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Jaarrekening 2009 van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen (SARiV) 
 
 
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 SARiV 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. 
 
Opvolging van vorige opmerkingen 
 
Presentiegelden 
Het Rekenhof stelt vast dat zijn opmerkingen betreffende de jaarrekening 2008 (zie brief met 
kenmerk N09-3.565.062 B1 van 27 april 2010) aanleiding hebben gegeven tot het besluit 
van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot regeling van de presentiegelden van 
de plaatsvervangers van de leden van de SARiV. 
 
Inzake de uitbetaling van presentiegelden en de vergoeding aan plaatsvervangers en exter-
ne experts bleek uit de laatste rekeningencontrole ook dat alle leden waren benoemd (of het 
presentiegeld rechtstreeks werd betaald aan de organisatie die de personen afvaardigde) en 
de ontvangen bedragen niet hoger waren dan de toegelaten maxima. 
 
Provisie vakantiegeld 
De SARiV heeft in de jaarrekening 2009 een voorziening aangelegd voor het vakantiegeld 
dat is verschuldigd in 2010 op basis van de prestaties van de werknemers in 2009. 
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Liquide middelen 
 
Er is een aanzienlijke daling van de liquide middelen (van 159.000 EUR in 2008 naar 74.000 
EUR in 2009). De financiële reserves van de SARiV zijn dan ook beperkt. Aangezien het 
saldo van de dotatie 2008 slechts in augustus 2009 werd vereffend, ontstond in het eerste 
semester van 2009 een beperkte liquiditeit, met zelfs negatieve banksaldi tot gevolg. Een-
zelfde scenario doet zich voor in 2010, aangezien de eerste schijf van de dotatie 2009 pas 
eind mei 2010 werd betaald. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien 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 secretaris van de SARiV bezorgt. Een kopie van die brief, 
kenmerk N 09-3.626.642 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Be-
stuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, alsook naar de secretaris en de voorzitter 
van de SARiV. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
Bijlage: 1 Kopie van brief 


