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Jaarrekening 2008 van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek (EV INBO) 
 
 
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 71, 
§ 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989. 
  
Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dient een jaarrekening 
op te stellen 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 summiere 
controle van de jaarrekening 2008. Deze controle geeft aanleiding tot de volgende 
opmerkingen en vaststellingen. 
 
De grondige controle van de jaarrekening van het EV INBO per 31 december 2007 had 
aanleiding gegeven tot meerdere opmerkingen, die met brief van 22 september 2009 werden 
meegedeeld aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting. Een antwoord op deze brief 
werd vooralsnog niet ontvangen. 
 
In voornoemd schrijven werd opgemerkt dat in de jaarrekening over het boekjaar 2007 het 
VOI-boekhoudbesluit door de instelling niet steeds werd nageleefd. Aangezien de jaarrekening 
over het boekjaar 2008 reeds was opgesteld, heeft de instelling hiermee in deze jaarrekening 
nog geen rekening kunnen houden. Bijgevolg wordt hierna voornamelijk melding gemaakt van 
de opmerkingen, die nieuw zijn in het boekjaar 2008, of die worden veroorzaakt door 
gewijzigde boekhoudkundige registraties of rapporteringen tegenover het boekjaar 2007.  
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Voor de jaarrekening van het EV INBO per 31 december 2008 blijven de opmerkingen m.b.t. 
de tabellen over de staat van de schulden (Vol.10) en de staat van de vorderingen (Vol. 11) 
gelden. Voor het boekjaar 2008 werd weliswaar een toelichting bij de uitvoeringsrekening van 
de begroting opgemaakt, maar deze is vrij summier en kan nog worden verbeterd. Voorts 
wordt opgemerkt dat de uitvoeringsrekening van de begroting van het boekjaar 2008 werd 
gerapporteerd in duizenden euro’s i.p.v. in euro. Ook over het boekjaar 2008 werd door het EV 
INBO geen jaarverslag opgesteld. 
  
De controle van de bedrijfseconomische rekeningen leidt tot dezelfde opmerkingen als vorig 
boekjaar, behoudens: 
▪ de voorziening vakantiegeld, die in het boekjaar 2008 slechts het dubbel en niet het enkel 

én het dubbel vakantiegeld bevat, en 
▪ de boekingen m.b.t. de toerekening van de kosten en opbrengsten van de lopende 

projecten aan het jaar waarop deze betrekking hebben, die in het boekjaar 2008 niet 
werden uitgevoerd. In het boekjaar 2007 werden hiervoor wel boekingen verricht, maar 
deze waren niet correct.  

 
Daarnaast wordt nog opgemerkt dat: 
▪ op de investeringen van het boekjaar 2008 ad 8.034 EUR geen afschrijvingen werden 

geboekt, zoals bepaald in de artikelen 26 en 34, § 7, van het VOI-boekhoudbesluit; 
▪ de ontvangen dotatie in het boekjaar 2008 van 670.000 EUR niet werd geboekt op een 

rekening met code 733 ‘Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke’, maar op 
rekeningen met code 700 ‘Verkopen’ voor 25.000 EUR en code 74 ‘Andere operationele 
opbrengsten’ voor 645.000 EUR. 

 
Voor de budgettaire rekeningen geldt nog dezelfde opmerking dat alle bedrijfseconomisch 
aangerekende opbrengsten en kosten van de resultatenrekening volledig worden 
overgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting. 
 
Betreffende de gebruikte ESR-codes in de uitvoeringsrekening van de begroting dient aan de 
opmerkingen over het boekjaar 2007 nog te worden toegevoegd: 
▪ de ontvangen dotatie van de algemene uitgavenbegroting is opgenomen als een 

inkomensoverdracht met ESR-code 46.4 ‘van een VOI, IVArp en EVApr’ i.p.v. ESR-code 
46.1 ‘van de institutionele overheid’; 

▪ de ontvangen terugstortingen van de bedrijfsvoorheffing zijn opgenomen als een 
inkomensoverdracht met ESR-code 49.2 ‘van andere Gemeenschappen’ i.p.v. ESR-code 
49.42 ‘van de federale overheid - belastingen en heffingen’ (in het boekjaar 2007 waren 
deze wel correct gerapporteerd); 

▪ de indeling van de algemene werkingskosten tussen de ESR-codes 12.11 en 12.21, 
respectievelijk vergoed ‘aan andere sectoren dan de overheid’ en ‘binnen de sector 
overheid’ is niet correct. 

 
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. 
 



N 09-3.551.132 B1 3 

Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 
alsook naar de voorzitter van de Beheerscommissie van het Eigen Vermogen van het  
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
 


