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Rekeningen 2010 van Landcommanderij Alden Biesen, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 12 april 2011, 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). 
 
De DAB Landcommanderij Alden Biesen dient zijn rekeningen 2010 op te stellen overeenkomstig het  
bovenvermelde beheersbesluit. 
 
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: 
 
Beheersbesluit 
Bij de voorlegging van de rekeningen 2010 van de DAB werden, in strijd met het toen geldende be-
heersbesluit, geen kwartaalstaten meer opgesteld.  Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het beheers-
besluit op dat punt werd aangepast op 15 juli 2011.  
 
De controle resulteerde ook in een aantal boekhoudtechnische opmerkingen, die het Rekenhof recht-
streeks aan de directeur van Landcommanderij Alden Biesen bezorgt. Een kopie van die brief, ken-
merk N 09-3.659.649 B2, is als bijlage toegevoegd. 
 
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, en 
naar de directeur van Landcommanderij Alden Biesen. 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
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Bijlage: Kopie van brief 


