
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officieuze rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op 29 maart 2013 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 Fonds voor de Lastendelging heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeen-
komstig het Rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het VFLD heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 56.861.336 euro 
uitgaven 39.473.336 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een overschot van 17.388.000 euro dat, samen 
met het overschot op 31 december 2011 van 131.511.169 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2012 verhoogt tot 148.899.169 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 148.899.169 euro en een nettowinst van het boekjaar van 17.388.000 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. 
 
Transparantie schadedossiers 
 
De toelichting bij de jaarrekening 2012 vermeldt nog altijd niet het totale bedrag van alle 
claims tegen de Vlaamse overheid, evenmin als het totaal van de grootste schadedossiers. 
Het ingeschatte totaalbedrag aan potentieel door het VFLD te betalen lasten bedraagt vol-
gens de administratie 1.089 miljoen euro. Dat bedrag ligt weliswaar lager dan de 1,25 miljard 
euro die werd geraamd eind 2011, maar blijft aanzienlijk. Hoewel de dotatie werd verhoogd, 
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is de saldo-opbouw in 2013 stilgevallen. Er blijft dus een grote kloof tussen enerzijds aange-
legde reserves en anderzijds het totaal aan potentiële schadeclaims. 
 
Klimaatuitgaven 
 
Wat betreft klimaatuitgaven die door het VFLD in 2012 ten laste werden genomen ten gun-
ste van PMV, is er voor het luik APCF in de beslissing van de Vlaamse regering van 
21 december 2012 sprake van een definitieve aanrekening op het VFLD van 13,4 miljoen euro 
en van een financiering van de resterende 5,7 miljoen euro met een verhoogd dividend 
vanuit de VMH. Dit laatste bedrag diende het VFLD nog in 2012 te betalen aan PMV.  

De 5,7 miljoen verhoogde dividenden van de VMH staan ingeschreven aan de ontvangsten-
zijde van het Minafonds. Uit de aangepaste begroting 2013 van het Minafonds en van het 
departement LNE kan niet worden opgemaakt of er vanuit het beleidsdomein LNE nog 
enige bijdrage wordt verwacht ten gunste van het VFLD. Het VFLD heeft nochtans in zijn 
voorgelegde rekening 2012 een vordering van 5,7 miljoen euro op de Vlaamse Milieuholding 
opgenomen. Hierdoor komt ditzelfde bedrag zowel voor in de rekening 2012 van het VFLD 
als in de aangepaste begroting 2013 van het Minafonds. 

NV De Scheepvaart 
 
Wat NV De Scheepvaart betreft, bepaalt artikel 22 van de beheersovereenkomst dat, voor 
de financiering van de pensioenverplichtingen uit het verleden, aan NV De Scheepvaart 
jaarlijks uit het VFLD een bedrag wordt toegekend dat overeenstemt met het bedrag waarin 
NV De Scheepvaart hiertoe zelf in de eigen begroting voorziet. In werkelijkheid lag het 
door het VFLD uitgekeerde bedrag van 2.816.000 euro lager dan waarin door de Dienst voor 
de Scheepvaart werd voorzien in 2012 (voor de jaren 2011 en 2012), met name 2.906.771 euro.  
 
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. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de directeur-generaal van het VFLD. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
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