
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2012 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 op basis van de officiële rekening die het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Centrale Accounting op 24 april 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 VAPH heeft een jaarrekening 2012 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 
8 juli 2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 1.385.245.165 euro 
uitgaven 1.454.727.335 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2012 een tekort van 69.482.170 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2011 van 8.256.553 euro, het gecumuleerd tekort op 
31 december 2012 brengt tot een tekort van 61.225.617 euro. De ontvangsten omvatten 
opnemingen uit reservefondsen voor een bedrag van 29.895 euro. De uitgaven omvatten 
dotaties aan reservefondsen voor een bedrag van 4.454.353 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 82.453.329 euro en een nettowinst van het boekjaar van 4.266.283 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met voorbehoud afgelegd bij die jaarrekening. Het 
voorbehoud heeft betrekking op de onzekerheid of er per 31 december 2012 al dan niet een 
voorziening voor de Individuele Materiële Bijstand (IMB)-zorgkorven dient aangelegd te 
worden, en op de verwerking van de overflowdotatie (2.381.000 euro). Het Rekenhof onder-
schrijft dit voorbehoud. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening 2012 met bijzondere aandacht voor de administratieve afhandeling van de 
persoonlijke assistentiebudgetten.  

 
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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Als bijlage vindt u het verslag van dit onderzoek. Het Rekenhof zal hierover verslag uit-
brengen in het rekeningenboek 2012 aan het Vlaams Parlement. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, alsook naar de waarnemend administrateur-generaal van het VAPH. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens  Ignace Desomer 
Raadsheer  Voorzitter 
 
 
Bijlage:  Controleverslag 
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