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Jaarrekening 2008 van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV)

Mijnheer 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 14
van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.
De SARiV heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische
adviesraden.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Overschrijding van de termijn
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de minister van Financiën de rekeningen
van de instellingen uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer voor toezicht aan het
Rekenhof voorlegt. De jaarrekening 2008 van de SARiV werd pas bij brief van 30 september
2009 naar het Rekenhof verzonden, hoewel de SARiV de rekening op 16 maart 2009 aan het
IVA Centrale Accounting heeft bezorgd. De wettelijke termijn werd dus met bijna 4 maanden
overschreden.
Toerekening van kosten in de budgettaire en bedrijfseconomische rekening
Het Rekenhof onderzocht bij zijn controle de correcte toerekening, zowel budgettair als
bedrijfseconomisch, van de kosten. De SARiV heeft ten onrechte een aantal personeels- en
werkingskosten in de bedrijfseconomische en/of budgettaire boekhouding niet aan 2008
toegerekend. Het verwijst hiervoor naar de boekhoudtechnische opmerking in de brief,
kenmerk N09-3.565.062 B2.
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Provisie vakantiegeld
De SARiV heeft in de bedrijfseconomische boekhouding geen voorziening aangelegd voor het
vakantiegeld dat verschuldigd is in 2009 op basis van de prestaties van de werknemers in
2008.
Presentiegelden
De SARiV betaalt presentiegelden aan plaatsvervangers van leden die benoemd zijn op
voordracht van de SERV, 11.11.11, Coprogram en de Federatie Toeristische Industrie. Dit is
niet in overeenstemming met de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van
9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische
adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen, dat niet
voorziet in de betaling van presentiegelden aan plaatsvervangers. Bovendien voorzien noch
het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden, noch het decreet van
16 mei 2007 tot oprichting van de strategische adviesraad internationaal Vlaanderen, noch het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot benoeming van de leden van de
strategische adviesraad internationaal Vlaanderen in de aanstelling van plaatsvervangers.
Artikel 14 van hoger vermeld besluit betreffende de presentiegelden bepaalt dat het bedrag
van de presentiegelden mag worden geïndexeerd, gekoppeld aan het spilindexcijfer 104,14
(basis 2004). De SARiV heeft deze echter ten onrechte gekoppeld aan de spilindex 138,01
(basis 1990). Hierdoor betaalt de SARiV teveel uit aan zijn leden (in januari 2008 werd 140,02
EUR betaald in plaats van 100 EUR).
Uitvoeringsrekening van de begroting
De uitvoeringsrekening van de begroting is niet in evenwicht omdat ze bij het over te dragen
resultaat geen rekening houdt met de aanschaffing van immateriële vaste activa (1815 EUR).
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.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de secretaris van de SARiV bezorgt. Een kopie van die brief,
kenmerk N 09-3.565.062 B2, is als bijlage toegevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, de secretaris van de SARiV alsook naar de voorzitter
van de SARiV.
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