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Jaarrekening 2008 van het Reproductiefonds Vlaamse Musea (in vereffening)

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 de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
Het Reproductiefonds Vlaamse Musea heeft een jaarrekening 2008 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde
economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevisor maakte per 31 augustus 2008 een verslag op betreffende het voorstel
tot ontbinding van het Reproductiefonds Vlaamse Musea. De activiteiten van het Reproductiefonds werden overgenomen door een nieuwe organisatie vzw Lukas – Art in Flanders.
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
In strijd met artikel 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, werd de jaarrekening 2008 van het Reproductiefonds Vlaamse
Musea nv pas bij brief van 23 december 2009 aan het Rekenhof overgemaakt. Het
Reproductiefonds maakte zijn rekeningen al op 15 maart 2009 aan het IVA Centrale
Accounting (IVACA) over.
De uitvoeringsrekening van de begroting
Net zoals het IVACA heeft het Rekenhof bij zijn rekeningencontrole vastgesteld dat de initiële begroting uit de uitvoeringsrekening van de begroting verschilt van de begroting opgenomen in het decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (verschil van 226.000 EUR). Diezelfde uitvoeringsrekening van de begroting bevat niet de inkomsten uit de terugbetaling van
waarborgen (93,93 EUR).
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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.
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 directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van het Reproductiefonds
Vlaamse Musea.
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