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Jaarrekening 2007 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
Mijnheer de viceminister-president,
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 de wet
van 16 maart 1954.
Het Fonds Culturele Infrastructuur heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde
economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare
instellingen.
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld:
ontvangsten
uitgaven

14.054.488 EUR
9.953.797 EUR

Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2007 een overschot van 4.100.691 EUR dat, samen
met het overschot op 31 december 2006 van 18.691.576 EUR, het gecumuleerd overschot
op 31 december 2007 verhoogt tot 22.792.267 EUR.
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balanstotaal
van 22.911.701 EUR en een nettowinst van het boekjaar van 4.099.357 EUR.
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.
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Overschrijding termijn van voorlegging
Artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de minister van Financiën de rekeningen
van de instellingen uiterlijk op 31 mei van het jaar na dat van het beheer voor toezicht aan
het Rekenhof voorlegt. De rekening 2007 van het Fonds Culturele Infrastructuur werd pas bij
brief van 4 september 2008 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke termijn werd dus
overschreden met meer dan 3 maanden.
Alternatieve financiering
In zijn brief van 5 juni 2007 betreffende de jaarrekening 2005 van het FoCI (kenmerk N 093.181.893 B1) formuleerde het Rekenhof een opmerking betreffende de erfpacht-metwederinhuring-overeenkomsten. Daarnaast werden ook een aantal vragen gesteld bij deze
vorm van alternatieve financiering.
U verstrekte bij brief van 3 oktober 2008 (kenmerk FB/CenACC-CR/SV/MK 1 FoCI/2006-034)
elementen van antwoord en verwees tevens naar een brief vanwege het FoCI van 1 april
2008 waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen ten aanzien van de toegepaste
herfinancieringswijze.
Het Rekenhof zal hierover rapporteren aan het Vlaams Parlement via een artikel in het
eerstvolgende rekeningenboek.
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de leidend ambtenaar van het Fonds Culturele Infrastructuur
bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.391.969 B2, is als bijlage gevoegd.
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale
Accounting bezorgd.
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en
Brussel, alsook naar de leidend ambtenaar van het Fonds Culturele Infrastructuur.
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