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Jaarrekening 2011 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 artikel 
71, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989. 
 
Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) dient een 
jaarrekening voor te leggen overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en bud-
gettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening 2011. Deze controle geeft aanleiding tot de volgende vaststel-
lingen en opmerkingen. 
 
Het Rekenhof heeft bij zijn controle van de jaarrekening 2011 kunnen vaststellen dat, in 
tegenstelling tot de eerst opgestelde jaarrekening over 2007 en die van de daaropvolgende 
jaren, de jaarrekening zorgvuldiger werd opgesteld en dat aan de meeste opmerkingen van 
de vorige jaren werd tegemoetgekomen.  
 
Wel dient het EV INBO in een volgende jaarrekening in het bijzonder nog aandacht te be-
steden aan de rapportering van alle verkopen met code 70 ‘Lopende opbrengsten’ van de 
resultatenrekening, aan de invulling van de toelichtende tabel over de openstaande verbin-
tenissen, evenals aan de registratie van de verschuldigde kosten aan het agentschap INBO 
overeenkomstig de ESR-code in de uitvoeringsrekening waarop deze uitgaven betrekking 
hebben en niet globaal als inkomensoverdracht met ESR-code 41.10.  
 
In de uitvoeringsrekening van de begroting over 2011 vertonen de ontvangsten en de uitga-
ven meerdere belangrijke afwijkingen tussen de begrote bedragen en de realisaties. Dit leidt 
voor nagenoeg alle uitgavenposten tot kredietoverschrijdingen, die weliswaar worden ge-
compenseerd door hogere ontvangsten, dan begroot. Het EV INBO dient derhalve bij der-
gelijk belangrijke verschillen een gewijzigde begroting op te stellen en deze tijdig te laten 
goedkeuren.  

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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Voor de jaarrekening 2011 ontbreekt het advies van de Inspectie van Financiën.  
 
Het EV INBO heeft een jaarverslag 2011 opgesteld, maar de versterkte informatie is, zowel 
voor de werking en de organisatie van het EV INBO, als voor de financiële rapportering, 
zeer summier opgevat. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald 
artikel 66, derde lid, van het Rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
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. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 

 


