert II-laan 19 bus 11
1210 BRUSSEL
uw bericht van
12 mei 2011

uw kenmerk
FB/CA-CR/RDD
VIPA/2011/028

ons kenmerk
N 09-3.639.985 B1

Brussel
12 juli 2011

Jaarrekening 2010 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)
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.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei
1997 betreffende een geïntegreerde bedrijfseconomische boekhouding en budgettaire rapportering. De bedrijfsrevisor heeft een verklaring zonder voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
Ontvangsten
Uitgaven

149.229.869 euro
132.872.299 euro

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2010 een overschot van 16.357.570 euro dat, samen
met het overschot op 31 december 2009 van 12.204.004 euro, het gecumuleerde overschot
op 31 december 2010 verhoogt tot 28.561.574 euro. De uitgaven omvatten dotaties aan
reservefondsen voor een bedrag van 1.737.100 euro.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 44.099.781 euro en een nettowinst van het boekjaar van 17.989.014 euro.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de jaarrekening. Die controle gaf aanleiding tot de onderstaande bevinding.
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Kapitaaloverdrachten
De onderbenutting van de kapitaaloverdrachten is toegenomen ten opzichte van het vorige
jaar, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.
(in duizenden euro)
begroting

realisatie

realisatiegraad

2009

152.742

140.600

92,05%

2010

164.396

130.887

79,62%

Bij de kapitaaloverdrachten zijn de betalingen afhankelijk van de vorderingsstaten die door
de instellingen worden ingediend. Als de werken vertragingen oplopen, vertraagt ook het
betalingsritme, wat in 2010 in de hand werd gewerkt door de vrieskou. Voor de klassieke
financiering werden de instellingen tweemaal aangeschreven om tijdig hun betalingsverzoeken in te dienen.
Uit de betalingsspreiding in de onderstaande tabel (exclusief betalingen CICOV) blijkt dat de
achterstand vooral in het voorjaar werd opgebouwd en in het tweede semester niet meer kon
worden goedgemaakt, ondanks de extra inspanningen. Het VIPA heeft dat toegelicht in zijn
jaarrekening 2010.
(in duizenden euro)
2009

2010

Eerste semester

53.372

40.116

-24,84%

Tweede semester

87.229

90.771

4,06%

De controle geeft ook aanleiding tot een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het VIPA bezorgt. Een kopie van die
brief, kenmerk N 09-3.565.065 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 leidend ambtenaar van het VIPA.
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