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De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 
1210 BRUSSEL 

 
 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 

-- -- N 09-3.473.292 B1 13 april 2010 

 
Jaarrekening 2008 van de beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone  
Kunsten te Antwerpen (KMSKA), dienst met afzonderlijk beheer 
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 2 juli 2009, kenmerk 
FB/CenAcc/ccr/BL 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft be-
ëindigd. 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 Koninklijk Museum voor Scho-
ne Kunsten in Antwerpen" (hierna beheersbesluit). 
 
Het KMSKA dient zijn jaarrekening 2008 op te stellen overeenkomstig het bovenvermelde 
besluit van de Vlaamse Regering. 
 
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. 
 
 
Voorlegging rekening 
 
Het beheersbesluit bepaalt in artikel 10 dat de rekeningen voor 31 maart aan het Rekenhof 
worden bezorgd. De rekeningen 2008 van de DAB KMSKA werden aan het Rekenhof ver-
zonden met brief van 2 juli 2009.  
 
Realisatiegraden ontvangsten (algemeen en sponsorgelden in het bijzonder) 
 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat langs ontvangstenzijde in de begroting 30.000 euro wa-
ren ingeschreven voor sponsorgelden. In de uitvoeringsrekening werden voor deze post 
geen ontvangsten geregistreerd. Eenzelfde situatie deed zich voor in 2006 en 2007.  
Dit is, zoals reeds vermeld in het verslag van het Rekenhof van september 2001 over de 
doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse 
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Gemeenschap (parlementair stuk 38 (2001-2002) – Nr. 1), het gevolg van het afleiden van 
de sponsorgelden naar het Patrimonium (of Eigen Vermogen).   
Het Rekenhof noteerde overigens op alle ontvangstenartikelen (met uitzondering van de do-
tatie) lage realisatiegraden: 
 

begr.art. rubriek 
begroting 2008  
              (euro)  

 realisaties 2008 
                 (euro)  

realisatie-
graad  

16.01      inkomgelden en rondleidingen           620.000,00              390.883,79       63% 
16.02      publicaties             80.000,00                22.926,81       29% 
16.03      diverse ontvangsten             80.000,00                36.077,75       45% 
38.00      schenkingen en legaten                    -                         -         
38.02      sponsorgelden             30.000,00                       -         0% 
46.10      dotatie         2.868.270,00            2.862.000,00       100% 

 
 
Financiële intransparantie DAB versus Patrimonium 
 
In hoger vermeld verslag van september 2001 werd gewezen op de ondoorzichtige finan-
ciële structuur van het KMSKA door de onduidelijke scheiding tussen de DAB enerzijds en 
het Patrimonium anderzijds. Dit is nog steeds het geval en kan worden aangetoond door de 
volgende feiten: 

- sponsorgelden die worden begroot bij de DAB maar daadwerkelijk worden ontvangen 
door het Patrimonium; 

- facturen van Patrimonium aan de DAB waarvoor exact hetzelfde briefpapier wordt 
gebruikt als de DAB (waarop bijvoorbeeld ook de vermelding 'Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap'); 

- niet geformaliseerde toewijzingsregels voor de uitgaven waarvoor het voor perso-
neelsleden niet steeds duidelijk is wie (DAB of Patrimonium) de uitgave ten laste 
neemt; 

- schuldvorderingen op formulieren van Patrimonium waarbij het woord 'Patrimonium' 
handmatig werd doorstreept en vervangen door 'DAB'. 

 
 
Over te dragen verbintenissen 
 
Het KMSKA rapporteert een bedrag van 671.177,68 euro aan naar 2009 over te dragen ver-
bintenissen. Het Rekenhof vraagt de geldigheid van deze verbintenissen te onderzoeken en 
dit omwille van de datum van de oorspronkelijke vastlegging (2004, 2005 of 2006) of de aard 
van de onderliggende verrichting. Ter illustratie: per einde 2008 zijn er zeven vastleggingen 
voor stookolie voor een waarde van 67.000 euro. In 2008 heeft het KMSKA ongeveer 
156.000 euro uitgegeven aan stookolie zodat de indruk wordt gewekt dat de vastleggingen 
gebeurden om de vastleggingskredieten uit te putten. Het KMSKA zou werken aan een uit-
zuivering van de over te dragen verbintenissen. 
 
 
Steekproefsgewijze controle verantwoordingsstukken uitgaven 
 
De steekproefsgewijze controle van de verantwoordingsstukken voor de uitgaven gaf aanlei-
ding tot de volgende opmerkingen: 

- De bestelbon ontbrak erg vaak. Het Rekenhof formuleerde dezelfde opmerking reeds 
n.a.v. de controle van de jaarrekening 2005 (brief van 14 november 2006, kenmerk 
N 09-3.194.220 N1).  

- Regelmatig betaalt het KMSKA pas na ontvangst van een aanmaning door een leve-
rancier. Dit gebeurt wanneer een decentraal ontvangen factuur (dit is een factuur die 
door de leverancier niet rechtstreeks aan de boekhouding wordt gestuurd) niet of niet 
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tijdig aan de boekhouding wordt bezorgd. Dit leidt er ook toe dat de originele factuur 
ontbreekt en dat wordt betaald op basis van een duplicaat.  

- Het KMSKA heeft een factuur betaald die niet aan de instelling was gericht maar aan 
een personeelslid. Een correcte werkwijze was geweest, een betaling van de factuur 
door het personeelslid zelf en daarna een terugvordering door het personeelslid bij de 
instelling via een onkostennota (het document 'schuldvordering' bij de KMSKA). 

- Bepaalde financiële afspraken (in casu ging het over de verkoop van een boek van 
een derde in de museumshop) worden onvoldoende geformaliseerd, zodat voor de 
boekhouding weinig informatie voorhanden is om de transactie correct en tijdig te 
verwerken. 

- Artikel 8, § 1, van het besluit van de administrateur-generaal van 10 juli 2008 (van 
toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2006) luidt: "§ 1. De heer Paul 
Huvenne heeft delegatie om, in het kader van de uitvoering van de begroting en bin-
nen de perken van de in de begroting vastgestelde kredieten, de beslissingen te ne-
men met betrekking tot het aangaan van verbintenissen en het nemen van de eraan 
verbonden vastleggingen, het goedkeuren van verplichtingen en de eruit voortvloei-
ende uitgaven en betalingen, het vaststellen van vorderingen en het verkrijgen van 
ontvangsten en inkomsten".  Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de factuur regelma-
tig werd goedgekeurd in opdracht van de heer Huvenne en bijgevolg niet door de 
heer Huvenne zelf. Nochtans is dit niet toegelaten vermits een formele, interne dele-
gatieregeling ontbreekt. De bevoegdheidsoverschrijdingen en het ontbreken van de 
delegatieregeling werden overigens reeds opgemerkt in het hogergenoemde verslag 
van het Rekenhof van september 2001.   

- Het Rekenhof had naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2003 (zie 
brief van 29 november 2005, kenmerk N 09-3.009.789 N1) opgemerkt dat de regel-
geving inzake overheidsopdrachten niet steeds werd nageleefd. Er werd vastgesteld 
dat deze opmerking onverkort blijft gelden. Er werden tien dossiers (drukwerken, bu-
reaumeubilair, grafische werkzaamheden, art handling, verspreiding museumkrant, 
...) gecontroleerd. Geen enkele keer werd een volledig dossier overheidsopdrachten 
bekomen, zodat bijvoorbeeld niet vaststaat dat één van de basisprincipes van de re-
gelgeving, namelijk gunning na mededinging, werd nageleefd. Het KMSKA overweegt 
extra expertise inzake overheidsopdrachten aan te trekken. 

 
 
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 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 basisallocaties: 
 
basisallocatie omschrijving fin.rec.st. uitv.rek. verschil 
3HDCE1211 werkingskosten 2.207.002,10 2.177.825,52 -29.176,58 
3HDCE7420 kapitaaluitgaven    139.055,84    168.467,48  29.411,64 
 
Het Rekenhof vraagt een verklaring voor bovenstaande verschillen. 
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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 algemeen directeur van het KMSKA bezorgt. Een kopie van 
die brief, kenmerk N 09-3.473.292 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
alsook naar de algemeen directeur van het KMSKA. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 
 
Bijlage: kopie van 1 brief 
 
 
 


