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Het Rekenhof stelt zijn 28e Boek van Opmerkingen voor aan het Waals
Parlement

Het 28e Boek van Opmerkingen dat het Rekenhof aan het Waals Parlement bezorgt, bestaat
uit twee delen.
In het eerste deel staan artikelen over de begroting en de boekhouding, met commentaren
die in de eerste plaats betrekking hebben op de overlegging van de algemene rekeningen van
het Waals Gewest en van diverse instellingen van openbaar nut die van het Waals Gewest
afhangen. Daarna wordt dieper ingegaan op de controle van de rekeningen van sommige van
die entiteiten.
In het tweede deel overloopt het Rekenhof de opmerkingen en aanbevelingen die het
formuleerde naar aanleiding van audits in verschillende sectoren. De eerste audit onderzocht
de uitgaven van de kabinetten van de ministers van de Waalse Regering en van de
ondersteunende diensten. Daarna voerde het Rekenhof een opvolgingsaudit over de
terugvordering van wedden die de provincie Waals‐Brabant ten onrechte had betaald. Tot
slot analyseerde het de budgettaire impact van de lokale besturen in het Waals Gewest in de
zin van het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen .
De volledige tekst van het 28e Boek van Opmerkingen dat het Rekenhof aan het Waals
Parlement heeft bezorgd, staat op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.

1/1

