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VERSLAG

Nummer V2016WICL0012

Datum 6/04/2016

INSPECTIEBEZOEK

Bezoek Aangekondigd bezoek op 3/03/2016 (10:0016:00)

Gesprekspartners dhr. L. Aelbrecht, Administratieflogistiek directeur OC Broeder Ebergiste 

mevr. A. Foncke, Stafmedewerker Financieeleconomische dienst

mevr. A. Schoors, Algemeen directeur OC Broeder Ebergiste

dhr. B. Van Oost, Boekhouding OC Broeder Ebergiste

Soort financiële gezondheid

aanwending subsidies
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Leeswijzer
Op de website van Zorginspectie > Inspecties > Financiële inspecties vindt u een leeswijzer met meer 

duiding over de verschillende rubrieken van het inspectieverslag en de finaliteit van de inspectie.

GELIEERDE RECHTSPERSONEN 
Volgens verklaring van de gesprekpartners hebben de volgende rechtspersonen een rechtstreekse of 

onrechtstreekse band met de voorzieningen (extract uit het verslag van de inspectie op 30 sep 2015 met 

kenmerk V2015WICL0052):

� vzw de Broeders van Liefde, 0409.653.665, Stropstraat 119  9000 Gent 

� vzw Asster, 0410.220.918, Halmaalweg 2  3800 SintTruiden 

� vzw 4Veld, 0450.230.448, Stationsstraat 127  8730 Beernem 

� vzw Walden, 0451.242.218, Krijkelberg 1  3360 Bierbeek 

� vzw Zagan, 0450.587.665, Tolhuislaan 82  9000 Gent 

� vzw De Link, 0448.320.736, Jan De Graefstraat 13  2600 Berchem 

� vzw De Vlier, 0450.279.047, Kerkstraat 38  9060 Zelzate 

� vzw De Vliering, 0445.900.189, Heuvelstraat 170  2530 Boechout 

� vzw Hestia, 0419.189.755, Liefdestraat 1  3300 Tienen 

� vzw Reymeers, 0445.484.673, Reymeersstraat 13A  9340 Lede 

� vzw De Raster, 0420.458.871, Molenstraat 7  1850 Grimbergen 

� vzw Museum dr. Guislain, 0893.866.084, Jozef Guislainstraat 43  9000 Gent 

� vzw Vormingscentrum dr. Guislain, 0455.825.368, Jozef Guislainstraat 43  9000 Gent 

� vzw Tewerkstellingsinitiatieven Kanunnik Triest, 0454.926.733, Linthoutbosstraat 37  1200 

Woluwe 

� vzw Werkervaring De Sleutel, 0810.452.222, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent 

� vzw Sociale Werkplaats De Sleutel, 0465.104.904, M. Gandhistraat 2A  9000 Gent 

� vzw De Enter, 0472.926.270, Klein Veerle 34  2930 Brecht 

� vzw Werkspoor, 0478.113.592, Wijnendalestraat 49  8800 Roeselare 

� vzw Den Diepen Boomgaard, 0421.285.252, Rijkenhoekstraat 80  1850 Grimbergen 

� vzw Boerderij De Brabander, 0436.786.446, Leedse Vroente 6  3472 Kersbeek 

� vzw De Winning Maatwerk, 0465.903.173, SintFerdinandstraat 1  3560 Lummen 

� vzw De Winning Opleiding en Begeleiding, 0893.922.702, SintFerdinandstraat 1  3560 Lummen 

� vzw De Winning Lokale Diensteneconomie (LDE), 0465.873.281, SintFerdinandstraat 1  3560 

Lummen 

� vzw De Winning Werkervaring, 0431.412.250, SintFerdinandstraat 1  3560 Lummen 

� vzw Buurt & Co, 0627.614.348, De Zilten 52, 8800 Roeselare
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BOEKHOUDING

De inspectie betreft het boekjaar:

• 01 jan 14  31 dec 14

Laatst goedgekeurde jaarrekeningen: 

• 01 jan 14  31 dec 14

• 01 jan 13  31 dec 13

• 01 jan 12  31 dec 12

Voor de jaarrekening 2014 van vzw Provincialaat der Broeders van Liefde werd een verslag met een 

goedkeurende verklaring zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf afgeleverd door de 

commissaris Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door Francis Rysman, 

bedrijfsrevisor. De toelichtende paragraaf stelt: "Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot 

uitdrukking gebrachte oordeel vestigen wij de aandacht op de vordering of schuldpositie van de 

individuele instellingen inzake het inhaalbedrag te ontvangen van de FOD Volksgezondheid en de 

dagprijs te ontvangen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Dit inhaalbedrag en 

deze dagprijs, opgenomen in de balans en resultatenrekening, zijn geraamde bedragen. Hoewel deze 

bedragen, omwille van de ruime interpretatiemogelijkheden van de gevolgde procedures, evenwel 

alleen gevalideerd worden op basis van een officieel document, uitgaande van de FOD Volksgezondheid 

en van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)."

De geanalyseerde (interne) jaarrekeningen omvatten de werking m.b.t. Broeder Ebergiste gesubsidieerd 

door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
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BALANS

in kEUR code 31 dec 14

5.661

0

3

5.650

8

4.713

0

25

1.895

2.694

45

54

10.374

31 dec 13

5.419

0

2

5.409

8

4.305

0

26

1.531

2.658

47

43

9.724

31 dec 12

5.411

0

1

5.401

9

3.388

0

23

1.874

1.385

50

56

8.799

VASTE ACTIVA 20/28

Oprichtingskosten 20

Immateriële vaste activa 21

Materiële vaste activa 22/27

Financiële vaste activa 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58

Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL ACTIVA 20/58

in kEUR code 31 dec 14

5.643

139

0

454

2.831

2.219

477

477

0

4.254

0

4.209

45

10.374

31 dec 13

5.087

139

0

294

2.461

2.193

312

312

0

4.325

0

4.314

11

9.724

31 dec 12

4.502

139

0

257

1.845

2.261

331

331

0

3.966

0

3.952

14

8.799

EIGEN VERMOGEN 10/15

Fondsen van de vereniging of stichting 10

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Bestemde Fondsen 13

Overgedragen resultaat 14

Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Voorzieningen voor terug te betalen 

subsidies en legaten en voor 

schenkingen met terugnemingsrecht

168

SCHULDEN 17/49

Schulden op meer dan één jaar 17

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48

Overlopende rekeningen 492/3

TOTAAL PASSIVA 10/49
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IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa per 31 december 2014 bedragen 3 kEUR.

Deze bestaan uit licenties software en worden afgeschreven op 5 jaar.

In de loop van boekjaar 2014, 2013 en 2012 werd voor resp. 2 kEUR, 3 kEUR en 0 kEUR investeringen 
geboekt.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa per 31 december 2014 bedragen 5.650 kEUR. 

Deze zijn als volgt samengesteld:

in kEUR code
Afschrijvings
duur in jaren 31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12

Terreinen en gebouwen 22 0 0 0

Installaties, machines en 
uitrusting

23 5  10 407 372 411

Meubilair en rollend materieel 24 3  5  10 263 280 266

Leasing en soortgelijke rechten 25
5  10 
33

3.976 4.151 4.329

Overige materiële vaste activa 26
5  10 
20

1.004 397 395

Activa in aanbouw en 
vooruitbetalingen

27 0 209 0

TOTAAL 5.650 5.409 5.401

Het OC Broeder Ebergiste van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde heeft voor volgende terreinen en 
gebouwen een gebruiksovereenkomst met vzw De Broeders van Liefde (ondernemingsnummer 04909 653 665, 
maatschappelijke zetel: Stropstraat 119, 9000 Gent):

� Home Borgwal, Leenstraat 3135, 9890 Vurste (Gavere) 
� Home SintJuliaan, Stropkaai 38, 9000 Gent 
� Home De Rank, Spoorweglaan 19, 9840 De Pinte 
� De Nieuwe Brug, Pontstraat 12, 9831 Deurle 
� Trainingshuis, Xavier De Cocklaan 20, 9831 Deurle 
� Huize Ter Linde, Kaleshoek 53, 9800 Deinze 
� Dagcentrum Het Veer, Ottergemsesteenweg 130, 9000 Gent 
� Huize Vander Schueren, Eilandstraat 2, 9520 SintLievensHoutem 
� Beschermd Wonen, SintMaartenslaan 3, 9890 Asper (Gavere) 
� Tehuis NietWerkenden De Villa, Gestichtstraat 4, 9000 Gent

Verbouwingen en grote onderhoudswerken worden opgenomen als investering.
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De vzw huurt de volgende gebouwen van het Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba:

� Berkhoutsheide 47, 9000 Gent 
� Edelsteenstraat 2, 9000 Gent 
� Hertooiebos 59, 9052 Gent 
� Jaspisstraat 1, 9000 Gent 
� Kikvorsstraat 324, 900 Gent 
� Robijnstraat 14, 9000 Gent

In de loop van de boekjaren 2014, 2013 en 2012 werden voor resp. 859 kEUR, 199 kEUR en 448 kEUR aan 
investeringen geboekt.

De investeringen van het boekjaar 2014 werden steekproefsgewijze gecontroleerd met de desbetreffende facturen.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De financiële vaste activa per 31 december 2014 bedragen 8 kEUR. 

Deze bestaan uit de huurwaarborgen (6 kEUR) en de overige borgtochten (2 kEUR, vnl. waarborgen 
ziekenhuisbedden).

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
De voorraden per 31 december 2014 bedragen 25 kEUR. 

Deze bevatten de voorraad voeding (12 kEUR), de voorraad klein materiaal voor onderhoud (9 kEUR) en 
de voorraad toiletbenodigdheden (4 kEUR).
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VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
De vorderingen op ten hoogste één jaar per 31 december 2014 bedragen 1.895 kEUR. 

De vorderingen zijn:

in kEUR 31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12

Vorderingen gebruikers, ouders 66 538 527

Domicilieringen onderweg 0 2 0

Vorderingen kinderbijslagen 11 12 11

Op te stellen facturen 297 14 14

Te ontvangen creditnota's 22 18 21

Dubieuze debiteuren 15 15 15

Geboekte waardeverminderingen 14 14 14

Vorderingen VAPH 1.280 741 1.006

Vorderingen provincie, gemeente & 
ocmw

7 4 0

Vorderingen fonds sociale maribel 78 62 38

Vorderingen ziekenfondsen 9 10 5

Vorderingen I.C. 0 0 0

Vorderingen VDAB (VOP) 6 0 0

Te ontvangen schadevergoedingen 0 2 25

Te ontvangen kapitaalsubsidies 0 0 43

Te ontvangen flexibiliseringspremie 0 28 28

Te ontvangen educatief verlof 20 21 8

Te ontvangen arbeidsongevallen 0 3 2

Te ontvangen interesten 55 42 40

Te ontvangen van opleiding (vivo / 
icoba)

4 5 0

Te ontvangen andere opbrengsten 5 10 7

Vorderingen nevendiensten 29 11 13

Diverse vorderingen 5 7 85

1.895 1.531 1.874

De ouderdomstabellen m.b.t. de vorderingen gebruikers & ouders d.d. 31 dec 2014 geven volgend 
overzicht: 030 dagen (54 kEUR), 3160 dagen (5 kEUR) en > 90 dagen (7 kEUR).

De op te stellen facturen d.d. 31 dec 2014 omvatten hoofdzakelijk de facturatie voor de maand 
december 2014 van het tehuis niet werkenden (267 kEUR), het dagcentrum (8 kEUR), het busvervoer (7 
kEUR), het tehuis werkenden (6 kEUR), het beschermd wonen (6 kEUR) en de convenanten (2 kEUR)

De omzetting naar dubieuze debiteuren wordt op basis van een rappelprocedure uitgeschreven door de 
centrale administratie van vzw Provincialaat der Broeders van Liefde (o.a. 3 aanmanings / 
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herinneringsbrieven).

De vorderingen VAPH de dato 31 dec 2014 omvatten de inschatting saldo VAPH 2014 (565 kEUR), de 
inschatting saldo VAPH 2013 (706 kEUR) en de convenanten VAPH 2013 (9 kEUR).

De te ontvangen interesten d.d. 31 dec 2014 omvatten de depositovergoeding 2014 m.b.t. 
geldbeleggingen via de Maatschap Broeders van Liefde.

De vorderingen nevendiensten d.d. 31 dec 2014 omvatten de facturaties aan gemeenten en bedrijven 
naar aanleiding van geleverde diensten en maaltijden.

GELDBELEGGINGEN
De geldbeleggingen per 31 december 2014 bedragen 2.694 kEUR.

Deze activa omvatten de deposito vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Bank.

De deposito's worden beheerd door de Maatschap Broeders van Liefde. De beleggingsstrategie binnen 
de Maatschap wordt als volgt beschreven: "In functie van het risicobeheer worden de portefeuille van de 
Maatschap beheerd vanuit een defensieve beleggingsstrategie, rekening houdende met de gangbare 
principes inzake veiligheid (= gezonde verhouding tussen beleggingen met kapitaalsgarantie, aandelen, 
…), liquiditeit (= er moeten steeds voldoende middelen beschikbaar zijn op korte termijn om de reguliere 
werking van de onderliggende vzw's te kunnen blijven financieren) en rendabiliteit (producten met vaste 
rendementen op middellange termijn primeren voor risicovolle beleggingen met onzeker rendement). 
Daarbij dient er voldoende aandacht te zijn voor een spreiding van beleggingen over een voldoende 
groot aantal economische sectoren (nutsvoorzieningen, financiële sector, chemie, vastgoed, …). Vanuit 
deze beleggingsstrategie kunnen de middelen van de Maatschap beheerd worden in (onder meer) de 
volgende producten: aandelen, bedrijfsobligaties, spaarrekeningen, termijnrekeningen, SICAV's, fondsen 
met én zonder kapitaalbescherming, TAK21rekeningen, TAK26rekeningen, …"

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen per 31 december 2014 bedragen 45 kEUR.

Deze betreffen 14 kEUR tegoeden op bankrekeningen en 31 kEUR gelden in diverse kassen.

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF
De overlopende rekeningen van het actief per 31 december 2014 bedragen 54 kEUR.

Deze bevatten de over te dragen kosten (29 kEUR) en de verkregen opbrengsten (25 kEUR).

De over te dragen kosten omvatten voornamelijk verzekeringen (24 kEUR), Sabam (1 kEUR), 
abonnement licenties (1 kEUR) en onderhoudscontract software (1 kEUR). 

De verkregen opbrengsten zijn hoofdzakelijk de afrekeningen water, gas & elektriciteit (25 kEUR). 
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FONDSEN VAN DE VERENIGING OF STICHTING
De fondsen van de vereniging of stichting per 31 december 2014 bedragen 139 kEUR. 

Dit bedrag is over de beschouwde periode onveranderd.

BESTEMDE FONDSEN
De bestemde fondsen per 31 december 2014 bedragen 454 kEUR.

Deze zijn als volgt samengesteld:

in kEUR Code 31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12

Fondsen bestemd voor investeringen 454 294 257

13 454 294 257

Tijdens het boekjaar 2014 waren er volgende bewegingen:

in kEUR 31 dec 13 Toevoeging Besteding 31 dec 14

Fondsen bestemd voor investeringen 294 160 0 454

Totaal 294 160 0 454

OVERGEDRAGEN RESULTAAT
Het overgedragen resultaat per 31 december 2014 bedraagt 2.831 kEUR. Het boekjaar 2014 sloot af met 
een resultaat van 529 kEUR.

Onderstaand overzicht geeft de evolutie van het overgedragen resultaat voor de beschouwde periode:

in kEUR Code

Overgedragen resultaat per 1 jan

Resultaat van het boekjaar

Toevoeging () / terugneming (+) 
bestemde fondsen

Afrondingsverschillen

Overgedragen resultaat per 31 dec 14

31 dec 14

2.461

529

160

1

2.831

31 dec 13

1.845

653

37

0

2.461

31 dec 12

1.801

80

37

1

1.845

KAPITAALSUBSIDIES
De kapitaalsubsidies per 31 december 2014 bedragen 2.219 kEUR.

De toegekende kapitaalsubsidies bedragen 2.889 kEUR, waarvan 670 kEUR reeds opgenomen werd in de 
opbrengsten. De kapitaalsubsidies werden toegekend door de Vlaamse overheid, de provincie, de 
Nationale loterij, de projecten Provincialaat der Broeders van Liefde en Leader (Europees fonds).

De kapitaalsubsidies worden op hetzelfde ritme afgeschreven als de activa waarop zij betrekking hebben.
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VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
De voorzieningen voor risico's en kosten per 31 december 2014 bedragen 477 kEUR.

Deze zijn als volgt samengesteld:

in kEUR Code 31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12

Voorzieningen voor pensioenen en 
soortgelijke verplichtingen

377 312 331

Voorzieningen voor grote herstellings
& onderhoudswerken

100 0 0

160/5 477 312 331

Tijdens het boekjaar 2014 waren er volgende bewegingen:

in kEUR 31 dec 13 Toevoeging Besteding 31 dec 14

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke 
verplichtingen

312 65 0 377

Voorzieningen voor grote herstellings & 
onderhoudswerken

0 100 0 100

Totaal 312 165 0 477

De toevoeging en besteding van de voorzieningen dienen voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de vzw 
Provincialaat der Broeders van Liefde.

De toevoeging aan de voorzieningen voor grote herstellings & onderhoudswerken hebben hoofdzakelijk 
betrekking op toekomstige schilderwerken en noodverlichting.
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SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
De schulden op ten hoogste één jaar per 31 december 2014 bedragen 4.209 kEUR.

Deze zijn als volgt samengesteld:

in kEUR code 31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12

Handelsschulden 44 350 433 292

Leveranciers 150 216 147

Betalingen leveranciers in uitvoering 45 0 0

Schulden t.o.v. gebruikers, voogden 0 1 0

Deposito DS 1 1 1

Centraal oudercomité Br. Ebergiste 1 2 3

Oudercomité Vurste 2 2 3

Voorschotten zakgelden cliënten 75 75 74

Te ontvangen facturen 72 121 57

Te betalen kasstukken 4 15 7

Schulden met betrekking tot belastingen, 

bezoldigingen en sociale lasten
45 3.756 3.790 3.297

R/C BTW administratie 451 2 0 0

Ingehouden bedrijfsvoorheffing 453 523 597 296

RSZ 454 610 725 637

Bezoldigingen 455 681 773 723

Voorziening vakantiegeld 456 1.940 1.695 1.641

Diverse schulden 48 103 91 363

Schulden VAPH 64 64 335

Woongroepkassen 34 27 28

Schulden van opleiding (vivo/icoba) 5 0 0

TOTAAL 42/48 4.209 4.314 3.952

Het saldo leveranciers stemt overeen met het detail van de openstaande posten. Deze werden op 
steekproefbasis gecontroleerd met onderliggende facturen.

De te betalen bedrijfsvoorheffing en RSZ stemmen overeen met de desbetreffende facturen van het 
sociaal secretariaat. Er zijn geen achterstallen in betaling.

De voorziening vakantiegeld stemt overeen met het fiscaal attest van het sociaal secretariaat.

De schulden VAPH d.d. 31 dec 2014 omvatten de (inschatting) saldo VAPH 2013. 
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OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF
De overlopende rekeningen van het passief per 31 december 2014 bedragen 45 kEUR.

Deze bevatten de toe te rekenen kosten (41 kEUR) en de over te dragen opbrengsten (4 kEUR).

De toe te rekenen kosten omvatten kosten preventieadviseur, afrekening nutsvoorzieningen & 
kilometervergoedingen (32 kEUR), de raming afrekening verzekeringen (6 kEUR) en de afrekening water 
& gas (3 kEUR).

De over te dragen opbrengsten zijn de storting Koning Boudewijnstichting (3 kEUR) en Icoba (1 kEUR).
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RESULTATENREKENING
in kEUR code 2014

20.846

2.925

0

0

17.141

780

20.518

1.249

1.182

17.433

407

0

165

82

0

328

59

1

386

186

43

2013

20.428

2.951

0

0

16.775

702

19.945

1.191

1.244

17.045

400

0

20

85

0

483

45

1

527

239

113

2012

19.287

2.953

0

0

15.769

565

19.315

1.212

1.273

16.251

406

0

32

141

0

28

46

1

17

128

65

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74

Omzet 70

Voorraad goederen in bewerking en gereed 
product en bestellingen in uitvoering (+) () 71

Geproduceerde vaste activa 72

Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 73

Andere bedrijfsopbrengsten 74

BEDRIJFSKOSTEN 60/64

Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 60

Diensten en diverse goederen 61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 
(+) () 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa

630

Waardeverminderingen op voorraden, op 
bestellingen in uitvoering en op 
handelsvorderingen (+) ()

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten 
(+) () 635/8

Andere bedrijfskosten 640/8

Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten () 649

BEDRIJFSRESULTAAT 9901

Financiële opbrengsten 75

Financiële kosten 65

RESULTAAT UIT DE GEWONE 
BEDRIJFSUITOEFENING

9902

Uitzonderlijke opbrengsten 76

Uitzonderlijke kosten 66

RESULTAAT VAN HET  BOEKJAAR 9904 529 653 80
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OMZET
De omzet over het boekjaar 2014 bedraagt 2.925 kEUR.

Ten opzichte van het vorige boekjaar is er in 2014 een daling van 1% en in 2013 een stagnatie.

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk volgende opbrengsten:

De vergelijking werd gemaakt tussen enerzijds de financiële bijdragen op de laatste afrekeningen VAPH 
in de periode 20142012 (i.c. afrekening subsidies 2012) en anderzijds de opbrengsten in de 
boekhouding van het boekjaar 2012. De optelsom van de financiële bijdragen op de afrekeningen VAPH 
2012 bedraagt 2.769 kEUR. Dit geeft een verschil van 42 kEUR. Volgens de gesprekspartners worden ook 
diverse andere bijdragen in de boekhouding opgenomen onder de rekening 'Opbrengsten gebruikers, 
werkenden, ouders & voogden'. Vanaf boekjaar 2014 kan dit op basis van codes wel opgesplitst worden, 
voordien nog niet.

in kEUR 2014 2013 2012

Opbrengsten gebruikers / werkenden / ouders / voogden 2.779 2.805 2.811

Opbrengsten kinderbijslagen 146 146 142

2.925 2.951 2.953

LIDGELDEN, SCHENKINGEN, LEGATEN EN SUBSIDIES
De lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies over het boekjaar 2014 bedragen 17.141 kEUR.

Ten opzichte van het vorige boekjaar is er in 2014 een stijging van 2% en in 2013 een stijging van 6%.

Deze rubriek omvat hoofdzakelijk volgende opbrengsten:

in kEUR 2014 2013 2012

Giften 2 16 107

Toerekening kapitaalsubsidies 117 100 99

Subsidies VAPH 16.462 16.087 15.031

VDAB Vlaams ondersteuningspremies 16 0 0

Toelage provincies 2 8 5

Toelage fonds sociale maribel 517 510 491

Toelage nationale loterij 0 5 0

Andere overheidstoelagen 5 0 0

Flexibiliseringspremie 0 28 28

Premie educatief verlof 20 21 8

17.141 16.775 15.769

De subsidies van het agentschap VAPH vertegenwoordigen 96% van de totale waarde van deze rubriek. 
De subsidies van het agentschap VAPH stijgen in 2014 met 2% ten opzichte van 2013.

De afrekeningen subsidies VAPH 2012 werden ontvangen in de loop van 2014. Er is overeenstemming 
tussen enerzijds de subsidies VAPH 2012 en anderzijds de voorschotten en de inschatting saldi subsidies 
VAPH 2012 (opgenomen in boekjaar 2012) en de verschillen tussen de inschatting en het effectief saldo 
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VAPH 2012 (opgenomen in boekjaar 2014).

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
De andere bedrijfsopbrengsten over het boekjaar 2014 bedragen 780  kEUR.

Deze omvatten hoofdzakelijk recuperatie uitbetaalde zakgelden (176 kEUR), recuperatie 

verplaatsingskosten educatieve activiteiten (89 kEUR), recuperatie verblijfskosten gebruikers (78 kEUR), 

recuperatie bezoldigingen (50 kEUR, nl. 32 kEUR vermindering bedrijfsvoorheffing, 12 kEUR recuperatie 
personeelskosten bij vzw Provincialaat der Broeders van Liefde en 6 kEUR politiek verlof), recuperatie 

farmaceutische producten gebruikers (50 kEUR), opbrengsten ziekenfondsen (42 kEUR), recuperatie 

voeding derden (34 kEUR), recuperatie educatieve activiteiten gebruikers (31 kEUR), recuperatie voeding 

personeel (30 kEUR), recuperatie kosten BWO /GWO (29 kEUR), opbrengsten budget Arbeidszorg & 

Gouden Otter (28 kEUR, vnl. verkoop producten in winkel & opbrengsten houtsnijwerken & 

zwerfvuilakties), recuperatie disposables gebruikers (23 kEUR), recuperatie kampen (22 kEUR), 

recuperatie voeding gebruikers (22 kEUR), opbrengsten Ebergistefeest (17 kEUR), recuperatie 

feestelijkheden (12 kEUR) en recuperatie arbeidsongevallen (10 kEUR).

Er is overeenstemming in kEUR tussen de opbrengstenrekening 'Recuperatie uitbetaalde zakgelden' en 

de kostenrekening 'Uitbetaalde zakgelden'.

HANDELSGOEDEREN, GROND EN HULPSTOFFEN
De handelsgoederen, grond en hulpstoffen over het boekjaar 2014 bedragen 1.249 kEUR.

Deze bevatten voornamelijk aankopen voeding (566 kEUR), uitbetaalde zakgelden (176 kEUR), aankopen 

textiel & wasproducten (146 kEUR), aankopen farmaceutische verbruiksgoederen (77 kEUR), aankopen 
disposables (54 kEUR), kampen (52 kEUR), socioculturele noden (50 kEUR), educatieve activiteiten (43 

kEUR), recupereerbare kosten BWO / GWO (24 kEUR), werkingsbudgetten (19 kEUR), feestelijkheden (15 

kEUR), aankopen toilet & verzorgingsproducten (14 kEUR), andere verbruiksgoederen (14 kEUR), 

verplaatsingskosten educatieve activiteiten (11 kEUR), paramedische kosten (8 kEUR) en ontvangen 

kortingen (19 kEUR, vnl. eindejaarkortingen leveranciers 2014 via de aankoopcentrale provincialaat).

Er is overeenstemming tussen de subsidies socioculturele noden werkingsjaar 2012 en de kosten 'socio

culturele noden' in boekjaar 2013.

Op steekproefbasis werd deze rubriek gecontroleerd met de onderliggende documenten. Alle 

geselecteerde verrichtingen konden behoorlijk gedocumenteerd worden.

DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
De diensten en diverse goederen over het boekjaar 2014 bedragen 1.182 kEUR.

Deze bevatten hoofdzakelijk nutsvoorzieningen EGW (382 kEUR), onderhoud & herstellingen (215 

kEUR), centrale administratie (79 kEUR), uitbesteed vervoer (79 kEUR), hospitalisatie & medische kosten 

(57 kEUR), sociaal secretariaat (55 kEUR), dienstverplaatsingen personeel (48 kEUR), verzekeringen (36 

kEUR), brandstof wagens (31 kEUR), telefoon & fax (26 kEUR), huur gebouwen (25 kEUR), 

gebruiksvergoeding (24 kEUR, aan vzw Broeders van Liefde), informatica & computerprestaties (22 kEUR, 

vnl. Softwel vzw, Cosmo Research & Health Data Management), bijdrage Vlaams Welzijnsverbond (18 

kEUR), kabel & digitale televisie (11 kEUR), controle & keuringsorganismen (9 kEUR), fotokopieerkosten 
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(9 kEUR), transport & verzendingskosten (9 kEUR), bureelbenodigdheden (8 kEUR), drukwerk (8 kEUR), 

diverse notoriteitsuitgaven (8 kEUR, vnl. 7 kEUR forfaitaire onkostenvergoeding) en ereloon  

bedrijfsrevisor (7 kEUR).

De centrale administratie omvat de kost aangerekend vanuit de diensten te Stropstraat 119 Gent van de 

dienst samenaankoop, de dienst wet op overheidsopdrachten, de dienst communicatie, de jurische 

dienst enz.

Op steekproefbasis werd deze rubriek gecontroleerd met de onderliggende documenten. Alle 

geselecteerde verrichtingen konden behoorlijk gedocumenteerd worden.

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN
De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen over het boekjaar 2014 bedragen 17.433 kEUR.

Ten opzichte van het vorige boekjaar stijgen deze kosten in 2014 met 2%, in 2013 stijgen ze met 5%.

Deze rubriek bevat enerzijds de bezoldigingen en vergoeding betaald aan personeelsleden – met 
inbegrip van de sociale lasten – voor een bedrag van 16.800 kEUR. Daarnaast bevat deze rubriek ook nog 

andere personeelskosten, waarvan de voornaamste zijn de mutatie voorziening vakantiegeld (246 kEUR), 

de tussenkomst woon–werkverkeer (129 kEUR), de wetsverzekering (103 kEUR), de rust & 

overlevingspensioenen (73 kEUR), de arbeidsgeneeskundige dienst (42 kEUR), de kamppremie (14 kEUR), 

de werkgeverspremie bovenwettelijke verzekering (11 kEUR) en werkkledij (10 kEUR).

In de steekproef waren er vaststellingen van personeelsleden die een extra (groepsverzekering, 

bedrijfswagen & forfaitaire onkostenvergoeding) ontvangen.

Er is overeenstemming tussen de fiche 325.10 / 281.10 op 31 dec 2014 van het sociaal secretariaat en de 
personeelskosten van 2014 opgenomen in de boekhouding.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN OP 

OPRICHTINGSKOSTEN, OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
De afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa over het boekjaar 2014 bedragen 407 kEUR.

Deze rubriek bevat de afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa volgens het ritme zoals 

eerder vermeld in dit verslag.

Er is overeenstemming tussen de afschrijvingstabel en de boekhouding.

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
De voorzieningen voor risico's en kosten over het boekjaar 2014 bedragen 165 kEUR.

Dit zijn de toevoeging voorzieningen voor brugpensioenen (128 kEUR), de toevoeging voorzieningen voor 

grote herstellings & onderhoudswerken (100 kEUR) en de terugneming voorzieningen voor 

brugpensioenen (63 kEUR).
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FINANCIËLE ANALYSE

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN
De andere bedrijfskosten over het boekjaar 2014 bedragen 82 kEUR.

Deze bevatten hoofdzakelijk opleiding incl. verplaatsingskosten (19 kEUR), bedrijfsbelastingen (18 kEUR, 
vnl. patrimoniumtaks, Sabam & verkeersbelastingen), kosten budget Arbeidszorg & Gouden Otter (18 

kEUR), kosten Ebergistefeest (12 kEUR), bibliotheek (6 kEUR), bijdrage vormingscentrum Guislain (3 

kEUR, n.a.v. gebruik van vergaderzalen & infrastructuur in gebouw van Guislain) en uitgaven 

Borgwalhoeve (2 kEUR).

FINANCIEEL RESULTAAT
Het financieel resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt 58 kEUR. Dit resultaat is samengesteld uit 

59 kEUR financiële opbrengsten en 1 kEUR financiële kosten.

De financiële opbrengsten omvatten hoofdzakelijk opbrengsten uit vlottende activa (55 kEUR) en de 

ontvangen kortingen contant van leveranciers (4 kEUR).

De financiële kosten omvatten voornamelijk bankkosten.

UITZONDERLIJK RESULTAAT
Het uitzonderlijk resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt 143 kEUR. Dit resultaat is samengesteld uit 

186 kEUR uitzonderlijke opbrengsten en 43 kEUR uitzonderlijke kosten.

De uitzonderlijke opbrengsten bestaan uit afrekening subsidies VAPH (161 kEUR, nl. 80 kEUR subsidie 

extra personeelsleden, 71 kEUR verschil inschatting & saldo afrekening VAPH 2012 beschermd wonen, 6 

kEUR forfait noodsituatie en 4 kEUR meerontvangst flexibiliseringspremie), overige uitzonderlijke 

opbrengsten (22 kEUR, vnl. 12 kEUR 5 x 10% op extra subsidie VIPA, 4 kEUR eindejaarkorting 2013 

leveranciers via aankoopcentrale provincialaat & 2 kEUR verzekeringsbedrag schade) en afrekening 
andere toelagen & subsidies (3 kEUR, nl. saldo instaploopbaan & diversiteitsplan).

De uitzonderlijke kosten bestaan uit uitzonderlijke kosten m.b.t. lonen (40 kEUR, nl. loonkosten m.b.t. 

vorige jaren) en andere overige uitzonderlijke kosten (3 kEUR, nl. herstelling schade waterschade).

RESULTAAT BOEKJAAR
In het boekjaar 2014 wordt er een resultaat gerealiseerd van 529  kEUR. 

In 2013 is er een resultaat gerealiseerd van 653 kEUR ten opzichte van 80 kEUR in 2012. 

LIQUIDITEIT

Het netto bedrijfskapitaal is een maat voor de financiering van de vaste activa. Een negatief netto bedrijfskapitaal 

duidt op een tekort aan langlopende financieringsmiddelen. De current ratio vergelijkt de beperkte vlottende activa 

31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12

Netto bedrijfskapitaal (in kEUR) 459 20 578

Current ratio 1,11 1,00 0,85
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met het vreemd vermogen op korte termijn. Algemeen wordt aangenomen dat een current ratio kleiner dan 1 duidt 

op liquiditeitsproblemen.

Er is financieel evenwicht op korte termijn want de beschikbare en gemakkelijk realiseerbare activa zijn 

groter dan het vreemd vermogen op korte termijn. Er is dus een liquiditeitsbuffer, een veiligheidsmarge, 

indien de inrichtende macht deze activa niet tijdig of moeilijk zou kunnen realiseren. Hoe groter de 

veiligheidsmarge is, hoe sterker de liquiditeitspositie is. 

SOLVABILITEIT

De graad van financiële onafhankelijkheid vergelijkt het eigen vermogen met het totale vermogen en is een indicator 

voor het financiële risico van de inrichtende macht. Algemeen wordt aangenomen dat een algemene graad van 

financiële onafhankelijkheid van minimum 30 % als voldoende onafhankelijkheid van de schuldeisers geldt.

31 dec 14 31 dec 13 31 dec 12

Algemene graad van financiële 

onafhankelijkheid (%)
54 52 51

Het eigen vermogen is groter dan 30% van het totale vermogen m.a.w. het vreemd vermogen is kleiner 

dan 70% van de bezittingen. De solvabiliteit is dus gunstig. Hoe groter deze ratio is, hoe minder de 

inrichtende macht afhankelijk is van door derden verstrekte middelen.

RENTABILITEIT

De netto marge geeft een beeld van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten.

De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding tussen het resultaat van het boekjaar en het eigen 

vermogen.

De vereenvoudigde cashflow geeft een indicatie van de middelen die er gegenereerd worden en bijgevolg ter 

beschikking komen om te investeren en/of om schulden af te betalen. Algemeen wordt aangenomen dat de 

vereenvoudigde cashflow minstens gelijk dient te zijn aan de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen.

2014 2013 2012

Netto marge (%) 2 2 0

Rentabiliteit van het eigen vermogen (%) 9 13 2

Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar 

vervallen
0 0 0

Vereenvoudigde cashflow (in kEUR) 1.101 1.033 518

Toerekening kapitaalsubsidies 117 100 99

De vereenvoudigde cashflow is positief. In theorie werden er middelen uit de werking gecreëerd tijdens 
het boekjaar 2014. Deze middelen zijn voldoende om de lange termijnschulden die binnen een jaar 

vervallen te dekken.
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SAMENVATTING

HANGENDE/DREIGENDE GESCHILLEN

Volgens verklaring van de gesprekspartners zijn er geen lopende noch dreigende geschillen, 

gerechtelijke onderzoeken, rechtszaken, vonnissen of beslagen. Tijdens de inspectie werden er geen 

aanwijzingen gevonden die op het bestaan van dergelijke geschillen zouden kunnen duiden.

Het OC Broeder Ebergiste van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde baat de gelijknamige 

voorzieningen uit. Deze worden gesubsidieerd door het VAPH. 

De activa vermeld op de balans per 31 dec 2014 worden hoofdzakelijk gekenmerkt door de materiële 

vaste activa (54% van het balanstotaal), de geldbeleggingen (26%) en de vorderingen op ten hoogste 1 

jaar (18%). De passiva bevatten hoofdzakelijk de schulden op ten hoogste 1 jaar (41%), het 

overgedragen resultaat (27%) en de kapitaalsubsidies (21%). 

De resultatenrekeningen voor het boekjaar 2014, 2013 en 2012 sluiten af met een resultaat van 

respectievelijk 529 kEUR, 653 kEUR en 80 kEUR.

De financiële analyse toont ratio's die goed zijn, met een positieve trend.

Bovenstaande elementen hebben invloed op het besluit, hieronder worden algemene vaststellingen opgenomen:

De balansrubrieken ‘vorderingen op ten hoogste 1 jaar’ en de ‘schulden op ten hoogste 1 jaar’ en de 

resultaatrekeningrubriek ‘lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies’ worden beïnvloed door de inschatting van de saldi VAPH. 

Deze inschattingen hebben hierdoor al of niet significante invloed op het resultaat van het boekjaar, de balans en de ratio’s van 

het desbetreffende boekjaar.

De uitzonderlijke resultaten omvatten de correctieboekingen m.b.t. inschattingen saldi subsidies VAPH van vorige boekjaren. 

Rekening houdend met het repetitief karakter van het ontvangen van het saldo subsidies VAPH in een volgend boekjaar, gaat 

het hier  strikt genomen  niet om een uitzondering. Opbrengsten en kosten die verband houden met de gewone uitoefening van 

de activiteiten van de vereniging kunnen niet opgenomen worden onder de uitzonderlijke resultaten. Nagekomen kosten en 

opbrengsten van vorige boekjaren mogen niet als uitzonderlijke kosten of opbrengsten worden verantwoord, maar behoren tot 

de rubriek van kosten of opbrengsten die met hun aard overeenkomt.
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BESLUIT

Tot slot wensen wij de directie en medewerkers te bedanken voor hun medewerking.

Op basis van de steekproefsgewijs verrichte inspectieactiviteiten en rekening houdend met de 

vaststellingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat – voor zover het de aanwending 

van de subsidies Vlaamse overheid betreft – de interne jaarrekening per 31 dec 2014 van het OC Broeder 

Ebergiste van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde (sluitend met een balanstotaal van 10.374 

kEUR en een nettoresultaat van 529 kEUR) als behoorlijk uitgangspunt kan aangenomen worden bij de 

verdere dossierbehandeling binnen de Vlaamse overheid.

Er blijken geen financiële moeilijkheden.

Gezien de huidige financiële toestand worden, op korte termijn en mits goed beheer, geen grote 

financiële moeilijkheden verwacht.

inspecteur

Wim Claeys
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