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Jaarrekening 2011 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 arti-
kel 71, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989. 
 
Het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos dient een jaarreke-
ning voor te leggen 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. 
 
De bedrijfsrevisor van het OC-ANB heeft over de balans, resultatenrekening en toelichting 
per 31 december 2011 een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd. 
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen en 
vaststellingen. 
 
Voor de bedrijfseconomische rekeningen wordt, zoals de vorige jaren, opgemerkt dat het 
OC-ANB nog een aantal herclassificaties dient uit te voeren en dat daaruit volgt dat de 
voorstelling van de balans en de resultatenrekening over het boekjaar 2011 niet altijd correct 
is weergegeven. In het bijzonder dient de aangelegde reserve (code 13) voor sociaal passief 
ten bedrage van 200.455 euro, gezien terzake in geen specifieke regelgeving is voorzien, te 
worden overgeboekt naar het overgedragen resultaat (code 14). Deze opmerking werd reeds 
door het Rekenhof bij de jaarrekening over 2009 geformuleerd.  Hierop werd ook de aan-
dacht gevestigd in uw schrijven van 2 oktober 2012 aan de instelling over de jaarrekening 
2011.  
 
De uitvoeringsrekening van de begroting wordt opgesteld op basis van de bedrijfseconomi-
sche rekeningen zonder dat hiervoor een goed uitgewerkt schema wordt gebruikt, zodat 
eventuele fouten niet worden gedetecteerd. De uitvoeringsrekening over 2011 bevat dan ook 
meerdere foutieve of niet-uitgevoerde aanrekeningen, waarvan enkele met een (beperkte) 
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impact op het begrotingssaldo. Hieruit volgt dat het over te dragen begrotingssaldo van het 
boekjaar 2011 niet meer correct is samengesteld.  
 
In de uitvoeringsrekening van de begroting over 2011 vertonen de ontvangsten en de uitga-
ven meerdere belangrijke afwijkingen tussen de begrote bedragen en de realisaties. Door de 
netto-toename die hieruit voortvloeit betekent dit ook dat het begrotingssaldo toeneemt 
met 1,6 miljoen euro tot 17,3 miljoen euro, in plaats van te verminderen met 5,9 miljoen 
euro tot 9,8 miljoen euro, zoals begroot. Het OC-ANB dient bij dergelijk belangrijke ver-
schillen een gewijzigde begroting op te stellen en deze tijdig te laten goedkeuren. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
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 
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 
 

 


