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Jaarrekening 2008 van het Eigen Vermogen Ondersteunend Centrum van het Agent-
schap voor Natuur en Bos (OC-ANB) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
eindigd. 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 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-boekhoud-
besluit). 
 
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 opmer-
kingen en vaststellingen. 
 
De grondige controle van de jaarrekening van het OC-ANB per 31 december 2007 had aan-
leiding gegeven tot meerdere opmerkingen, die met brief van 25 augustus 2009 aan de 
voogdijminister werden meegedeeld, en waarvan u, evenals de instelling, een kopie heeft 
ontvangen. In dit schrijven werd opgemerkt dat het VOI-boekhoudbesluit door de instelling, 
zowel vormelijk als inhoudelijk, niet steeds wordt nageleefd.  
 
In uw antwoord van 30 september 2009 deelt u mee dat door het OC-ANB vanaf het boek-
jaar 2009 rekening zal worden gehouden met de geformuleerde opmerkingen bij de jaarrap-
portering 2007 en dat de boekhouding in overeenstemming zal worden gebracht met het 
VOI-boekhoudbesluit. Bijgevolg wordt hierna voornamelijk melding gemaakt van de opmer-
kingen, die nieuw zijn in het boekjaar 2008, of die worden veroorzaakt door gewijzigde rap-
porteringen tegenover het boekjaar 2007.  
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In het boekjaar 2008 werden de rekeningen voorgelegd op basis van het standaardschema 
van de VOI-jaarrekening van het agentschap Centrale Accounting. In dit schema werd de 
toelichting over de staat van de schulden (Vol.11) niet ingevuld en werd deze over de verbin-
tenissen (Vol.15c) niet correct ingevuld, hetgeen bij laatstgenoemde ook aanleiding gaf tot 
foutmeldingen. 
 
De controle van de bedrijfseconomische rekeningen leidt tot dezelfde opmerking als het vorig 
boekjaar over de afschrijvingen op de investeringen en voorts kan nog worden opgemerkt 
dat:  
▪ de ontvangen dotaties, subsidies en soortgelijke m.b.t. het boekjaar 2008 voor een totaal 

van 63.966 EUR niet werden geboekt op een rekening met code 733 ‘Andere dotaties, 
subsidies, toelagen en soortgelijke’, maar op rekeningen met code 70 en gerapporteerd 
als ‘Lopende opbrengsten’; 

▪ de in het boekjaar 2008 nog geboekte opbrengsten en kosten m.b.t. het vorig boekjaar 
werden weergegeven als ‘andere bedrijfsopbrengsten’ of ‘uitzonderlijke opbrengsten en 
kosten’ i.p.v. onder de opbrengsten- of kostenrekening waarop ze betrekking hebben. 

 
Voor de budgettaire rekeningen gelden nog dezelfde algemene opmerkingen over de aanre-
kening van de ontvangsten en uitgaven, behoudens de uitgaven voor de investeringen, die 
wel budgettair werden aangerekend. 
 
Daarnaast dient over de uitvoeringsrekening van de begroting van het boekjaar 2008 nog te 
worden opgemerkt dat: 
▪ meerdere ESR-codes worden gerapporteerd als ‘Niet verdeeld’ (bv. 16.0 ‘Verkopen van 

niet-duurzame goederen en diensten’) of zijn onvoldoende ingedeeld (bv. 11 ‘Lonen en 
sociale lasten’); 

▪ in de kolom ‘Herzien budget’ voor de ESR-code 03 ’Interne verrichtingen’ een totaalbe-
drag is vermeld van 8.029.000 EUR, terwijl slechts 7.911.000 EUR is opgenomen onder 
de ESR-code 03.22 ‘Over te dragen overschot van het boekjaar’; 

▪ in de kolom ‘Uitvoering cumul’: 
· het overgedragen overschot van de vorige boekjaren (ESR-code 08.21) is opgenomen 

voor 7.911.000 EUR, ofschoon in het boekjaar 2007 een over te dragen positief begro-
tingssaldo werd gerapporteerd van 8.029.525 EUR, een verschil van 118.525 EUR;  

· de ontvangen dotatie uit de algemene uitgavenbegroting (ESR-code 46.1) onvolledig is 
aangerekend voor 7.375 EUR i.p.v. 255.000 EUR;  

· de ontvangen subsidies van het EVA Vlaamse Landmaatschappij ad 41.591 EUR ver-
keerd zijn aangerekend op ESR-code 16.0 i.p.v. op 46.4 en de uitgaven voor investerin-
gen in uitrusting ad 11.643 EUR op ESR-code 12.11 i.p.v. op 74.22. 

 
Ten slotte wordt nog opgemerkt dat het Eigen Vermogen OC-ANB voor het boekjaar 2008 
geen jaarverslag heeft opgesteld, zoals bepaald in artikel 10, tweede lid, van het VOI-
boekhoudbesluit. 
 

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. 
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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 Ondersteu-
nend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Jozef Beckers 
Hoofdgriffier  Raadsheer 
 
 


