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Jaarrekening 2011 van de Strategische Adviesraad Vlaamse Woonraad 
 
 
 
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. 
 
De Vlaamse Woonraad heeft een jaarrekening 2011 opgesteld 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 opmerkingen. 
 

Bij de controle van de jaarrekening 2011 van de Vlaamse Woonraad werd vastgesteld dat er 
een verschillend bedrag geboekt staat voor de dotatie 2011 enerzijds in de uitvoeringsreke-
ning van de begroting (246.000 euro) en anderzijds in de resultatenrekening bij de operati-
onele opbrengsten ( 247.000 euro).  
 
Bovendien werd er vastgesteld dat de cijfers van de laatst goedgekeurde begroting van de 
Vlaamse Woonraad niet overeenkomen met deze in de tweede kolom ‘Herzien budget’ van 
de uitvoeringsrekening van de begroting. Ook de verhoging van de dotatie met 1.000 euro, 
beslist bij de begrotingscontrole 2011, werd nooit als invorderingsrecht vastgelegd en bijge-
volg ook nooit geïnd. 
 
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. 
 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw - 11de verdieping 
Koning Albert II-laan 19 bus 11 
1210 BRUSSEL 
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Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie, alsook naar de voorzitter van de Vlaamse Woonraad. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 

 


