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Jaarrekening 2011 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) 
 
 
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 Fonds Culturele Infrastructuur heeft een jaarrekening 2011 opgesteld overeenkomstig 
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde econo-
mische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. 
 
Het agentschap heeft de uitvoeringsrekening van de begroting als volgt vastgesteld: 
 
ontvangsten 21.087.061 euro 
uitgaven 14.002.890 euro 
 
Bijgevolg is er voor het begrotingsjaar 2011 een overschot van 7.084.171 euro dat, samen met 
het overschot op 31 december 2010 van 36.308.998 euro, het gecumuleerd overschot op 
31 december 2011 verhoogt tot 43.393.169 euro. 
 
Het agentschap heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een balansto-
taal van 45.768.052 euro en een nettowinst van het boekjaar van 7.086.914 euro. 
 
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. 
 
Het Rekenhof verwijst naar zijn brieven van 16 februari 2010, kenmerk N09-3.475.968 B1 en 
B2, met betrekking tot de jaarrekening 2008. 
 
Verwijlinteresten 
Het Rekenhof merkte op dat er verschillende facturen werden ontvangen voor verwijlin-
tresten. Bij de rekeningencontrole 2011 heeft het opnieuw vastgesteld dat het FoCI verwijl-
intresten heeft betaald voor een bedrag van 20.776,53 euro. Het Rekenhof beveelt nogmaals 
aan procedures in te stellen, zodat verwijlintresten worden vermeden. 
 

 
De heer P. Muyters 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
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Oude openstaande vastleggingen 
Bij zijn rekeningencontrole 2008 stelde het Rekenhof vast dat er eind 2008 nog oude vast-
leggingen openstonden (328.261 euro). Ook eind 2011 staat een aanzienlijk bedrag aan vast-
leggingen open uit de periode 2000-2001 (839.506,32 euro). Het Rekenhof vraagt opnieuw 
de geldigheid van die openstaande saldi na te gaan. 
 
Leveranciersschulden 
Op basis van de ouderdomsbalans heeft het Rekenhof vastgesteld dat er nog altijd oude 
leveranciersschulden (daterend van 2005, 2006, 2007 en 2008) openstaan voor een bedrag 
van 9.917,99 euro. Het Rekenhof vraagt de geldigheid van die openstaande saldi na te gaan. 
Daarnaast bleek eind 2011 een aantal leveranciers opnieuw een openstaand saldo te hebben 
van minder dan 0,50 euro. Zijn college verzoekt u de geldigheid van die kleine, openstaande 
schulden na te gaan en eventueel af te boeken via inresultaatname. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van één maand, zoals bepaald in 
artikel 66, derde lid, van het rekendecreet van 8 juli 2011. 
 
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 leidend ambtenaar van het Fonds Culturele Infrastructuur. 
 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Jozef Beckers 
Hoofdgriffier Raadsheer 
 


