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Jaarrekening 2009 van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

(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 arti-
kel 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 rap-
portering 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 2009. Deze controle geeft aanleiding tot de volgende opmer-
kingen en vaststellingen. 
 
Het Rekenhof had over de jaarrekeningen 2007 en 2008 van het EV INBO meerdere opmer-
kingen geformuleerd, die u met zijn brieven van respectievelijk 22 september 2009 en 
27 april 2010 werden meegedeeld. Deze opmerkingen hadden voornamelijk betrekking op 
de niet-naleving van het VOI-boekhoudbesluit door het EV INBO.   
 
Bij de controle van de jaarrekening per 31 december 2009 wordt vastgesteld dat slechts in 
beperkte mate gevolg werd gegeven aan de opmerkingen en dat ook in deze jaarrekening 
het VOI-boekhoudbesluit nog steeds meermaals niet wordt toegepast, met als gevolg dat de 
balans, de resultatenrekening en de uitvoeringsrekening van de begroting niet correct wer-
den opgesteld. 
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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  
Beheerscommissie van de instelling.  
 
Inzake de opmerking dat er geen boekhoudkundige registratie is van de  aanwending van 
personeel en middelen van het agentschap INBO door het EV INBO, en omgekeerd, heeft 
het Rekenhof ervan akte genomen dat hiervoor in de begroting vanaf 2011 nieuwe begro-
tingsartikelen zijn gecreëerd.  
 
 
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 Beheerscommissie van het Eigen 
Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bezorgt. Een kopie van die brief, 
kenmerk N 09-3.595.336 B2, is als bijlage gevoegd. 
 
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 Beheerscommissie van het Eigen Vermogen van het Insti-
tuut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
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