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Jaarrekening 2010 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 strategische adviesraden.
VLABEST heeft een jaarrekening 2010 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en 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 opmerking.
Aanrekening van lonen december
De lonen van december 2010 werden uitbetaald in 2010. Tevens werden deze ook budgettair aangerekend in de uitvoeringsrekening van de begroting 2010. Dit is in strijd met artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 betreffende de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector en daaruit
volgend met artikel 53, §7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de
Vlaamse openbare instellingen. Hierdoor ontstond eveneens, samen met de budgettaire
aanrekening van het vakantiegeld, een budgetoverschrijding.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof.
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De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de waarnemend secretaris van VLABEST bezorgt. Een kopie van
die brief, kenmerk N 09-3.667.195 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 waarnemend secretaris en
de voorzitter van VLABEST.
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