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Rekeningen 2010 van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds), dienst met afzonderlijk beheer
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 5 juli 2011, kenmerk
FB/CenAcc/ccr/BL
Mijnheer de minister,
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door artikel
12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende het financieel en
materieel beheer van de DAB Minafonds.
De DAB Minafonds dient zijn rekeningen 2010 op te stellen overeenkomstig het voornoemde
besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere
controle van de rekeningen, met bijzondere aandacht voor de uitgaven van het Agentschap
voor Natuur en Bos voor de DAB Minafonds. De bevindingen daarover zijn samengevat in
het verslag als bijlage bij deze brief. Zij zullen, samen met uw antwoord, in het eerstvolgende
rekeningenboek aan het Vlaams Parlement worden meegedeeld.
De controle van de rekeningen 2010 van de DAB Minafonds geeft aanleiding tot de volgende
opmerkingen en vaststellingen.
Vanaf het boekjaar 2008 wordt bij de voorlegging van de rekening van de DAB een nieuwe
werkwijze gehanteerd, waarbij o.m. geen kwartaalstaten en beheersrekening meer worden
opgemaakt. Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking bij vorige rekeningencontroles dat waar
nodig het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende het financieel en
materieel beheer van de DAB Minafonds dient te worden aangepast.
De overgedragen verbintenissen in de rekeningen 2010 sluiten niet aan met de over te dragen verbintenissen in de rekeningen 2009. Het verschil bedraagt 1.067.957,26 euro. Zoals
meegedeeld in het jaarverslag van de DAB Minafonds (p. 89) werden de vastleggingen vereffenaar kort zonder visum van de controleur van de vastleggingen met onbestemde begunstigde, niet opgenomen in de overdracht.
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In de rekeningen van de DAB van het boekjaar 2010 zijn slechts voor 1.141.253,72 euro
geannuleerde verbintenissen van vorige jaren gerapporteerd, voor een totaal aan overgedragen verbintenissen van 970.545.945,54 euro. In de rekeningen van de laatste drie boekjaren 2009, 2008 en 2007 bedroegen de annuleringen respectievelijk 46,3 miljoen euro,
10,5 miljoen euro en 12,7 miljoen euro.
Ten slotte is aan de passiefzijde van de balans -753.435.783,08 euro als saldo gerapporteerd, terwijl dit saldo -644.297.277,03 euro bedraagt.
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 kopie van deze brief en het verslag gaat ook naar de Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur en naar de secretaris-generaal van het departement Leefmilieu, Natuur en
Energie.
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