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Jaarrekening 2010 van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuuren Bosonderzoek (EV INBO)

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 Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 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
rapportering 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 2010. Deze controle geeft aanleiding tot de volgende vaststellingen en opmerkingen.
Bij de eerst opgestelde jaarrekening over 2007 van het EV INBO en de volgende jaarrekeningen over 2008 en 2009 had het Rekenhof meerdere opmerkingen geformuleerd, die u
met zijn brieven van respectievelijk 22 september 2009, 27 april 2010 en 29 maart 2011 werden meegedeeld. Bovendien werd in een afzonderlijk schrijven aan de voorzitter van de
beheerscommissie van het EV INBO, waarvan u kopie werd bezorgd, voor de jaarrekening
over 2009 een gedetailleerd overzicht gegeven van de problemen m.b.t. de bedrijfseconomische en budgettaire rekeningen. De opmerkingen hadden overwegend betrekking op de
niet-naleving van het VOI-boekhoudbesluit.
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Weliswaar heeft het EV INBO voor de jaarrekening 2010, gelet op het feit dat deze vooraf
aan de voornoemde brieven van het Rekenhof d.d. 29 maart 2011 was opgesteld, met de
meeste van deze opmerkingen nog geen rekening kunnen houden. Echter wordt vastgesteld
dat aan meerdere opmerkingen bij de jaarrekeningen 2007 en 2008 ook niet werd tegemoetgekomen, en dat in het boekjaar 2010 nog bijkomende foutieve boekingen en aanrekeningen in de bedrijfseconomische en budgettaire rekeningen werden verricht.
Hieruit volgt dat voor de jaarrekening per 31 december 2010 het VOI-boekhoudbesluit nog
steeds meermaals niet wordt toegepast, met als gevolg dat de balans, de resultatenrekening
en de uitvoeringsrekening van de begroting niet correct werden opgesteld. Aangezien in de
vorige boekjaren meerdere ontvangsten en uitgaven niet werden aangerekend in de uitvoeringsrekening van de begroting, impliceert dit dat het over te dragen begrotingssaldo per
einde 2010 dient te worden gecorrigeerd met - 121.981 euro, zodat dit 4.026.026 euro bedraagt in plaats van de gerapporteerde 4.148.007 euro.
Daarnaast dient voor de uitvoeringsrekening van de begroting 2010 nog te worden opgemerkt dat in de kolom ‘Herzien budget’, de bedragen niet altijd overeenstemmen met deze
opgenomen in de aangepaste begroting 2010 van het EV INBO. Indien de begrote bedragen
worden gecorrigeerd, kunnen, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde, meerdere belangrijke afwijkingen worden vastgesteld tussen de begrote bedragen en de realisaties.
Overigens wordt hierover, ondanks de relevante afwijkingen, in de toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting niet gerapporteerd. Uit het voorgaande volgt dat het
EV INBO derhalve zijn begroting zorgvuldiger dient op te stellen en, indien er desondanks
afwijkingen zouden voorkomen, een gewijzigde begroting dient op te stellen en deze tijdig
te laten goedkeuren.
Ten slotte werd door het EV INBO over het boekjaar 2010 geen jaarverslag opgesteld, zoals
is bepaald in het artikel 10, tweede lid, van het VOI-boekhoudbesluit.
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.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting 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 Eigen Vermogen van het
Instituut voor Natuur– en Bosonderzoek.
Op last:

Het Rekenhof:

Jan Debucquoy
Raadsheer

Ignace Desomer
Voorzitter
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