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Rekeningen 2010 van het Kasteeldomein van Gaasbeek, 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 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 kasteeldomein van
Gaasbeek” (hierna beheersbesluit).
Het Kasteeldomein van Gaasbeek dient zijn rekeningen 2010 op te stellen overeenkomstig
het bovenvermelde 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 onderstaande opmerkingen,
die betrekking hebben op al eerder geformuleerde vaststellingen (brieven N 09-3.473.300 B1
en B2, van 30 maart 2010).
Beheersbesluit
Bij de voorlegging van de rekening van de DAB worden geen kwartaalstaten meer opgesteld. Het beheersbesluit werd nog niet aangepast aan die gewijzigde manier van rekeningvoorlegging.
Inventarisatie
De inventarisatie van de museumstukken bleek sterk te zijn verbeterd. Zo waren de depots
al meer geordend (keramiek bij keramiek, koper bij koper, gravures bij gravures, enz.) en
waren de rekken/dozen/mappen/lades gelabeld.
Niettemin zijn er nog talrijke verbeterpunten, zoals:
De munten zijn in dozen opgeborgen, maar nog niet allemaal individueel identificeerbaar,
waardoor het moeilijk is de inventaris op papier af te stemmen met de werkelijkheid.
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De classificatie kan beter: alle prenten zitten weliswaar gerangschikt, maar het stuk met
inventarisnummer 1447 (prent Gezicht op baljuwhuis te Gaasbeek vanuit Zuiden) kon bij
de fysieke controle niet onmiddellijk worden teruggevonden omdat er geen systematiek
was uitgewerkt bij de plaatsing in depot en de inventarisnummers.
De inventaris vermeldt niet altijd de correcte plaats van het object.
Het Kasteel van Gaasbeek is zich bewust van de problematiek, zo blijkt uit het beleidsplan
van de DAB, waarin op p. 20 het volgende wordt vermeld over de collectieregistratie: Er kon
te weinig werk gemaakt worden van een doorgedreven registratie.
Voorraadbeheer publicaties
Bij zijn rekeningencontrole 2008 merkte het Rekenhof op dat het Kasteel van Gaasbeek
geen geactualiseerde gegevens had over de voorraad publicaties. Het beval aan een minimum aan voorraadbeheer te voeren. Het Kasteel van Gaasbeek is daar nog altijd niet op
ingegaan.
Tijdigheid en volledigheid van de facturatie
Pas in 2010 heeft het Kasteel van Gaasbeek (een welbepaald deel van) de concessievergoeding (11.964,31 euro) voor de horeca-aangelegenheid op het domein gefactureerd aan
de concessiehouder voor de periode 2002-2009.
Een tweede voorbeeld van laattijdige facturatie betreft de inkomgelden: zo werd pas op
27 mei 2011 een opdracht tot boeking van een vastgesteld recht opgesteld voor een schoolbezoek op 7 oktober 2010. Ook al betreft het een immaterieel bedrag, het geeft wel aan dat
de tijdigheid en de volledigheid van de facturatie een aandachtspunt blijft.
Overgedragen verbintenissen
Er wordt een bedrag van 107.887,52 euro aan verbintenissen voor werkingskosten overgedragen naar 2011. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dit bedrag moet worden uitgezuiverd:
dubbele vastleggingen moeten worden verwijderd, vastleggingen die nog deels openstaan
maar waarvan de eindfactuur al werd ontvangen, moeten worden geannuleerd, enz.
Overheidsopdracht
De overheidsopdracht voor de organisatie van het Halloweenfeest (17.500 euro) werd in
2010 zonder mededinging gegund. In 2011 gebeurde daarvoor wel een marktraadpleging.
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 Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur, en naar de directeur van het Kasteeldomein van Gaasbeek.
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