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Jaarrekening 2011 van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – 
Onroerend Erfgoed (SARO) 
 
 
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 SARO heeft een jaarrekening 2011 opgesteld 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 summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 

Het Rekenhof heeft tijdens de controlewerkzaamheden vastgesteld dat de toegekende dota-
ties 2010 (291.000 euro) en 2011 (293.000 euro) pas uitbetaald zijn in april 2012. Nochtans 
voorzagen de respectievelijke ministeriële dotatiebesluiten in artikel 2 een uitbetaling in 
schijven per kwartaal, tijdens het jaar waarop ze betrekking hadden. 
 
Het gevolg hiervan was dat de financiële middelen van de SARO ontoereikend waren. De 
operationele kosten overtroffen de beschikbare liquide middelen, met een financiële schuld 
van 27.902 euro tot gevolg. Deze schuld is bovendien niet vermeld in VOL. 11 van de jaar-
rapportering. 
 
In dit kader merkt het Rekenhof tevens op dat het saldo van de vorderingen op 31 december 
2011: (583.946 euro) niet spoort met de per 31 december 2011 voor 2010 en 2011 nog verschul-
digde dotaties, (samen 584.000 euro). Zijn college vraagt dat het verschil wordt verklaard. 
 
Een andere vaststelling is dat de cijfers van de laatst goedgekeurde begroting van de SARO 
niet overeenkomen met deze in de tweede kolom ‘Herzien budget’ van de uitvoeringsreke-
ning van de begroting. Daarnaast werd de verhoging van de dotatie met 1000 euro, beslist 
bij de begrotingscontrole 2011, nooit als invorderingsrecht vastgelegd en bijgevolg ook nooit 
geïnd. 
 

 
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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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 voorzitter van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke 
Ordening – Onroerend Erfgoed. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 

 


