
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en  
Beroepsopleiding (VDAB) 
 
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 
30 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 VDAB dient een jaarrekening 2014 op te stellen overeenkomstig het rekendecreet van  
8 juli 2011. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten      670.120.313 euro 
uitgaven     667.013.044 euro   
  
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 3.107.269 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2013 van 211.985.252 euro, het gecumuleerd overschot op  
31 december 2014 verhoogt tot 215.092.521 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 434.921.604 euro en een nettowinst van het boekjaar van 3.317.500 euro. 
 
De bedrijfsrevisor heeft een verklaring met een oordeel met voorbehoud afgelegd bij die 
jaarrekening. Het voorbehoud werd gegeven omdat belangrijke transacties langs het passief 
van de balans ontbreken. Die betreffen de niet-boeking van een voorziening voor niet op-
genomen vakantiedagen, evenals het niet opnemen van een schuld voor de tewerkstellings-
premie 50+ en voor de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een handicap 
(VOP), meer bepaald de premies uitbetaald na jaareinde maar met onderliggende prestaties 
in 2014. De voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen werd voor het boekjaar 2014 
berekend op 12,9 miljoen euro. De ontbrekende schulden in het kader van de tewerkstel-
lingspremie 50+ en de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een handicap 
bedragen respectievelijk 9,7 miljoen euro en 21,8 miljoen euro. Ook maakte de bedrijfsrevi-
sor een voorbehoud voor de geboekte kapitaalsubsidies, die in het boekjaar 2014 voor  
5,1 miljoen euro bestaan uit de herbestemming van werkingsdotaties als kapitaaldotaties. 

 
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 
 
Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

-- -- N 09-3.708.909 B1 16 juni 2015 

1/2 



  

 
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. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder van de VDAB bezorgt. Een kopie van 
die brief, kenmerk N 09-3.708.909 B2, is als bijlage bijgevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en 
Sport, alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van 
de VDAB. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 
 
 
Bijlage: Kopie van brief 
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