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Jaarrekening 2007 van de Vlaamse Opera

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 het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera.
De Vlaamse Opera heeft een jaarrekening 2007 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde budgettaire en economische boekhouding voor de Vlaamse openbare instellingen. De
bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening.
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.
Overschrijding van de termijn
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 de Vlaamse Opera
werd pas bij brief van 4 februari 2009 naar het Rekenhof verzonden. De wettelijke
termijn werd dus overschreden met 8 maanden.
Opvolging opmerking vorige jaren
In zijn brief N 09-3.181.894 B1 van 7 september 2006 over de jaarrekening 2005
vroeg het Rekenhof na te gaan op grond van welke bepalingen de toenmalige voorRegentschapsstraat 2
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zitter van de raad van bestuur van de Vlaamse Opera een schuld ten bedrage van
7.386 EUR kwijtschold ten aanzien van een huurder die schade aan het operagebouw in Gent had veroorzaakt. Het Rekenhof heeft die informatie nog niet ontvangen.
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.
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de intendant van de Vlaamse Opera bezorgt. Een kopie
van die brief, kenmerk N 09-3.391.968 B2, is als bijlage toegevoegd.
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 intendant en de voorzitter van de vzw Vlaamse Opera.
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