
1/2 

 
 
 

 
 

Jaarrekening 2011 van de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van 
Vlaanderen (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 2011 op te stellen overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de boekhouding van de 
strategische adviesraden. In het artikel 3 van dit besluit is bepaald dat voor de begroting en 
de boekhouding, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïn-
tegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openba-
re instellingen, van toepassing is. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen en 
vaststellingen. 
 
Het Rekenhof heeft akte genomen van uw brief van 28 september 2012 aan de secretaris van 
de SAR Minaraad, waarin meerdere vaststellingen, tekortkomingen en inbreuken zijn op-
genomen tegen de regelgeving of richtlijnen. Het Rekenhof kan zich bij deze vaststellingen 
en opmerkingen volledig aansluiten. 
 
De uitvoeringsrekening van de begroting over 2011 bevat meerdere foutieve of  
niet-uitgevoerde aanrekeningen, waarvan enkele met een (beperkte) impact op het begro-
tingssaldo. Hieruit volgt dat het over te dragen begrotingssaldo van het boekjaar 2011 niet 
meer correct is samengesteld. 
 
Naar aanleiding van de detailcontroles van de jaarrekening 2011 heeft het Rekenhof nog 
meerdere fouten vastgesteld, in het bijzonder m.b.t. de bedrijfseconomische rekeningen 
waarin 49.318 euro niet als opbrengsten (terug te vorderen personeelskosten) en ca. 
110.000 euro niet als kosten (voorziening vakantiegeld en nog te ontvangen facturen) wer-
den geboekt. 
 

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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Daarnaast wordt nog opgemerkt dat de boekhoudkundige 14-rekeningen ‘Overgedragen 
winst/verlies’ voor 858.450 euro in de jaarrekening 2011  in het eigen vermogen zijn gerap-
porteerd als Reserves (code 13), ondanks dat hiervoor geen specifieke regelgeving is voor-
zien.  
 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
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 
en naar de voorzitter van de SAR Minaraad. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 
 
 


