
 
 
 

 
 
Jaarrekening 2014 van het Agentschap Plantentuin Meise  
 
Mevrouw de viceminister-president, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd op basis van de officiële rekening die het departement Financiën en Begroting op 
31 maart 2015 aan het Rekenhof heeft bezorgd. Die controle kadert in de bevoegdheid van 
het Rekenhof, toegekend door artikel 63, §1, van het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het Agentschap Plantentuin Meise heeft een jaarrekening 2014 opgesteld overeenkomstig 
het rekendecreet van 8 juli 2011.  
 
Het Agentschap Plantentuin Meise heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt 
vastgesteld: 
 
ontvangsten 12.064.356 euro 
uitgaven 11.535.455 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2014 een overschot van 528.901 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2013 van 207.275 euro, het gecumuleerd overschot op  
31 december 2014 verhoogt tot 736.176 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balans-
totaal van 3.918.272 euro en een nettowinst van het boekjaar van 916.597 euro.  
 
De bedrijfsrevisor heeft een oordeel met voorbehoud gegeven voor de jaarrekening van het 
agentschap. Hij heeft opmerkingen geformuleerd bij de waardering van de gebouwen van 
het agentschap. Ook heeft hij de loonkost niet kunnen verifiëren met de fiscale aangifte. 
Ten slotte merkt hij op dat in de jaarrekening de waarde van het wetenschappelijk patri-
monium, eigendom van de federale overheid, niet wordt toegelicht. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een controle van 
de jaarrekening. Uit de controle is gebleken dat de loonkosten voor het personeel onder 
toepassing van het personeelsstatuut van de Franse Gemeenschap niet zijn opgenomen in 
de toelichting bij de jaarrekening. Hierdoor is het onmogelijk om een volledig beeld te krij-
gen van de kosten en inkomsten van het agentschap. De invoering van een analytische 
boekhouding wordt hierdoor ook belemmerd. 

 
Mevrouw A. Turtelboom 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering 
en Vlaams minister van Begroting, Financiën en 
Energie 
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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 kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en 
Sport, alsook naar de administrateur-generaal en de voorzitter van de raad van bestuur van 
het Agentschap Plantentuin Meise. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Hilde François Ignace Desomer 
Raadsheer Voorzitter 
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