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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Brussel 

-- -- N 09-3.601.604 B1 14 september 2010 
 

Jaarrekening 2009 van de beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kun-

sten te Antwerpen (KMSKA), dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 11 juni 2010, kenmerk 

FB/CenAcc/ccr/BL 
 
 
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 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 Schone Kun-
sten in Antwerpen". 
 
Het KMSKA dient zijn jaarrekening 2009 op te stellen overeenkomstig het bovenvermelde besluit 
van de Vlaamse Regering.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere  con-
trole van de jaarrekening. De controle geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
Het Rekenhof neemt akte van uw antwoorden (met kenmerk FB/CenAcc/BL/ap/ en datum 19 juli 
en 20 juli 2010) op zijn brieven van 13 april 2010 (met kenmerk N 09-3.473.292 B1 en B2) waar-
in u verklaart dat zal worden tegemoet gekomen aan de meeste vaststellingen. Het Rekenhof zal 
dit nagaan bij volgende rekeningencontroles. Er wordt op gewezen dat geen antwoord werd ont-
vangen op de vaststelling met betrekking tot de techniek om vastleggingskredieten uit te putten 
via stookoliebestellingen, het ontbreken van de bestelbon en de decentrale factuurontvangst. 
 
Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Cultuur en naar de algemeen 
directeur van het KMSKA. 
 
Op last:       Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem      Ignace Desomer  
Hoofdgriffier       Voorzitter 


