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Jaarrekening 2009 van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) 
 
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 
14 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden. 
 
De VLABEST heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit van de 
Vlaamse Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en boekhouding van de strate-
gische 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. 
 
Uitvoeringsrekening van de begroting 
De VLABEST heeft de openstaande presentiegelden van eind 2009 (4.223 EUR) betaald op 
29 januari 2010. Ze heeft die gelden echter foutief opgenomen in de uitvoeringsrekening van 
de begroting 2009 in plaats van 2010. 
 
Opvolging van vorige opmerkingen 
 
Toerekening van kosten in de budgettaire en bedrijfseconomische rekening 
Het antwoord van 30 juni 2010 op de opmerkingen betreffende de jaarrekening 2008 (zie 
brief met kenmerk FB/CenACC-CR/IV Vlabest08) bevestigt dat de VLABEST vanaf de jaar-
rekening 2010 zal rekening houden met de aanbevelingen van het Rekenhof aangaande de 
toerekening van kosten en de provisie vakantiegeld. 
 
Presentiegelden 
In voormeld antwoord werd medegedeeld dat de vergoedingen aan plaatsvervangers en 
externe experts voortaan gebeuren via facturering. Uit de laatste rekeningencontrole bleek 
eveneens dat alle leden waren benoemd (of dat het presentiegeld werd betaald rechtstreeks 
aan de organisatie die de personen afvaardigde) en de ontvangen bedragen niet hoger wa-
ren dan de toegelaten maxima. 
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Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het  
Rekenhof rechtstreeks aan de waarnemend secretaris van de VLABEST bezorgt. Een kopie 
van die brief, kenmerk N 09-3.626.643 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 Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, alsook naar de voorzitter van de 
VLABEST. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
Bijlage: 1 kopie van brief 


