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Rekeningen 2008 van Landcommanderij Alden Biesen, 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 rekeningen
heeft beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door
artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de
Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen (hierna beheersbesluit).
Alden Biesen 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 dat de rekeningen door de minister van Begroting
voor 31 maart aan het Rekenhof worden bezorgd. De rekeningen 2008 van Alden Biesen
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
bovengenoemd besluit te worden aangepast.
Aansluiting tussen de uitvoeringsrekening en de rapportering in de financiële reconciliatiestaat
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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UITGAVEN
basisallocatie

opschrift

Financiële
reconciliatiestaat

3HDEE1200

werkingskosten

838.655,37

DAB (uitv rek)

verschil

854.071,44

15.416,07

Het Rekenhof vraagt een verklaring voor bovenstaand verschil.
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.
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, en naar de directeur van Alden Biesen.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Ignace Desomer
Voorzitter

