
 
 
 

 
 
 
Jaarrekening 2013 van Kind en Gezin 
 
 
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 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.  
 
Kind en Gezin heeft een jaarrekening 2013 opgesteld overeenkomstig het rekendecreet van 
8 juli 2011.  
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 669.972.270 euro 
uitgaven 661.239.983 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2013 een overschot van 8.732.287 euro. Samen met 
het overschot op 31 december 2012 van 45.277.829 euro, verhoogt dat het gecumuleerde 
overschot op 31 december 2013 tot 54.010.116 euro. De ontvangsten omvatten opnemingen 
uit reservefondsen voor een bedrag van 5.600.488 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 129.927.202 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 66.802 euro.  
 
De bedrijfsrevisor geeft een verklaring met voorbehoud bij die jaarrekening. Het voorbe-
houd vermeldt dat Kind en Gezin geen voorziening heeft aangelegd voor niet-opgenomen 
vakantiedagen en de saldi van subsidies budgettair niet heeft aangerekend. 
Het Rekenhof wil er in dit verband op wijzen dat hoewel er geen duidelijke criteria bestaan 
voor de budgettaire aanrekening van subsidies, het VAPH en het Vlaams Zorgfonds toe-
stemming hebben gekregen van de minister van Financiën en Begroting om hun saldi bud-
gettair aan te rekenen. Het Rekenhof vraagt dat Kind en Gezin haar saldi op een zelfde 
wijze aanrekent. Kind en Gezin rekende in 2013 27,6 miljoen euro kosten en 5,6 miljoen 
euro opbrengsten voor subsidiesaldi bedrijfseconomisch toe. De budgettaire aanrekening 
van de saldi heeft bijgevolg een negatieve impact van 22 miljoen euro. 

 
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 controle van 
de jaarrekening.  
 
De controle resulteerde niet in opmerkingen. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, alsook naar de administrateur-generaal van Kind en Gezin. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
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