
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van de VZW Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage 
van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaams Pensioenfonds 
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
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 2015 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 2014 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 4.925.859 euro 
uitgaven 7.617.281 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een tekort van 2.691.422 euro, dat, samen met 
het overschot op 31 december 2013 van 274.110.292 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2014 terugbracht tot 271.418.870 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 273.643.796 euro en een nettoverlies van het boekjaar van 842.631 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: 

Mevrouw A. Turtelboom 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering 
en Vlaams minister van Begroting, Financiën en 
Energie 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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Uitvoering begroting 
 
Het ESR vorderingensaldo 2014 was 264.000 euro of 11 % minder gunstig dan geraamd in de 
begroting: 

• De vzw heeft 164.000 euro minder ontvangsten geboekt dan geraamd, vooral doordat 
de inkomsten uit beleggingen (begrotingspost 26.10) onder de ramingen bleven. 

• De vzw heeft 100.000 euro meer uitgaven geboekt dan geraamd. Enerzijds vielen de 
werkingskosten hoger uit doordat de vzw de kosten van de makelaarslonen voor Fortis 
in 2013 en 2014 niet budgetteerde. Anderzijds ontbrak een budget voor de uitgaven van 
roerende voorheffing (begrotingspost 12.50).  

Bovendien stemmen de begrotingscijfers in de ingediende jaarrekening niet overeen met 
die bij de begrotingscontrole 2014. Het overgedragen saldo, het over te dragen saldo en de 
kredieten op ESR-code 12.50 vertonen verschillen. 
 
Budgettaire aanrekening van aan- en verkopen van geldbeleggingen 
 
Op grond van een beslissing van 27 september 2013 van de toenmalige Vlaamse minister 
van Financiën en Begroting boekt het Vlaams Pensioenfonds de aan- en verkopen van geld-
beleggingen niet budgettair1, omdat:  

• deze transacties niet in de begroting worden opgenomen; 

• deze transacties afhankelijk zijn van opportuniteiten; 

• grote afwijkingen zouden kunnen ontstaan tussen de begroting en de ESR-
uitvoeringsrekening; 

• deze verrichtingen geen invloed hebben op het ESR-vorderingensaldo, aangezien zij 
onder ESR-code 8 vallen. 

 
Deze werkwijze brengt mee dat gerealiseerde meer- of minderwaarden niet worden ge-
registreerd in de begrotingsboekhouding. Voor het Vlaams Pensioenfonds betekent dat een 
afwijking van 1,1 miljoen euro tussen het economisch en het budgettair resultaat.  
 
Het Rekenhof beveelt aan de aangelegenheid te onderzoeken en duidelijke boekhoudregels 
op te stellen, die alle instellingen met gelijkaardige verrichtingen uniform kunnen toepas-
sen.  
 
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. 
 
 

1  De aanhef van de beslissing vermeldt dat deze werkwijze onder meer ook wordt gebruikt bij het Zorgfonds. 
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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: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
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