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Mijnheer de minister,
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 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer
van de dienst met afzonderlijk beheer "Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek"
(hierna beheersbesluit).
Het kasteeldomein van Gaasbeek dient zijn rekeningen 2008 op te stellen overeenkomstig
het 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 opmerkingen.
Rekeningvoorlegging
Het beheersbesluit bepaalt in artikel 10 (in fine) dat de rekeningen door de minister van Financiën en Begroting voor 31 maart aan het Rekenhof worden bezorgd. De rekeningen 2008
van het kasteeldomein van Gaasbeek werden aan het Rekenhof verzonden met brief van 2
juli 2009.
Beheersbesluit
Bij de voorlegging van de rekening van de DAB werd een nieuwe werkwijze gehanteerd,
waarbij bijvoorbeeld geen kwartaalstaten meer werden opgemaakt. Waar nodig dient het
beheersbesluit te worden aangepast.
Aansluiting tussen de uitvoeringsrekening en de rapportering in de financiële reconciliatiestaten
De aansluiting tussen de uitvoeringsrekening van de DAB en de rapportering in de financiële
reconciliatiestaten en hun onderliggende rapporten, kan niet worden gemaakt voor de hierna
genoemde basisallocatie:
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Bezoekersaantallen
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
in 2008 een stijging van 2% ten opzichte van 2007 vast tot 38.648 bezoekers. Dit is nagenoeg het niveau van 2005 (38.350). Het bezoekersaantal blijft dus ongeveer 12.000 eenheden onder het cijfer van de strategische doelstelling. De dotatie kende in de periode 20062008 een meer dan verdubbeling: van 259.000 tot 565.000 euro.
Naar 2009 over te dragen verbintenissen
De uitvoeringsrekening 2008 rapporteert een bedrag van 146.900,67 euro aan naar 2009
over te dragen verbintenissen. Uit het detail blijkt dat 62.217,79 euro hiervan vastleggingen
van 2007 of vroeger betreft. Er werd begrepen dat dit bedrag in 2009 werd uitgezuiverd. Het
ging om nooit verstuurde bestelbonnen of nooit ontvangen facturen. Het Rekenhof vraagt de
nodige aandacht voor de correctheid van de vastleggingen en het encours.
Overheidsopdrachten
Het Rekenhof stelde vast dat éénzelfde grafisch bureau in 2008 voor ongeveer 32.000 euro
opdrachten (ontwerp affiches, drukwerk, ...) uitvoerde. De regelgeving overheidsopdrachten
werd hierbij niet gerespecteerd. Pas in 2009 werd een overheidsopdracht uitgeschreven.
Ook werd in 2008 voor ongeveer 8.000 euro audiovisuele apparatuur aangekocht bij éénzelfde firma waarbij geen beroep werd gedaan op de mededinging.
Inventarisatie
Volgens artikel 13 van het beheersbesluit moet er een vermogenscomptabiliteit worden gevoerd en dient er onder meer een inventaris van het vermogen te worden opgemaakt.
Het Kasteel van Gaasbeek bezit een inventaris van de vermogensgoederen en een specifiekere inventaris voor de museumstukken.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de inventaris van de vermogensgoederen op een nietéénvormige manier is samengesteld. Ter illustratie:
- een hygrometer van 35 euro staat wel en een camcorder van 247 euro staat niet op
de inventaris;
- op één factuur worden een dvd speler en mini keten vermeld: de mini keten staat wel
en de dvd speler staat niet op de inventaris;
- een dvd speler aangekocht in 2005 staat wel, een dvd speler met factuur 2008 staat
niet op de inventaris.
Bij de fysieke controle van de inventaris van de museumstukken werd één item niet teruggevonden (een duit uit Antwerpen van 1596). Een mogelijke oorzaak is de ongeorganiseerde
manier waarop de niet tentoongestelde museumstukken worden bewaard. Met het oog op de
vrijwaring van het actief van de Vlaamse Overheid dringt het Rekenhof aan op verbetering.
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.

N 09-3.473.300 B1

3

De controle resulteerde bovendien in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het
Rekenhof rechtstreeks aan de directeur van het kasteeldomein van Gaasbeek bezorgt. Een
kopie van die brief, kenmerk N 09-3.473.300 B2, is als bijlage gevoegd.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en naar de directeur van het kasteeldomein van Gaasbeek.
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