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Jaarrekening 2009 van de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaan-

deren (SAR Minaraad) 
 
 
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 arti-
kel 14 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden. 
 
De SAR Minaraad dient een jaarrekening 2009 op te stellen 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 grondige 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende vaststellingen en 
opmerkingen. 
 
Beginbalans per 1 juni 2009 

De SAR Minaraad is op 1 juni 2009 opgestart als opvolger van de Minaraad. In een begelei-
dend schrijven van 11 maart 2010 aan het IVA Centrale Accounting werd door de secretaris 
van de SAR Minaraad meegedeeld dat in de voorgelegde jaarrekening 2009, de kolom ‘hui-
dig boekjaar’ van de balans, resultatenrekening en de toelichting betrekking heeft op de 
SAR Minaraad voor de periode 1 juni 2009 - 31 december 2009 en de kolom ‘vorig boekjaar’ 
op de (oude) Minaraad voor de periode 1 januari 2009 - 31 mei 2009. Voor de uitvoeringsre-
kening van de begroting worden de cijfers van het volledige jaar 2009 weergegeven.  
 
De controle van de beginbalans per 1 juni 2009 heeft uitgewezen dat de gebruikelijke boe-
kingen bij het afsluiten van een periode niet werden uitgevoerd, o.m. de boekingen van de  
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afschrijvingen op investeringen, de voorziening voor vakantiegeld en de toerekening van de 
kosten en opbrengsten aan de betrokken periode. Gezien het periodetoerekeningen betreft 
die niet over meerdere boekjaren lopen zijn deze weliswaar in de rekeningen per 31 decem-
ber 2009 geneutraliseerd (zie evenwel hierna).  
 

Jaarrekening per 31 december 2009 

In artikel 3 van het bovenvermelde besluit van 1 juni 2007 is bepaald dat voor de begroting 
en de boekhouding het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een 
geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse 
openbare instellingen, van toepassing is (hierna: VOI-boekhoudbesluit). 
  
Bij de controle van de jaarrekening per 31 december 2009 wordt vastgesteld dat, zowel voor 
de bedrijfseconomische als voor de budgettaire rekeningen, het VOI-boekhoudbesluit 
meermaals niet wordt toegepast, met als gevolg dat de balans, de resultatenrekening en de 
uitvoeringsrekening van de begroting niet correct werden opgesteld. 
 
Gezien de opmerkingen over de niet-conforme boekingen en aanrekeningen in de bedrijfs-
economische en budgettaire rekeningen overwegend boekhoudtechnisch van aard zijn, wor-
den deze derhalve meegedeeld in een afzonderlijk schrijven aan de voorzitter van de SAR 
Minaraad. 
 

 
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 
 
Zoals vermeld, resulteerde de controle ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, 
die het Rekenhof rechtstreeks aan de voorzitter van de SAR Minaraad bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.595.338 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 Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 
alsook naar de voorzitter van de SAR Minaraad. 
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Rudi Moens  Ignace Desomer 
Raadsheer  Voorzitter 
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