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Jaarrekening 2010 van de strategische adviesraad Milieu- en Natuurraad van  

Vlaanderen (SAR Minaraad) 
 
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 SAR Minaraad dient een jaarrekening 2010 op te stellen overeenkomstig het besluit van 
de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de 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 vaststellingen en 
opmerkingen. 
 
In artikel 3 van bovenvermeld besluit van 1 juni 2007 is bepaald dat voor de begroting en de 
boekhouding, het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïn-
tegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openba-
re instellingen, van toepassing is (hierna: VOI-boekhoudbesluit). 
 
Met zijn brief van 19 april 2011 (N 09-3.595.338 B1) had het Rekenhof u meegedeeld dat de 
controle van de jaarrekening per 31 december 2009 had uitgewezen dat, zowel voor de be-
drijfseconomische als voor de budgettaire rekeningen, het voornoemd VOI-boekhoudbesluit 
meermaals niet wordt toegepast, met als gevolg dat de balans, de resultatenrekening en de 
uitvoeringsrekening van de begroting niet correct zijn opgesteld. In een afzonderlijk schrijven 
aan de voorzitter van de SAR Minaraad (N 09-3.595.338 B2), waarvan u kopie werd be-
zorgd, werden de opmerkingen over de niet-conforme boekingen en aanrekeningen in de 
bedrijfseconomische en budgettaire rekeningen, die overwegend boekhoudtechnisch van 
aard zijn, opgesomd. Hierbij werd ook gerefereerd naar uw brief van 10 januari 2011 aan de 
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secretaris van de SAR, waarin een aantal zaken zijn opgenomen die niet beantwoorden aan 
het VOI-boekhoudbesluit of gegeven richtlijnen. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 is de SAR Minaraad reeds aan enkele van uw 
opmerkingen tegemoetgekomen. Gegeven dat deze jaarrekening vooraf aan de brief van 
het Rekenhof was opgesteld, zal de SAR pas in de jaarrekening 2011 met zijn opmerkingen 
rekening kunnen houden.  
 
Het huishoudelijk reglement van de SAR Minaraad dd. 31 juli 2010 bepaalt in artikel 32, 
punt 4, dat het verslag van de bedrijfsrevisor over de jaarlijkse controle en goedkeuring van 
de ontwerprekeningen en de boekhouding wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur en 
vervolgens aan de Raad. Uit de notulen van voornoemde organen blijkt niet dat het verslag 
van de bedrijfsrevisor, noch de financiële informatie over het boekjaar 2010 werd voorge-
legd. 
 
Ten slotte wordt nog opgemerkt dat, in tegenstelling tot het vorig boekjaar, bij de jaarreke-
ning 2010 in een begeleidend schrijven niet wordt meegedeeld dat de cijfers van 2009 geen 
betrekking hebben op een volledig boekjaar, maar op de periode van 1 juni 2009 tot 31 de-
cember 2009. 
 
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  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 
en naar de voorzitter van de SAR Minaraad. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 


