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Jaarrekening 2007 van het Eigen Vermogen Ondersteunend Centrum van het
Agentschap voor Natuur en Bos

Mevrouw de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening
heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof toegekend
door artikel 71, §3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989.
Het Eigen Vermogen Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en
Bos dient een jaarrekening voor te leggen overeenkomstig de bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde
economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare
instellingen (hierna: VOI-boekhoudbesluit).
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
grondige controle van de jaarrekening 2007. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
De door de instelling met brief van 10 oktober 2008 aan het Rekenhof voorgelegde
rekeningen over het boekjaar 2007, bestaande uit een balans en een resultatenrekening, zijn niet opgesteld volgens het VOI-boekhoudbesluit van 21 mei 1997. De toepassing van het boekhoudbesluit is nochtans vastgelegd in het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de werking, het beheer en de
boekhouding van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en
Bos. De uitvoeringsrekening van de begroting over het boekjaar 2007 werd met bovenvermelde brief niet meegestuurd aan het Rekenhof; de rekening werd wel opgesteld en bij de controle ter plaatse werd hiervan een kopie ontvangen.
Voorts wordt vastgesteld dat het VOI-boekhoudbesluit niet alleen vormelijk, maar ook
inhoudelijk niet steeds wordt nageleefd.
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Voor de bedrijfseconomische rekeningen betreft dit de afschrijvingen van de computerhardware, waarvoor een afschrijvingspercentage wordt geboekt van jaarlijks 20%,
terwijl dit percentage volgens het VOI-boekhoudbesluit (artikelen 26 en 34, § 7) 33%
bedraagt en de afschrijvingen pro rata temporis worden berekend.
Voor de budgettaire rekeningen wordt vastgesteld dat in de uitvoeringsrekening van
de begroting de toegepaste aanrekeningsregels voor de ontvangsten onder de ESRcode 16 ‘Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten’ en voor de uitgaven onder de ESR-code 12 ‘Werkingsmiddelen’ niet altijd conform zijn met het VOIboekhoudbesluit. De artikelen 52, §1, en 53, §1, bepalen dat de ontvangsten worden
geregistreerd op basis van een invorderingsrecht en de uitgaven op factuurdatum. Bij
afwezigheid van een invorderingsrecht/factuur geldt het moment van betaling.
Ten slotte zijn de uitgaven voor de investeringen van het boekjaar 2007 niet gerapporteerd in de uitvoeringsrekening van de begroting onder de ESR-code 74.22 (Verwervingen van overig materieel), evenals de btw-verrichtingen niet zijn opgenomen
onder de ESR-codes 12.5 (Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de
overheid), 36.3 (Belastingen op de toegevoegde waarde) en 49.42 (Inkomensoverdracht van de federale Overheid).
Volledigheidshalve dient vermeld dat de bovenvermelde opmerkingen over de toepassing van de waarderings- en aanrekeningsregels volgens het VOIboekhoudbesluit, gegeven de beperkte bedragen waarop deze betrekking hebben,
geen materiële impact hebben op het bedrijfseconomisch resultaat of op het over te
dragen begrotingssaldo van het boekjaar.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport alsook naar de voorzitter van de beheerscommissie van het Eigen Vermogen Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor
Natuur en Bos.
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