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Het Rekenhof stelt zijn 33e Boek van opmerkingen voor aan het Waals
Parlement (deel I en deel II)

Het Rekenhof publiceert vandaag deel I en deel II van zijn 33e Boek van opmerkingen dat
bestemd is voor het Waals Parlement.
Het verslag aan het Waals Parlement omvat het oordeel van het Rekenhof over de
getrouwheid waarmee het vermogen, de financiële situatie en het resultaat van het boekjaar
van de algemene rekening van de Waalse Overheidsdienst zijn weergegeven (deel I).
Daarnaast omvat het de rekeningen van een aantal instellingen (deel II).
Het Rekenhof is van oordeel dat de bewijskrachtige elementen die het heeft bekomen,
toereikend en passend zijn om een oordeel te kunnen formuleren. Wat de algemene rekening
2020 van de entiteit betreft, heeft het Rekenhof geconcludeerd dat het door afwijkingen van
materieel belang die een diepgaande invloed hebben op de rekeningen genoopt is een
afkeurend oordeel over de algemene rekening te formuleren.
Het heeft de rekeningen 2020 van het Centre régional d’aide aux communes, van het
Commissariat général au tourisme, van het Fonds wallon des calamités naturelles, van het
Institut scientifique de service public en van het Institut wallon de l’évaluation, de la
prospective et de la statistique gecertificeerd met punten van voorbehoud. Het formuleerde
een goedkeurend oordeel over de rekeningen van het Centre wallon de recherches
agronomiques en van het Fonds pour le désendettement de la Wallonie.
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.
De volledige tekst van deel I en deel II van het 33e Boek van opmerkingen van het Rekenhof,
voorgelegd aan het Waals Parlement, en het bijbehorende persbericht zijn beschikbaar op
de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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