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Rekeningen 2009 van kasteeldomein van Gaasbeek, 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 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 2009 op te stellen overeenkomstig 
het bovenvermeld 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 volgende opmerkingen. 
 
Beheersbesluit 
Bij de voorlegging van de rekening van de DAB werd een werkwijze gehanteerd, waarbij 
bijvoorbeeld geen kwartaalstaten meer werden opgemaakt. Waar nodig dient het beheers-
besluit te worden aangepast. 
 
Bezoekersaantallen 
Het beleidsplan 2006-2010 (goedgekeurd door het besluit van de Vlaamse Regering van 
20 juli 2006 houdende de gelijkstelling met een erkend museum van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en het Museum van Heden-
daagse Kunst Antwerpen en houdende de goedkeuring van het beleidsplan van 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Kasteel van Gaasbeek) be-
paalde als strategische doelstelling 5: "We verhogen vanaf 2006 ons bezoekerscijfer met 
10% per jaar gedurende de eerste drie jaar, met 5% per jaar de laatste twee jaar." In 2009 
waren er 30.245 bezoekers. Zoals aangetoond in onderstaande tabel blijft het bezoekers-
aantal hiermee verder onder de doelstelling uit het beleidsplan.  
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Jaar 
Aantal 

bezoekers       evolutie traject volgens beleidsplan 

 
2005 38.350 15,6% 

  2006 40.716 6,2% 42.185 (10% meer dan werkelijk cijfer 2005) 
2007 37.886 -7,0% 46.404 (10% meer dan trajectcijfer 2006) 
2008 38.648 2,0% 51.044 (10% meer dan trajectcijfer 2007) 
2009 30.245 -21,7% 53.596 (5% meer dan trajectcijfer 2008) 

 
Ondermeer hierdoor zijn de eigen inkomsten in 2009 lager dan in 2005. 
 

 

Diverse 
 inkomsten 

Inkomgelden Verkoop  
publicaties 

 Sponsoring Totaal eigen 
inkomsten 

2005 50.982,30 111.620,50 10.553,75 9.000,00 182.156,55 

2006 58.473,04 99.834,74 11.538,03 41.900,00 211.745,81 

2007 52.104,76 93.242,24 7.127,15 0,00 152.474,15 

2008 58.603,01 103.362,11 10.839,40 20.000,00 192.804,52 

2009 55.857,15 97.773,25 8.898,31 7.500,00 170.028,71 
 
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 Cul-
tuur en naar de directeur van het kasteeldomein van Gaasbeek. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 


