
 
 
 

 
 
 
Rekeningen 2013 van  de VZW Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage 
van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Pensioenfonds 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft  
beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op 
31 maart 2014 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.  
 
De VZW Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap – 
Vlaams Pensioenfonds heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het rekende-
creet van 8 juli 2011 .  
 
De VZW Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap – 
Vlaams Pensioenfonds heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 73.081.478 euro 
uitgaven 69.734.454 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een overschot van 3.347.024 euro. In de jaarre-
kening 2013 komt het overgedragen saldo niet overeen met de overdracht van 2012. Hier-
door kan het gecumuleerd tekort/overschot voor 2013 niet worden bepaald. 
 
De VZW heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal van 
274.486.007 euro en een nettowinst van het boekjaar van 54.074.131 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening.  
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Aansluiting over te dragen saldo/overdracht in de uitvoeringsrekening 
 
In de jaarrekening 2013 komt het overgedragen saldo niet overeen met de overdracht van 
2012. 

 
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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De uitvoeringsrekening 2012 sluit af met een over te dragen tekort van 46.068 duizend euro 
en een overgedragen overschot van 4.155 duizend euro. 
In de uitvoeringsrekening 2013 wordt gestart met een overdracht gelijk aan nul, in de ra-
ming bij de eerste budgetcontrole 2013 was als over te dragen tekort in een bedrag van 
43.097 duizend euro voorzien. 
 
Aanrekening verhoogde responsabiliseringsbijdrage 
 
Bij gebrek aan een koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de verhoogde res-
ponsabiliseringsbijdrage en een akkoord tussen de verschillende overheden over deze ver-
hoogde bijdrage dient er budgettair geen aanrekening te geschieden. 
De verhoogde responsabiliseringsbijdragen voor 2012 en 2013 werden in de begrotingsjaren 
2012 en 2013 budgettair aangerekend. De terugname van de verhoogde bijdrage voor 2012 
werd in het begrotingsjaar 2013 budgettair niet aangerekend.  
De verhoogde responsabiliseringsbijdragen voor 2012 en 2013 moeten economisch geboekt 
worden als een voorziening en als voorziening behouden blijven in toepassing van de af-
spraken gemaakt op de overlegcomités van 18 december 2012 (notificatie 
nr. 2012C80730.001-punt 11 van de agenda) en 2 juli 2013 (notificatie nr.2013C80420.001). 

 
Het Rekenhof verzoekt om rekening houdend met bovenstaande opmerkingen een verbe-
terde rekening op te maken waarbij de aanrekeningen overeenkomen met de onderliggende 
stukken en waarbij het budgettair over te dragen saldo aansluit met het overgedragen saldo 
van het vorige begrotingsjaar. 
 
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 voorzitter van de raad van bestuur van de VZW Egali-
satiefonds Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaams Pensioen-
fonds. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Rudi Moens Jozef Beckers 
Raadsheer Raadsheer 
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