
 
 
 

 
 
Jaarrekeningen 2011 en 2012 van het Vlaams Agentschap voor Internationaal 
Ondernemen (VLAIO - FIT)  
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekeningen heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekeningen die het Extern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op  respectievelijk 3 april 2012 en 29 maart 2013 aan het Rekenhof heeft 
bezorgd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door arti-
kel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het VLAIO heeft de jaarrekeningen 2011 en 2012 opgesteld overeenkomstig het rekende-
creet van 8 juli 2011.  
 
Uitvoeringsrekening van de begroting 2011 en 2012 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting 2011 en 2012  als volgt vastge-
steld: 
 
 2011 2012 
ontvangsten 57.672.308 euro 57.904.343 euro 
uitgaven 57.524.814 euro 56.323.252 euro 

 
 
Bijgevolg was er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot van 147.494 euro. Samen met 
het overschot op 31 december 2010 van 3.347.937 euro, verhoogde dat het gecumuleerde 
overschot op 31 december 2011 tot 3.495.431 euro. Voor het begrotingsjaar 2012 was er een 
overschot van 1.581.091 euro. Dat bracht het gecumuleerde overschot op 31 december 2012 
op 5.076.522 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening 2011 afgesloten met een balans-
totaal van 23.467.383 euro en een nettowinst van het boekjaar van 1.297.452 euro. De be-
drijfseconomische jaarrekening 2012 vertoont  een balanstotaal van 17.106.783 euro en een 
nettowinst van het boekjaar van 120.386 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring zonder voorbehoud afgelegd bij de jaarrekeningen 
2011 en 2012 van het VLAIO.  

 
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 
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Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekeningen 2011 en 2012. De controle geeft aanleiding tot de volgende 
vaststelling: 
 
Evolutie van het resultaat 

Het bedrijfseconomisch resultaat van VLAIO is in 2012 gedaald met 1,2 miljoen euro tot 120 
duizend euro. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de niet-kaskosten, die in 2012 zijn gestegen 
met 1 miljoen euro in vergelijking met 2011, en met 1,3 miljoen euro ten opzichte van 2010. 
De afschrijvingen stegen in 2012 met 145 duizend euro en de voorzieningen met 1,2 miljoen 
euro. Het betreft een bijkomende provisie  van 250 duizend euro voor een juridisch geschil 
en een supplementaire voorziening voor pensioenen van ongeveer 800 duizend euro. Deze 
provisie voor pensioenen werd aangelegd op basis van een nieuwe actuariële studie met 
betrekking tot de pensioenen van uitdovend contractuele personeelsleden. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, alsook 
naar de gedelegeerd bestuurder van het VLAIO.  
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
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