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Jaarrekening 2008 van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SAR
LV)
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 SAR LV 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.
Zijn college kan de opmerkingen die het agentschap Centrale Accounting formuleerde bij het
nazicht van de jaarrekening 2008 volledig onderschrijven. De toekenning van de werkingsdotatie werd zowel bedrijfseconomisch als budgettair foutief of niet geregistreerd.
Hierdoor bevat de jaarrekening een onvolledige en foutieve balans en resultatenrekening en
werd in de uitvoeringsrekening van de begroting ten onrechte geen budget noch een uitvoering opgetekend.
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 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 en naar de voorzitter van de SAR LV.
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