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Jaarrekening 2009 van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur 

en Bos (OC-ANB) 
 
 
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 71, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989. 
 
Het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos dient een jaarrekening 
op te stellen overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 
21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rap-
portering voor de Vlaamse openbare instellingen (hierna: VOI-boekhoudbesluit). 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening 2009. De controle geeft aanleiding tot de volgende vaststellin-
gen en opmerkingen. 
 
 
Fusie met vzw Inverde 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 werd de fusie van de vzw Inverde met 
het OC-ANB goedgekeurd, met als fusiedatum 1 juli 2009, en de inbreng ‘om niet’ van het 
hele vermogen van de vzw Inverde in het OC-ANB. Het eigen vermogen volgens de balans 
per 30 juni 2009 van de vzw Inverde bedroeg 200.455,43 EUR en dit bedrag is in de jaarre-
kening van het OC-ANB per 31 december 2009 opgenomen als reserves (code 13), meer 
bepaald als een reserve voor sociaal passief. Gezien voor het OC-ANB terzake geen speci-
fieke regelgeving is voorzien, hadden deze moeten worden geboekt en gerapporteerd als 
overgedragen resultaat (code 14). 
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In de uitvoeringsrekening van de begroting van het boekjaar 2009 werd voor de inbreng van 
de vzw Inverde hetzelfde (bedrijfseconomische) bedrag ad 200.455,43 EUR opgenomen als 
ontvangst (ESR-code 60) en werden derhalve de vereiste aanpassingen, volgens de  
geëigende budgettaire aanrekeningsregels, niet doorgevoerd bij het vaststellen van het 
overgedragen begrotingssaldo van de vzw Inverde op 1 juli 2009. 
 
 
Bedrijfseconomische en budgettaire rekeningen 

Het Rekenhof had over de jaarrekeningen 2007 en 2008 van het OC-ANB meerdere opmer-
kingen geformuleerd, die u met zijn brieven van respectievelijk 25 augustus 2009 en 1 juni 
2010 werden meegedeeld. 
 
Voor de bedrijfseconomische rekeningen werd reeds tegemoetgekomen aan de opmerkin-
gen van het boekjaar 2007 en zullen de overige opmerkingen aangaande classificaties in de 
resultatenrekening en de invulling van de toelichtende tabel Vol. 15c in een volgend boekjaar 
worden rechtgezet. 
 
Voor de budgettaire rekeningen werd in de uitvoeringsrekening van de begroting nog geen 
gevolg gegeven aan de opmerkingen, meer bepaald deze met betrekking tot de foutieve 
budgettaire aanrekeningen en het gebruik van de niet-correcte ESR-codes. Bovendien dient 
hier voor het boekjaar 2009 nog te worden aan toegevoegd dat het overgedragen overschot 
van het boekjaar 2008, evenals het overgedragen saldo van de vzw Inverde op 1 juli 2009 
(zie hoger) niet correct zijn weergegeven in de uitvoeringsrekening van de begroting 2009. 
Hieruit volgt dat het over te dragen begrotingssaldo van het boekjaar in deze uitvoeringsre-
kening eveneens niet correct is. 
 
Thans wordt door de boekhoudverantwoordelijken van het OC-ANB de uitvoeringsrekening 
van de begroting vanaf het boekjaar 2007 (het eerste werkingsjaar) opnieuw opgesteld, met 
toepassing van de budgettaire aanrekeningsregels conform het VOI-boekhoudbesluit. Dit zal 
leiden tot een rechtzetting van alle foutieve aanrekeningen van de boekjaren tot 2010 en 
derhalve tot een correct over te dragen begrotingssaldo van het boekjaar 2010.  
 
 
Waarderingsregels 
De beheerscommissie van het OC-ANB heeft op 20 oktober 2009 de haar voorgelegde 
waarderingsregels goedgekeurd. Echter moet worden vastgesteld dat deze waarde-
ringsregels, in het bijzonder met betrekking tot de (im)materiële vaste activa, niet altijd in 
overeenstemming zijn met het VOI-boekhoudbesluit.  
 
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. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale Ac-
counting bezorgd. 
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Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 
alsook naar de voorzitter van de beheerscommissie van het Ondersteunend Centrum van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 


