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Rekeningen 2011 van de beheersdienst van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten te Antwerpen (KMSKA), dienst met afzonderlijk beheer 
Brief van het agentschap Centrale Accounting van 3 april 2012, 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 Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten in Antwerpen" (hierna beheersbesluit). 
 
Het KMSKA heeft zijn rekeningen 2011 opgesteld overeenkomstig het bovenvermelde be-
heersbesluit.  
 
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. 
 
1. Financiële intransparantie DAB versus Patrimonium 
 
Het Rekenhof verwijst naar zijn brief N 09-3.473.292 B1 van 13 april 2010 en stelt vast dat de 
ondoorzichtige financiële structuur van het KMSKA door de onduidelijke scheiding tussen 
de DAB enerzijds en het Patrimonium anderzijds blijft bestaan. Zo ontbreken, alhoewel 
niet verplicht door de regelgeving, geformaliseerde toewijzingsregels voor de uitgaven. 
 
2. Vastlegging huur 2012  
 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het KMSKA in 2011 in het kader van bepaalde meerjarige 
huurcontracten (o.a. voor een restauratieatelier en een archiefruimte) ook de huur voor 
2012 vastlegde. Het wijst op de artikelen 5 en 12 van het beheersbesluit. Uit de samenlezing 
van deze artikelen volgt dat voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich 
over meer jaren spreiden, enkel de sommen kunnen worden vastgelegd die tijdens het be-
grotingsjaar kunnen worden opgeëist. 
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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 kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en  
Cultuur, en naar de administrateur-generaal van het KMSKA. 
 
Op last: Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem Ignace Desomer 
Hoofdgriffier Voorzitter 
 

 


