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Rekeningen 2007 van Kasteel-Domein van Gaasbeek, dienst met afzonderlijk beheer
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Mijnheer de viceminister-president,
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 het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële
en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Beheersdienst van het
Kasteel-Domein van Gaasbeek".
Het Kasteel-Domein van Gaasbeek heeft zijn rekeningen 2007 opgesteld overeenkomstig bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering.
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een
summiere controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende
vaststelling.
Het beleidsplan 2006-2010 (goedgekeurd door het besluit van de Vlaamse Regering
van 20 juli 2006 houdende de gelijkstelling met een erkend museum van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en het
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en houdende de goedkeuring van het
beleidsplan van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Kasteel van Gaasbeek) bepaalde als strategische doelstelling 5: "We verhogen vanaf
2006 ons bezoekerscijfer met 10% per jaar gedurende de eerste drie jaar, met 5%
per jaar de laatste twee jaar." Het Rekenhof stelt vast dat er in 2006 geen stijging
was met de beoogde 10% (2005: 38.350, 2006: 40.716, stijging met 6,2%) en dat in
2007 het aantal bezoekers (37.886) terugliep tot onder het niveau van 2005. Parallel
daarmee daalden ook de inkomsten buiten de dotatie en projectsubsidies, niet alleen
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ten opzichte van 2006 maar ook ten opzichte van 2005 (2005: 182 duizend euro,
2006: 211 duizend euro, 2007: 152 duizend euro).
De controle resulteerde bovendien in een boekhoudtechnische opmerking, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de directeur van het Kasteel-Domein van Gaasbeek bezorgt. Een kopie van die brief, kenmerk N 09-3.319.947 B2, is als bijlage gevoegd.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd,
Sport en Brussel en naar de directeur van het Kasteel-Domein van Gaasbeek.
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