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Voorwoord van de voorzitter

Recent werd zowel op het federale als op het Vlaamse niveau behoorlijk gesleuteld aan de regelgeving over de begroting en comptabiliteit
van de overheid, over de algemene bepalingen van de begroting, de
subsidiecontrole en de boekhouding van de gemeenschappen en gewesten en over de controle van het Rekenhof daarop. De wetgever
paste tegelijk de inrichtingswet van het Rekenhof aan.
Waar de overheid zich wapent met nieuwe boekhoudstelsels en nieuwe
budgettaire procedures en steeds meer aandacht besteedt aan de optimalisering van de interne controle en de uitbouw van haar interne audit,
wil het Rekenhof niet achterop blijven. Met de geleidelijke afbouw van
zijn visumcontrole in het achterhoofd, heeft het dan ook de laatste maanden zijn structuren en methoden bijgesteld.
In zijn mission statement kiest het Rekenhof volop voor systeemgerichte en geïntegreerde audits. Het plant meer dan vroeger met een meerjarenperspectief en maakt dankbaar gebruik van gestandaardiseerde
controlemethoden en handleidingen, geïnspireerd op internationaal aanvaarde normen. Het uiteindelijke doel van de controle is de volledige
overheidssector zo goed mogelijk af te dekken op het vlak van de wettigheid en de doelmatigheid.
Dat is een ambitieuze doelstelling. Alomtegenwoordigheid in alle bestuurlijke geledingen is voor het Rekenhof niet meer haalbaar. Dat is overigens
altijd al een illusie geweest. Voortaan zullen permanente monitoring van
het overheidsoptreden en risicoanalyses de meest urgente pijnpunten
aangeven, waarop het Rekenhof zijn pijlen zal richten.
Voor de specifieke controle van het Vlaamse landschap zet het Rekenhof twee directies in, geleid door een college van twee directeurs. Aan
deze twee pijlers wordt het controlepersoneel geaffecteerd. De ene pijler specialiseert zich in begrotingsanalyses, boekhouding, financieel beheer en de rekeningen van instellingen, diensten en rekenplichtigen. De
andere pijler richt zich op het thematische onderzoek: de rechtmatigheid
en doelmatigheid van uitgaven, de vaststelling en invordering van ontvangsten. Een stafdienst methodologie en planning en een stafdienst
publicatie en communicatie versterken de Vlaamse sector.
De vernieuwde aanpak vanuit monitoring en risicoanalyses verschilt van
de oude in de zin dat de traditie, de gewoonte, haar overheersende rol
in onze controles moet prijsgeven. Over-gecontroleerdheid van bepaalde
domeinen en onder-gecontroleerdheid van andere, zal kunnen worden
tegengegaan. Het moge duidelijk zijn dat deze vernieuwde aanpak van
het Rekenhof een grote inzet aan middelen zal vergen.
Hiermee wil het Rekenhof klaarstaan om optimaal te kunnen inspelen op,
onder meer, de belangrijke veranderingen die Vlaanderen doorvoert met
het oog op een beter bestuurlijk beleid. Zowel het kaderdecreet bestuurlijk beleid als het zogenaamde comptabiliteitsdecreet zijn mijlpalen in
Vlaanderen. Zij zijn tot stand gekomen rekening houdend met de aanbeActiviteitenverslag over 2003 - Rekenhof, mei 2004
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velingen van het Rekenhof en vormen in de toekomst de ruggengraat van
het nieuwe Vlaamse bestuurlijke overheidslandschap.
Het zal zowel van de Vlaamse Gemeenschap als van het Rekenhof nog
belangrijke inspanningen vergen dit nieuw decretaal kader in de praktijk
vorm te geven en het einddoel van een effectieve en efficiënte aanwending van de Vlaamse overheidsmiddelen te realiseren.
Ik ben er alvast volop van overtuigd dat het voor het Rekenhof de moeite
loont zich daarvoor verder in te spannen.
F. Vanstapel, Voorzitter
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Activiteitenverslag 2003

2.1

Publicatiebeleid van de Nederlandse kamer

Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement bestaat sinds 6 juni 2002 in een drieledige communicatiestroom:
• afzonderlijke, gedrukte rapporten doorheen het jaar met actuele rapportering over belangrijke, afgeronde rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken (zie overzicht onder punt 5.1);
• een rekeningenboek dat alle informatie bundelt over de uitvoering van
de begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daarover,
1
alsook over onderzoeken met een sterk financiële inslag( );
• een activiteitenverslag in het begin van elk jaar.

2.2

Doelstellingen van het activiteitenverslag

Het jaarlijks activiteitenverslag wil een overzicht geven van de totaalwerking van de Nederlandse kamer van het Rekenhof, inclusief wat buiten
de afzonderlijke rapporten of het rekeningenboek valt. Het wil ook een
volledig overzicht aanreiken van alle tijdens het afgelopen jaar verstuurde rapporten.
2.3

Structuur van het activiteitenverslag

De structuur van het activiteitenverslag over 2003 is identiek aan die van
het activiteitenverslag over 2002:
• Een eerste deel geeft een overzicht van de actuele interne en externe
ontwikkelingen met een weerslag op de werking van het Rekenhof. Dit
deel is niet specifiek gebonden aan het uitvoeringsjaar 2003.
• Een tweede deel biedt een overzicht van alle controleactiviteiten die
het Rekenhof in 2003 heeft uitgevoerd met betrekking tot alle Vlaamse
overheidssegmenten (centrale administratie, diensten met afzonderlijk
beheer, Vlaamse openbare instellingen en andere instellingen die
Vlaamse overheidstaken uitvoeren). Het ordenend principe in dit deel
was de structuur van de begroting 2003 (indeling in departementen en
organisatieafdelingen).

______________________
1

Het eerste rekeningenboek, met name dat over 2001, verscheen wegens
problemen ingevolge de invoering van de economische boekhouding bij
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 22 oktober 2003 (Stuk
37-B (2003-2004) - Nr.1).
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• Een derde deel somt de afzonderlijke rapporten op die het Rekenhof
in 2003 aan het Vlaams Parlement heeft bezorgd en gaat dieper in
op een selectie van onderzoeksresultaten.
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Interne en externe ontwikkelingen

3.1

Missie en strategie van het Rekenhof

Op 31 juli 2003 heeft de algemene vergadering van het Rekenhof de
volgende missieverklaring goedgekeurd:
Het Rekenhof is de grondwettelijke instelling die belast is met de controle van de openbare financiën op het federale, het gefedereerde (gemeenschappen en gewesten) en het provinciale niveau.
Het staat de parlementaire vergaderingen en provincieraden bij in de
uitoefening van toezicht op de inning en aanwending van overheidsgelden. De controle van het Rekenhof heeft betrekking op de wettelijkheid
van de verrichtingen en op hun overeenstemming met de begrotingsbepalingen, op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de boekhouding en
de financiële staten en op de naleving van de principes van effectiviteit,
efficiëntie en zuinigheid.
Het Rekenhof streeft naar een verbetering van de functionering van overheden. Daartoe bezorgt het de parlementaire vergaderingen, bewindslui
en gecontroleerden op tegenspraak tot stand gekomen, bruikbare en betrouwbare informatie, bestaande uit bevindingen, oordelen en aanbevelingen. Het Rekenhof werkt op onafhankelijke wijze, met inachtneming
van internationale auditnormen. Het steunt daarbij op een organisatie
die beantwoordt aan de vereisten van deskundigheid, integriteit en motivatie. Het Rekenhof heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen
en streeft naar een voortrekkersrol in overheidsaudit.
Het Rekenhof onderscheidt bij deze missieverklaring drie opdrachten,
met name:
• de controle van overheden en de evaluatie van de uitvoering van het
overheidsbeleid en de bereikte resultaten met het oog op informatieverstrekking aan de parlementaire vergaderingen;
• een specifieke informatieopdracht ten aanzien van de parlementaire
vergaderingen inzake begrotingsaangelegenheden;
• een rechtsprekende functie ten aanzien van rekenplichtigen van openbare diensten.
Bij de vervulling van deze opdrachten wil het Rekenhof de volgende
waarden in acht nemen:
• onafhankelijkheid van de gecontroleerde organen en autonomie te2
genover de parlementaire vergaderingen( );

______________________
2

Het Rekenhof legt zelf zijn prioriteiten vast bij het vervullen van zijn opdrachten en kiest zijn onderzoeksthema's op grond van objectieve selectiecriteria.
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• kwaliteitsvolle informatieverstrekking door een werking overeenkomstig
internationale auditstandaarden en volgens de principes waaraan het de
3
werking van de gecontroleerde overheden toetst( );
• een wezenlijke bijdrage tot de verbetering van het overheidsbeheer;
• ondersteuning van behoorlijk bestuur door een streven naar de verbetering van het besluitvormingsproces van de overheden en van het beheer van overheidsgelden;
• een dynamisch personeelsbeleid;
• aandacht voor de buitenwereld met informatie-uitwisseling en samenwerking met andere nationale en internationale instellingen.
Om zijn missie te vervullen bouwt het Rekenhof een strategie uit die zijn
onderzoeksplanning, controleaanpak en rapportering in overeenstemming
brengt met de normen van de internationale organisatie van hoge controleinstellingen (INTOSAI). De toepassing van deze normen impliceert onder
meer systeemgerichte controles, het aansporen van de overheid tot toepassing van internationale normen, het opstellen en toepassen van handleidingen en procedures en het gebruik van de werkzaamheden van anderen (bedrijfsrevisoren, interne audit, consultants, ) voorzover de overeenstemming ervan met de vereisten inzake overheidsauditing is gegarandeerd. De strategiebepaling van het Rekenhof bestaat voorts uit de volgende componenten:
• De selectie van onderzoeksthema's gebeurt in hoofdzaak op basis van
een regelmatige risicoanalyse en van de interesses van de parlementaire vergaderingen. De onderzoeksthema's zijn evenwichtig en gedifferentieerd verdeeld over alle aspecten van het overheidsoptreden. Het
Rekenhof tracht daarbij zijn algemeen overzicht over de overheidssector
maximaal te gebruiken.
• De controles zijn in principe niet exhaustief. Zij worden gevoerd met de
inachtneming van het principe van het relatief belang, maar vormen zoveel mogelijk een coherent geheel en bieden met een redelijke zekerheid een representatief beeld van een beheerssysteem.
• Het Rekenhof controleert na afronding van de besluitvorming en neemt
niet deel aan de beleidsuitvoering. Het staaft zijn bevindingen aan de
hand van overtuigende elementen en stoelt zijn aanbevelingen op expliciet geformuleerde en bij voorkeur vooraf vastgestelde en algemeen
aanvaarde normen.
• De controles worden gevoerd in samenwerking met de onderzochte
overheden, die in de regel vooraf worden ingelicht over de geplande
controles. Het Rekenhof biedt de diensten en de ministers de kans hun
zienswijze over de resultaten van de controle te geven. Het tegenspre-

______________________
3

De informatie die het verstrekt is correct, objectief, volledig, actueel, helder en bruikbaar. Deze informatie biedt een meerwaarde bovenop de andere informatiebronnen. Het Rekenhof streeft daarbij best practices na.
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kelijk debat wordt, vooraleer te rapporteren aan de parlementaire vergaderingen, geformaliseerd en schriftelijk vastgelegd. De resultaten
ervan worden weergegeven in het rapport aan de parlementaire vergaderingen.
• De controlerapporten bevatten aanbevelingen ten behoeve van de
parlementaire vergaderingen en van de bewindslui. Het Rekenhof signaleert ook de problemen die het bij de toepassing van de wetgeving
vaststelt en suggereert eventueel oplossingen. De informatie en aanbevelingen zijn relevant en bruikbaar voor hun bestemmelingen en bieden
een toegevoegde waarde ten opzichte van andere informatiebronnen.
Ze worden verstrekt binnen een redelijke termijn nadat de onderzochte
feiten zich hebben voorgedaan.
3.2

Totstandkoming van het controleprogramma

In het licht van de bovenstaande missie en strategische keuzen heeft
de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 1 juli 2003 voor de sector
Vlaamse Gemeenschap een planningsprocedure goedgekeurd die het
volledige planningsproces in kaart brengt. De kamer heeft daarbij het
4
monitoringproces( ) geïntegreerd in de planningsprocedure. Dit proces
vormt de aanloop naar de opmaak van het jaarlijkse controleprogramma
en het meerjarencontroleprogramma. Een werkgroep Monitoring heeft
in 2003 instructies uitgewerkt voor de uitvoering van de monitoring.
Daar voor de monitoring een aantal nieuwe begrippen en werkwijzen
moesten worden ingevoerd (procesidentificatie, risico-inschatting), koos
de Nederlandse kamer voor een stapsgewijze invoering. Op 31 oktober
2003 heeft de sector Vlaamse Gemeenschap monitoringverslagen opgemaakt, met prioriteitenlijsten voor mogelijke onderzoeken. De Nederlandse kamer heeft deze prioriteitenlijsten op 22 december 2003 goedgekeurd als uitgangspunt voor de opmaak van het controleprogramma
2004 en het meerjarencontroleprogramma 2004-2006.
3.3

Ontwikkeling van een elektronisch permanent dossier

De werkgroepen Monitoring en Permanent Dossier hebben de opdracht
gekregen een elektronisch permanent dossier te ontwikkelen. Het Rekenhof verzamelt bij zijn monitoringactiviteiten en controlewerkzaamheden
veel informatie, die het op een gestructureerde en toegankelijke wijze
moet bijhouden. In 2003 werkten de werkgroepen een inhoudelijke
structuur voor het permanent dossier uit en stelden zij een startnota op

______________________
4

Monitoring houdt in dat de auditeur of controleur een degelijk inzicht verwerft in zijn controledomein en dat hij de ontwikkelingen in het controledomein systematisch opvolgt. Aan de hand van de vergaarde informatie
kunnen mogelijke knelpunten in de werking van de overheid worden gedetecteerd en vervolgens onderzoeken of audits worden geselecteerd.
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over de informaticatechnische eisen die het elektronisch permanent
dossier zal stellen. Op grond van de algemene principes in de startnota
zal in 2004 een lastenboek worden opgesteld, waarna de concrete uitwerking kan starten
3.4

Overleg met de Interne Audit van de Vlaamse Administratie

Overeenkomstig de strategische optie gebruik te maken van de werkzaamheden van andere auditinginstellingen, werkt het Rekenhof samen met an5
dere controleorganen( ). Een dergelijke samenwerking bestaat al geruime
tijd met de bedrijfsrevisoren en interne auditafdelingen van sommige
VOI's. Sinds begin 2002 voert het Rekenhof ook regelmatig overleg met de
Interne Audit van de Vlaamse Gemeenschap. In 2003 handelde dit overleg onder meer over:
• de bijsturing van het controleprogramma 2003 en de opmaak van
het controleprogramma 2004;
6

• de uitwisseling van controlemethodieken( );
• wederzijdse inzage in werkdocumenten;
• de uitwisseling van auditverslagen.
3.5

Reorganisatie van de Vlaamse overheid

Het Rekenhof volgt de bestuurlijke vernieuwing van de Vlaamse overheid sedert het begin op. Het heeft op 24 juni 2003 schriftelijk advies
verstrekt aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, de Minister-President van de Vlaamse regering, de Vlaamse Minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken en de Vlaamse
Minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie over het ontwerp van kaderdecreet bestuurlijk beleid.

______________________
5

De controleorganen moeten streven naar een zo volledig mogelijke afdekking van het controledomein tegen zo laag mogelijke kosten. Dit impliceert
dat dubbel werk (twee controleorganen onderzoeken dezelfde materie onafhankelijk van elkaar) moet worden vermeden. Controles die door het ene
controleorgaan op een professionele wijze zijn uitgevoerd moeten niet
meer door het andere worden overgedaan. Er moet dus een vorm van
samenwerking worden opgebouwd tussen de controleorganen, rekening
houdende met ieders opdracht en controlenormen.

6

Zowel het Rekenhof als de IAVA ontwikkelen momenteel een risico-inschattingsmodel. Zij plegen regelmatig overleg om de gezamenlijke knowhow te vergroten en opdat de geauditeerde overheden op een efficiënte
en samenhangende wijze zouden worden benaderd.
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Op 26 juni 2003 heeft de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Ambtenarenzaken het ontwerp van kaderdecreet inzake
bestuurlijk beleid besproken in aanwezigheid van vertegenwoordigers
van het Rekenhof. Tijdens deze besprekingen kwam het advies van het
Rekenhof van 24 juni 2003 over dit ontwerp aan bod.
3.6

Vlaams comptabiliteitsdecreet
7

Het ontwerp van comptabiliteitsdecreet( ), dat de begroting, boekhouding
en rekeningen van de nieuwe agentschappen en de bevoegdheden van
de verschillende controleorganen regelt, werd in 2003 verder verfijnd door
een expertgroep opgericht door de administratie en begeleid door een externe consultant. In de expertgroep zetelden ook vertegenwoordigers van
het Rekenhof, de interne audit, de Inspectie van Financiën en enkele VOI's.
Begin december 2003 heeft de expertgroep het ontwerp van comptabiliteitsdecreet gefinaliseerd en overhandigd aan de Stuurgroep Bestuurlijk
Beleid. Tijdens het overleg in de expertgroep werd tegemoetgekomen aan
vrijwel alle opmerkingen van het Rekenhof.
Na het advies van de Raad van State op 18 september 2003 en de verwerking van de opmerkingen van de raad, ging een nieuw voorontwerp
op 6 februari 2004 naar het Vlaams Parlement, dat het Rekenhof op 8
maart 2004 om advies vroeg. Het Rekenhof verstrekte dit advies op 15
maart 2004 en lichtte dit toe in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 16 maart 2004.
3.7

Reorganisatie van het Rekenhof

Het Rekenhof werkt momenteel onder de naam Rekenhof in beweging
aan de herinrichting van zijn organisatie, uitgaande van een tweepijlersysteem: een eerste pijler met de nadruk op financiële audits en een
tweede pijler die zich toelegt op thematische audits. De Nederlandse
kamer heeft inmiddels een op dit concept gebaseerd organisatiemodel
voor zijn sector Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd. De nieuwe organisatie moet operationeel worden in het najaar van 2004.
Deze hervorming gaat gepaard met de uitwerking van een globale controlebenadering voor de ontvangsten en uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap, die op hoofdlijnen de samenhang tussen de verschillende
onderzoeksactiviteiten van het Rekenhof beschrijft (monitoring, risicoanalyse, permanente en thematische onderzoeken). Doel is te komen
tot een zo optimaal mogelijke afdekking van het controledomein Vlaamse
Gemeenschap, zowel op vlak van wettigheid, doelmatigheid als financiële rapportering. De globale controlebenadering gaat uit van een systeemgerichte controle waarbij het accent ligt op het onderzoek van de

______________________
7

Principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 9 mei 2003.

Activiteitenverslag over 2003 - Rekenhof, mei 2004

Stuk 38 (2004) – Nr. 1

14

cycli, aangevuld met andere controlemethoden. De Nederlandse kamer
heeft de voorstellen van de sector Vlaamse Gemeenschap op 22 december 2003 goedgekeurd. De sector zal in 2004 voortwerken aan de ontwikkeling en inwerkingstelling van de nieuwe methodiek.
3.8

Publicatiebeleid

Het nieuwe publicatiebeleid zal in 2004 verder toepassing vinden. Nadat
in 2002 en 2003 de hoofdmoot van de aandacht achtereenvolgens is besteed aan de luiken afzonderlijke rapporten en activiteitenverslag, zal de
aandacht zich in 2004 vooral richten op het luik rekeningenboek. Het is
de bedoeling deze informatiedrager te optimaliseren wat inhoud en vorm
betreft.
3.9

Internationale betrekkingen

Vertegenwoordigers van het Rekenhof hebben in Den Haag op 9, 10 en
11 december 2003 deelgenomen aan een seminarie van de EUROSAIwerkgroep Milieu-auditing over afvalaudits. Enerzijds waren er plenaire
zittingen met de volgende onderwerpen: de rol van UNEP (United Nations
Environment Program) in milieukwesties, de evolutie inzake afvalproductie en -verwerking in Europa, de voorstelling van een handleiding voor de
selectie van auditonderwerpen inzake afval en de resultaten van drie audits van de toepassing van de Conventie van Bazel over de controle op
het internationaal transport en de verwijde-ring van gevaarlijk afval uitgevoerd door drie hoge controle-instellingen (HCI's). Anderzijds waren er
workshops tijdens welke de HCI's de re-sultaten van zestien audits presenteerden. De vertegenwoordigers van het Rekenhof presenteerden er
het onderzoek van de invordering en inning van de milieuheffingen in het
Vlaams Gewest.
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Overzicht van de activiteiten 2003

4.1

Samenwerking met het Vlaams Parlement

Samenwerking met de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting
Rekendecreten
Op 14 januari 2003 besprak de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de ontwerpen van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor de begrotingsjaren 1999 en 2000. Aangezien het ontwerp van rekendecreet 1999 rekening hield met de opmerkingen van het Rekenhof, keurde de commissie het eenparig goed. Bij
het rekendecreet 2000 had het Rekenhof nog twee opmerkingen. Eén
ervan betrof een loutere cijfercorrectie, de andere ging over de invoeging van een voorbehoud tegenover de gerapporteerde bedragen over
de vastleggingsmachtigingen van het Gemeenschapsonderwijs wegens
het ontbreken van de geconsolideerde jaarrekening 2000. Het ontwerp
van decreet werd in die zin aangepast.
Aansluitend bij de goedkeuring van de rekendecreten besprak de commissie ook de vertraging bij de indiening van de rekening 2001. Op 29
oktober 2002 had het Rekenhof het Vlaams Parlement een aantal problemen gesignaleerd die de controle van de algemene rekening ernstig
bemoeilijkten. Voor een aantal ervan was begin januari 2003 nog steeds
geen oplossing gevonden, onder meer: het ontbreken van een aantal
orafinrapporten en aangepaste manuele rekeningen, het bestaan van
verschillen tussen de rapporten en de manuele rekeningen, het gebruik
van ad-hocprocedures voor correcties en het feit dat niet alle organisaties met Orafin werken. De minister erkende de problemen en beloofde
de zaak zo snel mogelijk recht te zetten. Hij stelde vast dat de invoering
van het nieuwe systeem een zware inspanning vergde van de gedecentraliseerde rekenplichtigen en was van plan te doen onderzoeken welke
weerslag het voorontwerp van comptabiliteitsdecreet op het boekhoudpakket zou hebben.
Resultaten van de budgettaire adviesrol
Op 19 mei 2003 heeft het Rekenhof de resultaten van zijn onderzoek
van de eerste aanpassing van de begroting 2003 medegedeeld aan
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het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse regering( ). De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft dit verslag en
de replieken van de Vlaamse regering besproken op 27 mei en 3 en 12
juni 2003, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Rekenhof. In
totaal formuleerde het Rekenhof 36 inhoudelijke opmerkingen, waarvan er
31 resulteerden in amendementen of beloften vanwege de Vlaamse Minister voor Financiën en Begroting.
Op 17 november 2003 heeft het Rekenhof de resultaten van zijn onder9
zoek van de tweede aanpassing van de begroting 2003( ) medegedeeld
aan het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse regering. De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft dit verslag en
de replieken van de Vlaamse regering besproken op 12, 18, 25 en 27 november en 4 december 2003, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
het Rekenhof. In totaal formuleerde het Rekenhof 27 opmerkingen: 18 inhoudelijke en 9 formele. Zestien opmerkingen resulteerden in amendementen of beloften vanwege de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.
Op 17 november 2003 heeft het Rekenhof de resultaten van zijn onderzoek van de begroting 2004 medegedeeld aan het Vlaams Parlement
10
en de leden van de Vlaamse regering( ). De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft dit verslag en de replieken
van de Vlaamse regering besproken op 12, 18, 25 en 27 november en
4 december 2003, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het
Rekenhof. In totaal formuleerde het Rekenhof 87 opmerkingen: 55 inhoudelijke en 32 formele. 56 opmerkingen resulteerden in amendementen of beloften vanwege de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting.
Investeringsmaatschappijen
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft op
29 april 2003 een bespreking gewijd aan de volgende rapporten van
het Rekenhof over Vlaamse investeringsmaatschappijen:
• de jaarrekeningen 1998-2000 van de NV HWP van 27 februari 2002,
• de jaarrekeningen 1998-2000 van de NV LRM van 6 augustus 2002,
• de jaarrekeningen 1996-1999 van Gimvindus NV van 11 juni 2002.
______________________
8

Ontwerpen van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting
en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2003, Stuk 20-A (2002-2003) - Nr. 1, 19 mei 2003.

9

Ontwerpen van decreet houdende de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaams Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003, Stuk 20
(2003-2004) - Nr. 1, 17 november 2003.

10

Ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2004, Stuk 16 (2003-2004) - Nr. 1 en erratum, 17 november 2003.
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Milieurapport
Op 1 april 2003 heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting kennis genomen van het verslag en de werkzaamheden
van de Subcommissie voor Financiën en Begroting van 23 januari 2003
over het rapport van het Rekenhof inzake het milieurapport (MIRA) van
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op verzoek van de Commissie
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en overeenkomstig artikel 5, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van
het Re-kenhof, verzocht de Voorzitter van het Vlaams Parlement het Rekenhof op 2 april 2003 een onderzoek te verrichten naar de naleving
11
van het dienstverleningsdecreet( ).
Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2002
Op 27 januari 2004 heeft de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën
en Begroting een bespreking gewijd aan het verslag van de Subcommis12
sie voor Financiën en Begroting( ) over het activiteitenverslag van het
13
Reken-hof over 2002( ).
Samenwerking met de Subcommissie voor Financiën en Begroting
Investeringsmaatschappijen
De Subcommissie voor Financiën en Begroting heeft op 18 maart 2003
een bespreking gewijd aan volgende rapporten van het Rekenhof over
Vlaamse investeringsmaatschappijen:
• de jaarrekeningen 1998-2000 van de NV HWP van 27 februari 2002,
• de jaarrekeningen 1998-2000 van de NV LRM van 6 augustus 2002,
• de jaarrekeningen 1996-1999 van Gimvindus NV van 11 juni 2002.
Vergoedingen NV Aquafin
Op 23 januari 2003 heeft de subcommissie in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Rekenhof nogmaals de problematiek van de
vergoedingen aan de NV Aquafin voor het rendement op haar eigen
vermogen besproken, samen met de BTW-problematiek van deze

______________________
11

Decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en
betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen.

12

Stuk 37-B (2002-2003) - Nr. 2, van 19 december 2003.

13

Stuk 37-B (2002-2003) - Nr. 1, van 19 mei 2003.
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vennootschap. Deze problematiek zal in het kader van de hernegotiatie
van de overeenkomst met de NV Aquafin verder worden behandeld.
Milieurapport
Ook besprak de subcommissie nogmaals het verslag van het Rekenhof
over het milieurapport (MIRA) van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM). Zij stelde vast dat sommige gunningen van onderzoeksopdrachten aan de universiteiten de wetgeving op de overheidsopdrachten en
het decreet op de dienstverlening door hogescholen en universiteiten
niet hadden gerespecteerd. Deze problematiek werd op de agenda van
de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting geplaatst.
Outsourcing
De Subcommissie voor Financiën en Begroting heeft op 21 oktober en
6 november 2003 het verslag van het Rekenhof over de outsourcing
van de informaticafunctie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeen14
schap( ) besproken. Zij heeft besloten de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting voor te stellen het Rekenhof te vragen
prioriteit te geven aan het nieuwe ICT-contract van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap.
Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2002
Op 21 oktober 2003 heeft de Subcommissie voor Financiën en Begroting een bespreking gewijd aan het activiteitenverslag van het Reken15
hof over 2002( ).
Samenwerking met de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie heeft in
het voorjaar 2003 (24 april, 6 mei, 13 mei en 17 juni) het ontwerp van
nieuwe beheersovereenkomst voor 2003-2009 tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM) bespro16
ken( ).
Op vraag van de Commissie heeft het Rekenhof het ontwerp van beheersovereenkomst getoetst aan de regelgeving, resoluties van het

______________________
14

Stuk 37-A (2002-2003) - Nr. 1, van 21 februari 2003. Zie ook 5.1.1.

15

Stuk 37-B (2002-2003) - Nr. 1, van 19 mei 2003.

16

Stuk 1706 (2002-2003) - Nr. 3, van 7 juli 2003
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Vlaams Parlement en vroeger uitgevoerde audits( ). Het heeft nagegaan
in welke mate het ontwerp een resultaat- dan wel een middelen-verbintenis inhoudt. Het heeft ook de meetinstrumenten en de rapporteringsverplichtingen onderzocht en het ontwerp vergeleken met de beheersovereenkomst van de VRT. Op basis van zijn onderzoek heeft het Rekenhof enkele aanbevelingen geformuleerd. Het heeft zijn verslag op 6 mei
2003 in de commissie toegelicht. Ook op 13 mei 2003 was het Rekenhof
aanwezig toen de VVM en de minister hun reactie gaven op het verslag
van het Rekenhof.
De Vlaamse regering heeft uiteindelijk op 3 oktober 2003 een aangepast ontwerp van nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn goedgekeurd.
Samenwerking met de Commissie voor Economie, Landbouw,
Werkgelegenheid en Toerisme
De Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme heeft op 21 januari 2003 een bespreking gewijd aan de rapporten
van het Rekenhof over de jaarrekeningen 1998-2000 van de NV HWP
en de NV LRM van respectievelijk 27 februari en 6 augustus 2002.
Op 22 oktober 2003 heeft de Commissie voor Economie, Landbouw,
Werkgelegenheid en Toerisme een bespreking gewijd aan het verslag
van het Rekenhof over de contractuele uitgaven voor marketing en promotie bij Toerisme Vlaanderen, in aanwezigheid van vertegenwoordigers
18
van het Rekenhof( ). De commissie nam akte van het verslag.
Samenwerking met de Commissie voor Onderwijs, Vorming en
Wetenschapsbeleid
De Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid wijdde
op 11 december 2003 een bespreking aan het rapport van het Rekenhof over het deeltijds kunstonderwijs, in aanwezigheid van vertegen19
woordigers van het Rekenhof( ).

______________________
17

Stuk 1706 (2002-2003) - Nr. 2, van 8 mei 2003.

18

Zie onder punt 5.1.4.

19

Stuk 37 (2003-2004) - Nr. 1, van 10 oktober 2003. Zie 5.1.5.
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Samenwerking met de verenigde commissies voor Economie,
Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme en voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Op 26 november 2003 bespraken de verenigde commissies voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme en voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid het rapport van het Rekenhof over het inno20
vatiedecreet en IWT-Vlaanderen( ), in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Rekenhof. De commissie besloot geen resolutie op te stellen.

4.2

Overleg met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Controle van de algemene rekening 2001 en indiening van de rekeningen 2002
In de loop van 2003 hebben vertegenwoordigers van het Rekenhof herhaaldelijk overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de afdeling Accounting over de algemene rekening 2001 en 2002. Het overleg betrof
onder meer de boekhouding van de centrale uitgavenrekenplichtige, het
gebruik van controlerekeningen in de rekening van de Thesaurie, de indiening van de rekeningen-verantwoording en de kwartaalstaten 2002 door de
rekenplichtigen, het gebruik van manuele ordonnanties tijdens de eindejaarsperiode en de opmerkingen van het Rekenhof bij de algemene rekening 2001.
Werkgroep economische boekhouding
De werkgroep economische boekhouding is opgericht om oplossingen te
zoeken voor de operationele en technische problemen die het Rekenhof
ervaart sinds de invoering van de economische boekhouding bij het MVG.
Dit overleg vond in 2002 systematisch plaats (tweewekelijks), maar kende
in 2003 nog slechts sporadisch voortzetting, aangezien het aantal courante
problemen was verminderd en andere activiteiten, zoals de controle van de
algemene rekening 2001, de aandacht opeisten. De belangrijke knelpunten, waaronder ook die welke in het verlengde liggen van de controle van
de algemene rekening 2001, werden wel in ad-hoc vergaderingen besproken. De onderstaande paragrafen geven een overzicht.

______________________
20

Stuk 37-D (2002-2003) - Nr. 1. Zie ook 5.1.3.
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In februari 2003 werd met het MVG afgesproken dat het voortaan slechts
21
22
rekeningen-verantwoording( ) en kwartaalstaten( ) naar het Rekenhof
zou sturen die automatisch uit het nieuwe boekhoudsysteem Orafin
voortvloeien. Dit zou vermijden dat het Rekenhof manueel opgestelde
rekeningen afsluit, die uiteindelijk nog moeten wijzigen na de interne
controle door het MVG met de gegevens in de boekhouding. Een uitzondering vormen de rekeningen-verantwoording die hun geldvoorschottenplafond dreigen te overschrijden. Daarvoor aanvaardt het Rekenhof nog manuele rekeningen met verantwoordingstukken in afwachting
van de afronding van de interne controle met de gegevens in het boekhoudsysteem en het doorsturen van een definitief orafinrapport.
De problematiek van de overschrijding van de geldvoorschotten en het
verdere gebruik van tijdelijke, manuele rekeningen-verantwoording
kwam ook aan bod in een vergadering van november 2003, waarin de
achterstand in de aflegging van rekeningen 2002 van rekenplichtigen
aan het Rekenhof ter sprake kwam. Toen bleek onder meer dat deze
achterstand vooral bij de rekeningen-verantwoording grote proporties
aannam, met gevolgen voor de organisatie van de controle door het
Rekenhof.
In de aanloop naar de controle van de algemene rekening 2001 zocht
het Rekenhof bij het MVG verduidelijking over de samenstelling van de
rekening 2001 van de centraliserende uitgavenrekenplichtige die bij de
invoering van het boekhoudsysteem werd gewijzigd. Een aantal belangrijke vroegere controlerekeningen verloren in Orafin hun functie, hoewel
hun voortbestaan gedeeltelijk vereist is in het kader van de aflegging
van de algemene rekening. Het MVG heeft besloten voor deze rekening
te zullen voortwerken met een manuele rekening en bepaalde controlerekeningen die een onderdeel vormen van de rekening van de thesaurie, manueel te zullen bijhouden, zonder werkelijke boekingen. Dit maakt
dat de algemene rekening 2001 van de Vlaamse Gemeenschap niet
meer in zijn geheel zal voortvloeien uit boekingen in één boekhouding,
maar dat zij een samenvoegsel zal zijn van gegevens op transactiebasis en kasbasis uit het boekhoudpakket Orafin en manueel bijgehouden
staten.

______________________
21

Dit betreft rekeningen van geldvoorschottenrekenplichtigen die krachtens artikel 15 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
dienen te worden voorgelegd ten laatste vier maand na het gebruik van het
verleende geldvoorschot of het bereiken van het aan de rekenplichtige toegekende geldvoorschottenplafond (basis: 5.000 euro). Bij de Vlaamse Gemeenschap is dit plafond ten gevolge van de achterstanden in de controle universeel opgetrokken tot maximum 1 miljoen euro.

22

Dit betreft de rekeningen van ontvangsten en gemengde rekenplichtigen
die, krachtens artikel 74 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit, vóór 1 maart
van het jaar na het jaar waarvoor ze werden opgemaakt, aan het Rekenhof moeten worden overgelegd.
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Het Rekenhof heeft de controle op de algemene rekening 2001 formeel
beëindigd eind juli 2003, hoewel die rekening al op 1 oktober 2002 was
ingediend. Dat deze rekening werd ingediend voor het Rekenhof over
alle gecontroleerde en in Orafin ingevoerde rekeningen van de rekenplichtigen beschikte - de laatste rapporten werden in de loop van de
maand april 2003 ontvangen -, heeft de controle door het Rekenhof
23
aanzienlijk bemoeilijkt en vertraagd en leidde ook tot tal van fouten( ).
Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen in juli en november 2003 met het
MVG besproken. Een aangepaste algemene rekening 2001 werd bij het
Rekenhof ingediend op 20 januari 2004.
Een belangrijk openstaand knelpunt betreft de werking van de datatransmissie (interfaces) tussen het boekhoudsysteem Orafin van het MVG en
het Rekenhof, die ook in 2003 nog een aantal ernstige gebreken vertoonde. Het MVG en het Rekenhof werken gezamenlijk aan een oplossing. Zij
hielden daarvoor in 2003 (vooral in het najaar) verschillende vergaderingen. Eén van die interfaces, de ordonnantie-interface, werkt ondertussen
grotendeels, hoewel er nog enkele problemen resten, die echter op vrij
korte termijn moeten verdwijnen. Een andere belangrijke interface, de
vastleggingsinterface, bevat momenteel onvoldoende gegevens om het
Rekenhof toe te laten de vastleggingen op te volgen. De aanpassing
ervan is een vrij complexe aangelegenheid, die normaliter zou moeten
zijn afgerond in het voorjaar van 2004. Bovendien moeten de bijkomende
gegevens ook retroactief ter beschikking van het Rekenhof worden gesteld, omdat een relevante verwerking ervan anders niet mogelijk is. Verder vergen nog een aantal technische euvels die zich voordeden bij de
interface van de variabele kredieten, een oplossing.
Werkgroep kas-, schuld- en waarborgbeheer
24

Naar aanleiding van het verslag( ) van het Rekenhof over de evaluatie
25
26
van het schulddecreet( ), heeft het Vlaams Parlement op 23 mei 2001( )
27
een resolutie( ) aangenomen met aanbevelingen. Een werkgroep met
vertegenwoordigers van het kabinet Financiën en Begroting, de afdeling
Financieel Management (FIM) van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management, de interne auditor van het kas- en schuldbeheer en het Rekenhof, kreeg de opdracht deze aanbevelingen verder
te bespreken en, onder andere, tegen mei 2003 te doen uitmonden in
een nieuw ontwerp van schulddecreet.

______________________
23

Voor de samengevatte bevindingen wordt verwezen naar het Rekeningenboek 2001, Stuk 37-B (2003-2004) - Nr. 1, 22 oktober 2003.

24

Stuk 37-D (1999-2000) - Nr. 1, 8 augustus 2000.

25

Decreet van 16 december 1997 houdende bepaling inzake kas-, schulden waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap.

26

Handelingen, Nr. 49, 23 mei 2001, p. 19.

27

Stuk 618 (2000-2001) - Nr. 3, 23 mei 2001.
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Het overleg vond nog grotendeels plaats in 2002 en resulteerde in een
ontwerp van decreet. De Vlaamse regering keurde dat op 14 maart
2003 een eerste maal goed en legde het ter advies voor aan de Raad
van State. Dit advies, verstrekt op 18 september 2003, vergde aanpassingen. Ook werd het ontwerp aangevuld met nieuwe bepalingen over
het gecentraliseerd beheer. Het aangepaste decreet werd niet meer
aan de Raad van State voorgelegd, maar ging rechtstreeks, zonder
substantieel overleg met het Rekenhof en na een tweede goedkeuring
door de Vlaamse regering op 28 november 2003, als ontwerp naar het
Vlaams Parlement.
4.3

Overzicht van de controleactiviteiten

Dit overzicht is exclusief de controleactiviteiten ten aanzien van de rekeningen van de diensten met afzonderlijk beheer en de Vlaamse
openbare instellingen. Deze financiële controleresultaten zal het Rekenhof immers opnemen in zijn jaarlijkse rekeningenboeken.
4.3.1

Hogere entiteiten dan departementen

Het Rekenhof controleert de dotatie aan het Vlaams Parlement (OA
00), de algemene werkingskosten voor de Vlaamse regering (OA 01)
en de uitgaven voor de kabinetten (OA 02) langs zijn voorafgaand
28
visum en in de rekeningen van de rekenplichtigen( ). In 2003 gaf dit
geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
Op 25 maart 2003 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol
van 28 april 1997 zijn opmerkingen over de rekening 2002 van het Pensioenfonds van het Vlaams Parlement aan de voorzitter van dit fonds
medegedeeld.
Ter uitvoering van het protocol van 5 maart 1997 heeft het Rekenhof de
Voorzitter van het Vlaams Parlement op 1 juli 2003 een controleverslag
overgelegd over de rekeningen 2002 van het Vlaams Parlement. Het
heeft deze financiële audit gekoppeld aan een onderzoek naar de in
2002 gegunde overheidsopdrachten.
4.3.2

Departement Coördinatie

Het Rekenhof controleert de uitgaven van de kanselarij en voorlichting:
(OA 11), waaronder de uitgaven voor Brusselse aangelegenheden
(11.10), communicatie en ontvangst (11.20), kanselarij (11.30), gelijke
kansenbeleid (11.40) en Vlaamse rand (11.6), alsook de uitgaven voor
buitenlands beleid (OA 12), waaronder algemeen buitenlands beleid
(12.10) en ontwikkelingssamenwerking (12.20), langs zijn voorafgaand
______________________
28

Een deel van de uitgaven zijn evenwel vaste uitgaven (bv. weddenbetalingen).

Activiteitenverslag over 2003 - Rekenhof, mei 2004

Stuk 38 (2004) – Nr. 1

24

visum en aan de hand van rekeningen. De controles zijn in principe controles op stukken. Alleen in specifieke omstandigheden controleert het
Rekenhof ter plaatse in de administratie.
Naast talloze opmerkingen die via een rechtstreeks contact met de administratie konden worden opgelost, hadden de in brief gestelde opmerkingen vooral betrekking op de wijze van gunning of het verzuimen van
borgstelling bij overheidsopdrachten, het niet voldoen aan de in het subsidiebesluit gestelde subsidievoorwaarden of verkeerde aanrekeningen.
4.3.3

Departement Algemene Zaken en Financiën

Administratie Planning en Statistiek (OA 21)
De uitgaven onder OA 21 zijn onderworpen aan het voorafgaand visum
van het Rekenhof, dat in 2003 terzake geen opmerkingen heeft geformuleerd.
Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management (OA 24)
De volgende uitgaven verliepen langs het voorafgaand visum van het
Rekenhof: werkingskosten met betrekking tot de problematiek van Financiën en Begroting en voor vorming en opleiding van de inspecteurs
van Financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse Gemeenschap; allerhande inningskosten (gewestbelastingen, heffingen op leegstand en verkrotting, heffing op leegstand bedrijfsruimten), kosten inzake het betalingsverkeer; kosten met betrekking tot de planbatenheffing, uitgaven voor
sectorale informatie- en sensibiliseringscampagnes, betaling van verzekeringspremies in het kader van de pooling van de VOI- en DAB-verzekeringen, allerhande moratoriumintresten en specifieke vermogensuitgaven met betrekking tot de problematiek van Financiën en Begroting.
De kredieten onder OA 24 bestaan voor een klein deel uit dotaties aan
de diensten met afzonderlijk beheer Autonome Vlaamse Fiscale Inning
en Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking en aan de
Vlaamse openbare instellingen Financieringsfonds voor Schuldafbouw
en Eenmalige Investeringsuitgaven, Vlaams Egalisatie Rente Fonds en
Vlaams Fonds voor de Lastendelging.
De uitgaven die verband houden met de directe, indirecte en gewaarborgde schuld worden vereffend langs vaste uitgaven. Over de evolutie
en de kostprijs van die diverse soorten schuld, zal het Rekenhof uitgebreid rapporteren in zijn rekeningenboek over 2002.
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Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde
Infrastructuur (OA 26)
De uitgaven onder OA 26 zijn onderworpen aan het voorafgaand visum
van het Rekenhof. Deze controle leverde in 2003 geen opmerkingen
op.
4.3.4

Departement Onderwijs

Het beleidsdomein onderwijs kent de volgende onderwijssectoren die
de Vlaamse Gemeenschap subsidieert of financiert: gewoon basisonderwijs, buitengewoon basisonderwijs, gewoon voltijds secundair onderwijs, deeltijds secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding, begeleid individueel studeren, inspectie en pedagogische
begeleiding, hogescholen en universiteiten. Het overgrote deel van de
onderwijskredieten is bestemd voor de uitbetaling van lonen en werkingsmiddelen.
De lonen (wedden en weddentoelagen) worden, met uitzondering van
de lonen van het universitair onderwijs, als vaste uitgaven uitbetaald. In
het kader van arbeidsongevallen en pensioenen controleert het Rekenhof de personeelsdossiers doorlopend.
De uitkering van werkingsmiddelen is onderworpen aan het voorafgaand
visum van het Rekenhof. Een budgettaire bepaling heeft voorschotten
tot 90 % van de dotatie voor het Gemeenschaponderwijs en van de
werkingssubsidies voor universiteiten en hogescholen echter vrijgesteld
van dit visum. Verder betalen rekenplichtigen tal van uitgaven langs het
systeem van de geldvoorschotten- en gemengde rekeningen. Het Rekenhof controleert deze rekeningen, alsook de ontvangstenrekeningen, en
sluit ze af.
29

Ter uitvoering van de wet van 23 mei 2000( ) heeft het Rekenhof ook in
2003 de leerlingentelling gecontroleerd.
Administratie Basisonderwijs (OA 31)
Het Rekenhof zag in 2003 toe op de kredieten onder OA 31, bestemd
voor de lonen en de werking van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (de programma's 31.10 en 31.20).

______________________
29

Wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, §
2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten.
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Administratie Secundair onderwijs (OA 32)
De kredieten onder OA 32 zijn bestemd voor de lonen, de werking (de
onderwijsinstellingen en internaten) en andere subsidies (leerlingenkoepelverenigingen, regionale technologische centra, vernieuwingsprojecten inzake beroepsopleidingen) van het gewoon en buitengewoon
secundair onderwijs (de programma's 32.10 en 32.20).
Het Rekenhof heeft een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd aangaande
de bezoldiging van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het ge30
woon voltijds secundair onderwijs( ). Het onderzoek bestond uit een steekproef van personeelsdossiers, waarbij vooral de toegekende weddenschaal
en geldelijke anciënniteit werden gecontroleerd. Er was ook aandacht voor
reglementaire problemen, de interne kwaliteitsbewaking en de regeling
van de verjaring. Over het onderzoek werd op 9 september 2003, na een
tegensprekelijke procedure, gerapporteerd aan de minister. Het rapport
bevatte tal van aanbevelingen.
Administratie Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
(OA 33)
PR 33.1

Hogescholenonderwijs

De kredieten onder programma 33.1 zijn voor het overgrote deel bestemd
voor het onderwijs dat de hogescholen verstrekken. Deze kredieten staan
als een globale enveloppe in het programma. Zij zijn bestemd voor het financieren van wedden en toelagen van het personeel en voor de globale
uitkeringen bestemd voor alle andere uitgaven. Voor investeringen in gebouwen kan nog uit een ander programma worden geput.
Het Departement Onderwijs betaalt de wedden en toelagen van het personeel dat de hogescholen financieren met de overheidsuitkering, rechtstreeks aan de personeelsleden uit. Het rekent ze aan op de enveloppe.
Het Rekenhof organiseert thematische controles ter plaatse in de hogescholen op de uitgaven die voor en door de hogescholen worden verricht. In 2002 en 2003 heeft het in vier hogescholen de onderstaande
31
thema's of categorieën van uitgaven onderzocht( ):
• bestuur en organisatie;
• personeelscyclus;
• toepassing van het dienstverleningsdecreet;
• investeringen (financiering, boekhoudkundige registratie, naleving
van de regelgeving op overheidsopdrachten).
______________________
30

Zie verder onder 5.2.1.

31

De keuze van de hogescholen stoelt op voor het onderzoek relevante criteria
zoals de aard van de inrichtende macht, de grootte en het onderwijsaanbod.
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Rapportering aan de toezichthoudende minister vond plaats op 15 april
2004. Rekening houdend met het antwoord van de minister, zal vervolgens aan het Vlaams Parlement worden gerapporteerd.
Voor de financiering van de uitgaven van de Hogere Zeevaartschool
bevat de begroting afzonderlijke kredieten, die dienen als dotatie of
voor de rechtstreekse uitbetaling van de wedden en toelagen aan het
personeel. De Hogere Zeevaartschool is een dienst met afzonderlijk
beheer waarvan het Rekenhof de rekening controleert.
Ten slotte waren er nog enkele kredieten voor specifieke uitgaven en
instituten, die in visumdossiers werden voorgelegd en gecontroleerd.
PR 33.2

Universitair onderwijs

De kredieten onder programma 33.2 zijn voor het overgrote deel bestemd
voor het onderwijs (werking en investering), het onderzoek en de sociale
voorzieningen die de universiteiten verstrekken. Voor deze onderscheiden
deelopdrachten van de universiteiten voorziet het programma in afzonderlijke uitkeringen en subsidies.
32

Het Rekenhof controleert de jaarrekeningen van de universiteiten( ) en
verleent er zijn visum aan. Voor alle universiteiten werden de rekeningen
2001 voorgelegd. Op 22 december 2003 werden ook de rekeningen
2002 van de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent, de Vrije
Universiteit Brussel en het Limburgs Universitair Centrum voorgelegd.
In 2003 heeft het Rekenhof de controle van de rekeningen 1999 en
2000 van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel beëindigd
en geviseerd.
Daarbuiten verrichtte het Rekenhof ook de nodige controles voor de rekeningen 1999, 2000 en 2001 van de Katholieke Universiteiten Leuven
(KUL) en Brussel (KUB). Voor de Universitaire Faculteit Sint-Ignatius
(UFSIA) en het Universitair Centrum Antwerpen (UCA) verrichtte het de
controles voor de rekeningen 1999 en 2000. De controlebevindingen en
het visum worden begin 2004 aan de Vlaamse regering betekend. De
controle van de rekeningen 1999 en 2000 van de Universitaire Instelling
Antwerpen (UIA) en de Universiteit Antwerpen (UA) en het Limburgs
Universitair Centrum (LUC) is in uitvoering.
De bevindingen uit de horizontale controle van de resultatenrekeningen
gingen op 28 januari 2003 naar de toezichthoudende minister onder de
titel Gebreken en aanbevelingen met betrekking tot het boekhoudbesluit
33
van 8 februari 1995 en zijn bijlagen ( ). De minister antwoordde op 19
november 2003.
______________________
32

Met toepassing van artikel 43, § 2, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen.

33

Samengevat in punt 5.2.1 van het jaarverslag 2002.
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Buiten de controle van de jaarrekeningen heeft het Rekenhof een thematisch onderzoek (deels doelmatigheid, deels rechtmatigheid) uitgevoerd inzake personeelsaangelegenheden, inzonderheid over de overname van de vaste onderzoekers van het FWO-Vlaanderen door de
Vlaamse universiteiten. De tegensprekelijke procedure wordt in 2004
opgestart. Over het rechtmatigheidsonderzoek van de inschaling van
de leden van het academisch personeel van de Vlaamse universiteiten,
heeft het Rekenhof op 26 november 2003 een onderzoeksverslag inge34
diend bij het Vlaams Parlement( ).
Het onderzoek van de relatie tussen de Universiteit Gent en de School
voor Management en het Instituut Vlerick voor Management heeft in
2003 geleid tot verdere briefwisseling met de minister.
Programma 33.20 bevat ook specifieke kredieten voor het Universitair
Ziekenhuis Gent. Het Rekenhof heeft bij dit ziekenhuis een onderzoek
van de personeelszaken uitgevoerd. Na afloop van de tegensprekelijke
procedure zal het aan het Vlaams Parlement rapporteren (eind 2004).
PR 33.3

Coördinatie Hoger Onderwijsbeleid

Programma 33.3 omvat de kredieten die niet aan een van de twee specifieke programma's hoger onderwijs (universitair onderwijs en hogescholenonderwijs) zijn toegewezen. De uitgaven op deze kredieten komen vooral in visumdossiers van het Rekenhof, dat in 2003 op dit vlak
geen belangwekkende opmerkingen heeft geformuleerd.
Administratie Permanente Vorming (OA 34)
Afdeling OA 34 omvat de kredieten voor:
• de lonen en de werking van het deeltijds kunstonderwijs (programma
34.10);
• de salarissen en betaling van inschrijvingsgelden van de vrijgestelde cursisten van de centra voor volwassenenonderwijs, alsook voor
de tijdelijke leergangen (programma 34.20);
• de financiële middelen (vergoedingen en werkingsuitgaven) voor het
begeleid individueel leren (programma 34.30);
• de sector basiseducatie (programma 34.40);
• de uitgaven die niet specifiek zijn voor een van de bovenstaande
sectoren van de administratie (programma 34.50).

______________________
34

Zie verder onder punt 5.1.10.
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Het Rekenhof heeft een rechtmatigheidsonderzoek van het deeltijds kunst-onderwijs uitgevoerd. Na een tegensprekelijke procedure heeft het op 7 oktober
35
2003 aan het Vlaams Parlement gerapporteerd( ). Het onderzoek was gericht
op de rationalisatie en programmatie, de vaststelling en invulling van de omkadering en de bezoldiging van het bestuurs- en onderwijzend personeel.
Ook was er aandacht voor de situering van het deeltijds kunstonderwijs ten
opzichte van de Grondwet, de participatie aan dit onderwijs en de beheersbaarheid van de loonkosten.
Er werd ook een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de ondersteuning van de educatieve samenwerkingsverbanden op streekvlak, de Edufora. Hierover werd begin 2004 aan de administratie gerapporteerd.
Administratie Ondersteuning (OA 35)
De kredieten onder OA 35 zijn bestemd voor:
• studietoelagen en financiering (programma 35.10);
• salarissen en subsidies voor CLB-centra (programma 35.20);
• individueel leerlingenvervoer en begeleiding (programma 35.30);
• allerhande uitgaven voor algemeen onderwijs en vorming (programma
36
35.40)( ). Dit programma omvat ook de dotaties voor de VOI's: Gemeenschapsonderwijs, Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) en Investeringsdienst
voor de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH);
• de aanwending van teruggevorderde wedden en weddentoelagen (programma 35.50).
Het Rekenhof heeft in 2003 over de aanwending van deze kredieten geen
belangwekkende opmerkingen geformuleerd.
Diensten van de secretaris-generaal (OA 39)
Programma 39.10 omvat hoofdzakelijk de provisionele kredieten ter financiering van de structurele achterstallen met betrekking tot voorgaand begrotingsjaar. Programma 39.20 omvat de kredieten coördinatie beleid en
gegevensbeheer. Het programma concentreert zich op de coördinatie van
de voorbereiding van het onderwijsbeleid en van de strategische planning
voor alle onderwijsniveau's, de coördinatie van het internationaal onderwijsbeleid en de voorbereiding en uitwerking van niveauoverschrijdende
thema's. Het merendeel ervan wordt voorgelegd in visumdossiers.

_____________________
35

Zie verder onder punt 5.1.5.

36

Middelen voor de financiering van onderwijsactiviteiten die niet niveaugebonden zijn en die algemeen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.
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De visumcontrole op de uitbetaling van werkingsmiddelen voor tijdelijke
projecten kunstinitiatie leidde tot opmerkingen en visumweigering. Op
18 juli 2003 heeft de Vlaamse regering in een geschilberaadslaging be37
sloten het visum op te leggen( ). Op 11 september 2003 heeft het Rekenhof zijn visum onder voorbehoud ver-leend en op 30 september
2003 heeft het daarover gerapporteerd aan het Vlaams Parlement.

4.3.5 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Departement (OA 40)
De kredieten onder OA 40 bestaan grotendeels uit dotaties aan de VOI
VIPA. Het Rekenhof heeft in 2003 het rechtmatigheidsonderzoek beëindigd naar de investeringssubsidies en -waarborgen toegekend aan rechtspersonen die zorg- en dienstverlening organiseren in het kader van de
persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA-decreet). Het rapport aan
het Vlaams Parlement werd goedgekeurd door de Nederlandse Kamer
op 8 juli 2003.
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn (OA 41)
Allerhande uitgaven voor algemeen welzijnsbeleid (41.10), bejaardenzorg (41.30), gezinsaangelegenheden (41.40), maatschappelijk opbouwwerk (41.60), maatschappelijk welzijn (41.70), integratie van kansarmen (41.80) en integrale jeugdhulpverlening (41.90) kunnen als vaste
uitgaven a posteriori door het Rekenhof worden gecontroleerd (bv. de
voorschotten ten belope van 90 percent van de subsidies aan de centra
voor algemeen welzijnswerk) of vragen daarentegen een voorafgaand
visum van het Rekenhof, dat aldus in 2003 een permanente visumcontrole heeft uitgevoerd. Deze controle heeft in 2003 geleid tot zes brieven
met opmerkingen aan de minister, onder meer over:
• de subsidiëring van inburgeringsprojecten van een onthaalbureau,
waarbij het Rekenhof de provisie sociaal fonds niet aanvaardde als
subsidiabele kost;
• de uitvoering van twee studieopdrachten door twee universiteiten, met
opmerkingen over respectievelijk de aanrekening van overheadkosten
en uitgaven die buiten de contractuele uitvoeringstermijn vielen);
• de overschrijding van de in het subsidiebesluit voorziene reservenorm;
• de subsidiëring van de integrale jeugdhulp, met opmerkingen over
de bevoegdheid uitvoeringsbesluiten te treffen en de voorgelegde
verantwoording van de aanwending van de toegekende subsidie.

______________________
37

Met toepassing van artikel 14 van de oprichtingswet van het Rekenhof.
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Daarbuiten worden, binnen de reglementair bepaalde grenzen, werkingsuitgaven van de administratie vereffend langs geldvoorschottenrekeningen. Ook op deze rekeningen oefende het Rekenhof a posteriori
een controle uit.
Omdat de controles op grond van het voorafgaand visum hadden uitgewezen dat bepaalde subsidiereglementeringen niet correct werden toegepast, heeft het Rekenhof in 2002 een risicoanalyse uitgevoerd in de
sector Welzijn en Volksgezondheid. Dit beleidsdomein heeft immers
een vrij groot financieel belang (ongeveer 550 miljoen EUR, exclusief
VOI-dotaties). De analyse resulteerde in een lijst met negen prioritair uit
te voeren doelmatigheidsonderzoeken en leverde het Rekenhof belangrijke leereffecten op voor het werken met een risicoanalysemodel.
Ter uitvoering van de resultaten van de risicoanalyse heeft het Rekenhof in 2003 een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de afstemming van het zorgaanbod op de kwantitatieve beleidsdoelstellingen in
de Vlaamse Gemeenschap. Dit onderzoek heeft betrekking op zes beleidsvelden in het beleidsdomein Welzijn en Gezondheidszorg. De onderzoeksactiviteiten eindigden in november 2003. Er zal worden gerapporteerd aan het Vlaams Parlement.
Centraal in de kredieten van het algemeen welzijnsbeleid staat de dotatie aan de VOI Vlaams Zorgfonds. De uitgaven voor bijzondere jeugdbijstand verlopen grotendeels langs de VOI FBJ en de diensten met afzonderlijk beheer De Kempen en De Zande. Ten aanzien van deze instellingen, alsook van de VOI's Kind en Gezin, en VFSIPH en de DAB
CICOV, stond in 2003 de rekeningencontrole 2002 centraal.
Administratie Gezondheidszorg (OA 42)
De uitgaven en subsidies uit de relatief kleine programma's Volksgezondheid (42.10), Medisch-sociaal Beleid (42.20), en Psychiatrische verpleging (42.30) vergden in 2003 het voorafgaand visum van het Rekenhof. Deze controle leidde tot vier brieven met opmerkingen over aanrekening van kosten buiten termijn, laattijdige borgtochtstelling, het weren
van verantwoordingsstukken die niet konden worden aanvaard in hoofde
van de gesubsidieerde vzw en een onvolledig verantwoorde subsidie.
Programma 42.30 bestaat uit de dotaties aan de openbare psychiatrische Ziekenhuizen Geel en Rekem. Ten aanzien van deze instellingen
stond in 2003 de rekeningencontrole 2002 centraal.
Administratie Cultuur (OA 45)
Allerhande uitgaven voor jeugd en sport (45.10), volksontwikkeling en bibliotheken (45.20), beeldende kunst en musea (45.30), muziek, letteren
en podiumkunsten (45.40) en algemeen cultuurbeleid (45.50) kunnen als
vaste uitgaven a posteriori door het Rekenhof worden gecontroleerd
(hoofdzakelijk dotatie- en subsidievoorschotten) of vragen een voorafgaand visum van het Rekenhof, dat aldus in 2002 een permanente visum-
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controle heeft uitgevoerd. Een aantal uitgaven worden ook vereffend
langs door het Rekenhof toegestane fondsenvoorschotten. De controle
leidde tot 24 brieven met opmerkingen aan de Vlaamse Minister van Cultuur, onder meer over:
• geen of onvoldoende verantwoording van subsidies (7);
• overschrijding van de in het subsidiebesluit voorziene reservenormen
(12);
• ten onrechte aanrekenen van overheadkosten ter verantwoording
van een subsidie (1);
• niet-uitvoering door de subsidietrekker van het betoelaagde project (2);
• de uitvoering van onderzoeken door universiteiten, met opmerkingen
over de toepassing van het principe van verstrekte en aanvaarde
diensten, de aanrekening van overheadkosten, de administratieve
controle en de prijszetting van één van deze opdrachten (2).
In de sector cultuur zijn een aantal diensten met afzonderlijk beheer werkzaam: de Landcommanderij Alden Biesen, het Kasteel-Domein van Gaasbeek en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Voor
deze DAB's, alsook van de VOI's Fonds Culturele Infrastructuur, Vlopera,
Vlaams Fonds voor de Letteren en NV Reproductiefonds van de Vlaamse
Musea stond in 2003 de rekeningencontrole 2002 centraal.
Diensten van de secretaris-generaal (OA 49)
Wat de subsidies voor investeringen in het kusttoerisme betreft, heeft
het Rekenhof een opmerking geformuleerd over de niet-naleving van
de subsidievoorwaarden en de niet-mededeling van alle inkomsten van
het gesubsidieerde project.
Centraal in de kredieten onder OA 49 staan de werkings- en investeringsdotaties aan de VOI's BLOSO en Toerisme Vlaanderen. Het Rekenhof beëindigde in 2003 het rechtmatigheidsonderzoek naar de contractuele uitgaven van de afdeling marketing en promotie van Toerisme
Vlaanderen. Het rapport aan het Vlaams Parlement werd door de Ne38
derlandse kamer goedgekeurd op 12 augustus 2003( ).

4.3.6 Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse
Aangelegenheden en Landbouw
Economie (OA 51)
Het Rekenhof ziet toe op allerhande uitgaven voor Algemeen Economisch
Beleid (51.10), Economisch Ondersteuningsbeleid (51.20), Buitenlandse
______________________
38

Zie 5.1.4.
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Handel en Exportbevordering (51.40), Natuurlijke Rijkdommen en Energie
(51.50) en Extern Economisch Beleid (51.90) langs zijn voorafgaand
visum of door de analyse van vastleggingsdossiers. In 2003 leidde de permanente visumcontrole tot verscheidene opmerkingen ter plaatse.
In 2002 merkte het Rekenhof op dat de berekeningswijze van de subsidies voor bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen niet conform het overeenkomstige besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 verliep.
Het kaartte daarbij zowel een foutieve verrekening van algemene kosten
als een niet eenduidige budgettaire aanrekening van de betrokken uitgaven aan. Daar het begin 2003 nog steeds geen ministerieel antwoord
had ontvangen, voerde het een bijkomend onderzoek uit. Dat bracht bevestiging van de oorspronkelijke vaststellingen, die slechts een gedeeltelijke remediëring kregen. Een herinneringsschrijven beklemtoonde daarom
nogmaals de regularisatie van alle, en niet alleen de lopende, dossiers.
Uiteindelijk kondigde een ministerieel antwoord een volledige rechtzetting
aan. Controle ter plaatse bracht bevestiging van een daadwerkelijke regularisatie.
Gedurende het jaar oefende het Rekenhof ook een toezicht uit op de
vastleggingen ten laste van het FFEB (fusie van FEERR-KO en
39
FEERR-MGO). In dit verband maakte het een aantal opmerkingen( ).
Ten aanzien van de VOI's Export Vlaanderen, Grindfonds en Limburgfonds stond in 2003 de rekeningencontrole 2002 centraal. In de loop
van 2002 had het Rekenhof de personeelszaken van Export Vlaanderen
onderzocht. Na een tegensprekelijke procedure met de minister heeft
het daarover op 30 december 2003 gerapporteerd aan het Vlaams Par40
lement( ).
In het kader van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse
investeringsmaatschappijen heeft het Rekenhof op 29 oktober 2003 het
verslag over het onderzoek van de jaarrekeningen 2000-2001 van de
41
NV Gimvindus aan het Vlaams Parlement overgelegd( ).
Werkgelegenheid (OA 52)
Het Rekenhof ziet toe op allerhande uitgaven voor beroepsopleiding
(52.10) en werkgelegenheid (52.40) langs zijn voorafgaand visum. Het
merendeel van de betaalopdrachten die aan het Rekenhof werden voorgelegd, hadden betrekking op diversiteitsplannen, sectorcovenanten,
subsidies aan STC's, VIONA-onderzoeken en projecten in het kader van
de meerwaardeneconomie. Behalve tot tal van verminderingen en annulaties, heeft de controle ook aanleiding gegeven tot herzieningen van
richtlijnen en een andere wijze van kostenverantwoording.
______________________
39

Zie punt 5.2.2.

40

Zie punt 5.1.11.

41

Zie punt 5.1.7.
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De gelden die Vlaanderen van Europa bekomt in het kader van doelstelling 3, kwamen nog tot in 2003 terecht op vier rekeningen die door een
rekenplichtige werden beheerd. Het Rekenhof heeft na een moeizaam
proces in 2003 de rekeningen 2001 en 2002 afgesloten. Behalve op de
correctie van tal van onzorgvuldigheden en fouten, heeft het erop aangedrongen de rekeningen op te heffen, gelet op de oprichting van de
VZW ESF-agentschap. In 2003 werden de rekeningen inderdaad afgesloten, maar er wordt nog steeds gewacht op een eindebeheer. Verder
had het Rekenhof er ook opmerkingen bij dat de rekenplichtige, die al
sinds 1 december 2002 in disponibiliteit is, niet werd vervangen. Ondanks zijn vertrek heeft hij de rekeningen 2002 evenals de verrichtingen die nog in 2003 geschiedden, ondertekend. Mede bij gebrek aan
een actieve rekenplichtige werden de individuele verrichtingen niet in
het orafinsysteem geregistreerd en werd evenmin nog een ander dagen kasboek bijgehouden. De orafinrapporten van 2002 zijn aldus het
resultaat van geglobaliseerde bedragen, berekend op basis van de rekeninguittreksels en eenmalig ingegeven door de boekhoudkundig ordonnateur.
Het Rekenhof heeft verder de rekeningen 2002 van het Herplaatsingsfonds en de VDAB gecontroleerd. Bij de rekening van de VDAB schonk
het speciale aandacht aan de overdracht van de commerciële activiteiten naar de in december 2002 opgerichte NV T-Groep. Gelet op de beperkte omvang van het Herplaatsingsfonds, neemt het bij de jaarlijkse
rekeningencontrole ook alle dossiers door. Het stelde daarbij vast dat
de toe te kennen premies in 2002 verkeerd werden geïndexeerd, waardoor aan de in 2002 ingediende dossiers een te hoge tegemoetkoming
werd toegekend. Vermits de premie een jaarlijkse aanpassing aan de
index kent, geldt normaliter de regel dat de tegemoetkoming wordt berekend op grond van de premie die van kracht was op het ogenblik van
ontvangst van het dossier, en niet op het ogenblik van de goedkeuring.
Eén dossier week echter af van deze regel.
Landbouw (OA 54)
Het Rekenhof ziet toe op de uitgaven voor landbouw (OA 54). In 2003
leidde deze controle tot een aantal opmerkingen ter plaatse.
Het voerde verdere briefwisseling met de minister over het tweede opvolgingsonderzoek naar de vervulling door het VLIF van zijn statutaire
opdracht.
Voor de openbare instellingen FIVA en VLIF stond in 2003 de rekeningencontrole 2002 centraal.
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4.3.7 Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Leefmilieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (OA 61)
Het Rekenhof controleerde OA 61 op de rechtmatigheid van de uitgaven. Het deed dit op permanente basis. De effectieve controle steunde
op checklists en de organisatie en uitvoering ervan vond plaats in de lokalen van de Vlaamse Gemeenschap. De toepassing van de controlemethodologie ter plaatse liet bovendien toe een permanent systeem
van bijsturing te creëren, door het overleg met de dossierverantwoordelijken. Bovendien konden bepaalde betwiste uitgaven onmiddellijk
worden gecorrigeerd. Daardoor diende het Rekenhof geen officiële opmerkingen te formuleren.
Het Rekenhof heeft in het beleidsdomein ook de uitgaven in de rekeningen van de buitengewone rekenplichtigen aan een rechtmatigheidscontrole onderworpen. De vaststellingen daarbij hadden hoofdzakelijk
betrekking op de afwezigheid van het vereiste orafinrapport, op materiële vergissingen, het gebrek aan formele verantwoordingsstukken, de
afwezigheid van noodzakelijke machtigingen en het gebrek aan interne
controle. Deze tekortkomingen werden vooralsnog gecorrigeerd en opgevolgd door de betrokken rekenplichtigen.
Tevens vond een permanente controle plaats op aIle vastleggingen
2003 ten laste van het Minafonds. Zij resulteerde in diverse opmerkingen (onjuiste aanrekeningen, incorrecte toepassing van reglementeringen en besluiten, foutief vastleggingsbedrag) en een aantal rechtzettingen ter plaatse.
Het nazicht op de rekeningen van de gewone en ontvangstrekenplichtigen van Aminal en de DAB Minafonds liep vertraging op door fraudegevallen in de DAB Minafonds. De afdeling boekhouding en begroting
van het departement LIN organiseerde mede daarom een nieuw opgezette, grondige controle van deze rekeningen. Na de beëindiging van
deze interne controle, die eind 2003 nog niet was afgerond, zal het Rekenhof zo spoedig mogelijk zijn controle op deze rekeningen afronden.
Het is ondertussen echter nog wachten op de rekeningen 2001 en 2002
van de DAB Minafonds. De Vlaamse Gemeenschap hield rekening met
het informele advies van het Rekenhof de ontstane tekorten boekhoudkundig en begrotingstechnisch te verwerken.
Het Rekenhof nam akte van het antwoord van de Vlaamse Minister van
Leefmilieu en Landbouw op het onderzoeksverslag van het Rekenhof
van 30 januari 2002 over het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
(IBW). De minister stelde dat dit document een zeer goede weergave
was van de werking van het instituut en haar eigen vermogen, inclusief
de bestaande knelpunten. Toch drong het Rekenhof op 28 maart 2003
nogmaals aan op de verwerking in de balans en de resultatenrekening
van de aankoop, verkoop en eventuele vernietiging van voorraden
planten, zaden en stekken.
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De minister antwoordde op 8 mei 2003 dat de beheerscommissie van
het Eigen Vermogen van het IBW op 10 april 2003 had beslist deze aankopen, verkopen en vernietigingen voortaan te zullen boeken op grond
van globale schattingen, zoals door het Rekenhof voorgesteld.
Over de werking van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuurbehoud (IN) merkte het Rekenhof op 28 maart 2003 nogmaals op dat
de vergaderfrequentie van de beheerscommissie van dit Eigen Vermogen ondanks beloftes niet werd verhoogd. Deze handelwijze blijft in
42
strijd met de decretale bepalingen( ) die minstens vier vergaderingen
per jaar voorschrijven.
Het Rekenhof heeft in 2002 en 2003 een audit uitgevoerd van de exploitatiekosten van de NV Aquafin. Deze NV voert een deel van de overheidstaken inzake waterzuivering uit, waaronder de bouw en exploitatie
van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zij ontvangt daarvoor langs het Minafonds een vergoeding van het Vlaams Gewest, die onder meer de
redelijke kosten dekt die de NV maakt voor de uitvoering van de taken
die zij in de beheersovereenkomst op zich heeft genomen. Na de tegensprekelijke procedure, zal het Rekenhof in 2004 een verslag aan
het Vlaams Parlement overleggen.
Voor de begrotingsjaren 2000-2003 (tot september) heeft het Rekenhof
de kanalen onderzocht waarlangs het Gewest gemeentelijke investeringsuitgaven voor de waterzuivering subsidieert. Het toetste deze subsidiëring aan de doelstellingen in de Europese richtlijn stedelijk afvalwater. De financieringskanalen betreffen in eerste instantie het Minafonds,
dat op basis van een reglementering subsidies kan toekennen aan de
gemeenten (Rio-subsidies). Het Rekenhof ging daarbij na of het Vlaams
Gewest zijn eigen regelgeving naleeft. Sinds het begrotingsjaar 2003
kon het Gewest de gemeentelijke uitgaven in principe ook subsidiëren
met kredieten ten laste van de algemene uitgavenbegroting en het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU). Verder zal het Gewest gemeentelijke rioleringswerken die
samen met werken van de NV Aquafin worden uitgevoerd, deels financieren na prefinanciering door de NV Aquafin. De gemeenten kunnen
hun inspanningen ook zelf financieren. Het Rekenhof ging na of het gebruik van deze financieringskanalen geen bijzondere rechtmatigheidsbezwaren doet rijzen. Na een tegensprekelijke procedure met de
Vlaamse Minister van Leefmilieu zal het over dit onderzoek rapporteren
aan het Vlaams Parlement.
Voorts vond een horizontaal rechtmatigheidsonderzoek plaats naar milieusensibiliseringsuitgaven op de respectieve begrotingen van het Minafonds, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

______________________
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Artikel 76, §4, van het decreet 21 december 1991 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting.
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(OVAM) in de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000. Het onderzoek betrof
milieucommunicatie in het algemeen en milieusensibilisering in het bijzonder. Het Rekenhof heeft onder meer de aanwezigheid van communicatieplannen onderzocht, een vergelijking gemaakt van het lopende
beleid met wat het Minaplan 2000 vooropstelde, het instrument sponsoring doorgelicht, de samenwerking tussen de bovengenoemde milieuinstellingen onderzocht en de sensibiliseringsacties geëvalueerd. Ten
slotte heeft het de uitgaven getoetst aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Na een tegensprekelijke procedure met de milieucommunicatieverantwoordelijken van de diverse milieu-instellingen, heeft het Rekenhof zijn onderzoeksresultaten geactualiseerd voor 2001 en 2002. In
2003 verrichte het bijkomend en aanvullend onderzoek, onder meer in
het kader van het nieuwe milieubeleidsplan 2003-2007. Rapportering zal
plaatsvinden in 2004.
Een ander onderzoek betrof de erkenning en subsidiëring van milieuverenigingen lastens de begroting van het Minafonds. De controle van
deze subsidies vond plaats in de jaren 2000, 2001 en 2002. In functie
van de nieuwe reglementering, die in 2004 in werking is getreden, zal
het Rekenhof zijn onderzoek actualiseren.
Het Rekenhof onderzocht de beslissing d.d. 2 december 2002 waarbij
de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw de Vlaamse Landmaatschappij opdracht gaf het bedrag van de kredieten voor de economische vergoedingen in het kader van het mestactieplan, niet terug te
43
storten in de algemene middelenbegroting( ). De Europese Commissie
had de betaling van deze vergoedingen doen stoppen in afwachting
van een definitieve beslissing over de verenigbaarheid van de subsidies met het Europees concurrentiebeleid. Wegens het lang aanslepen
van een uitspraak daarover, stelde de Vlaamse regering voor deze middelen aan andere maatregelen te besteden.
Op 3 maart 2003 en 9 september 2003 heeft de minister geantwoord
op opmerkingen van het Rekenhof over de VLM, meer bepaald over de
onaangepastheid van de personeelsformatie, de reis- en verblijfkosten,
de autoleningen en bedrijfsvoorheffing op de forfaitaire vergoedingen,
en de presentiegelden van de leden van de raad van bestuur. Het Rekenhof heeft deze antwoorden onderzocht en erop gerepliceerd.
Het Rekenhof heeft de resultaten van de controle van de rekening 2001
van de NV Vlaamse Milieuholding (VMH) en van de CVA SEV Asset
Management (voordien VMH Asset Management) op 28 oktober 2003

______________________
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In strijd met artikel 21 van de middelenbegroting van 2002, dat
24.789.352 EUR (1 miljard BEF) die in 1999 uit de Minafondsbegroting
werd gestort aan de Mestbank, deed terugstorten in de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse regering wilde zo de 1
miljard BEF voor de afbouw van de varkensstapel compenseren. De economische vergoedingen waren subsidies die de landbouwers kregen ter
compensatie van de strengere bemestingsnormen.
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meegedeeld aan de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Landbouw en
Ontwikkelingssamenwerking. De minister heeft voor beide vennootschappen geantwoord op 20 januari 2004. Een verslag aan het Vlaams
Parlement is verzonden op 27 april 2004.
Op 19 februari 2003 heeft de minister geantwoord op opmerkingen van
het Rekenhof over OVAM, meer bepaald over de werking van de personeelsdienst en de interne controle, het ontbreken van afdelingen, afdelingshoofden en directieraad, de samenstelling van de personeelsdossiers en de individuele arbeidsovereenkomsten. Het Rekenhof heeft het
antwoord onderzocht en erop gerepliceerd.
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (OA 62)
Het Rekenhof controleert allerhande uitgaven voor Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Grondbeleid (62.10), Monumenten en Landschappen
(62.20), Huisvesting (62.40) en Sociaal Grond- en Woningbeleid
(62.60).
Ook de rechtmatigheidcontrole op programma 62.1 steunde in 2003 op risicoanalyse. Zowel voor de vastleggingen als voor de ordonnanceringen,
heeft het Rekenhof tijdens deze controle, die het ter plaatse uitvoerde,
checklists gebruikt. Het stelde ter plaatse tal van vragen over de gunning
van werken, leveringen en diensten. Zij handelden voornamelijk over:
• gebrek aan verantwoording bij betalingen of kredietvastleggingen;
• gebrek aan machtigingen, adviezen en interne controles;
• materiële vergissingen;
• ontbreken van formele stukken zoals akten van borgstelling of RSZattesten;
• niet of verkeerdelijk toepassen van de boeteclausules bij vertraging
in de uitvoerings- of leveringstermijn en bij niet- of laattijdige
borgstelling;
• aanvatten van de werken voor de vaste belofte van toelage.
De controle van de buitengewone rekenplichtigen bracht vooral materiële vergissingen aan het licht, alsook een gebrek aan verantwoordingsstukken, machtigingen en interne controle en de afwezigheid van het
orafinrapport. Ook aan deze opmerkingen kwamen de rekenplichtigen
tegemoet.
In 2003 leidde de permanente controle op het programma huisvesting
(62.4) tot diverse opmerkingen ter plaatse over projectsubsidies aan sociale huisvestingsmaatschappijen.
Huisvestingstoelagen aan particulieren volgt het Rekenhof ter plaatse
bij de administratie op. Die controle leidde in 2003 tot 161 opmerkingen
op een totaal van 27.670 dossiers. Deze opmerkingen leidden meestal
tot schrapping of vermindering van deze toelagen.
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Ten aanzien van de VOI's Vlaamse Huisvestingmaatschappij (VHM) en
Vlabinvest werden in 2003 de rekeningen 2002 gecontroleerd. Op vraag
van de Voorzitter van het Vlaams Parlement heeft het Rekenhof ook een
onderzoek uitgevoerd naar de aanstelling van de waarnemend administrateur-generaal bij de VHM. Na een tegensprekelijke procedure heeft
het daarover op 20 januari 2004 aan het Vlaams Parlement gerapporteerd.
Voorts heeft het Rekenhof een bijzonder rechtmatigheidsonderzoek gewijd aan de verkoop van de totale grondvoorraad van de VHM. De VHM
heeft deze grondvoorraad, die zij praktisch volledig had verworven bij de
opsplitsing van de Nationale Landmaatschappij, verkocht aan de socialehuisvestingsmaatschappijen uit de koopsector. Aangezien het gaat om
vele hectaren, grotendeels bouwgrond met een aanzienlijke financiële
impact, heeft het Rekenhof afzonderlijk gerapporteerd over deze verkoop.
Naar aanleiding van een vraag om informatie van een Vlaams parlementslid, heeft het Rekenhof zijn onderzoek van de investeringsprogramma's van de VHM in het kader van de beleidsdoelstelling 15.000
bijkomende sociale huurwoningen te realiseren geactualiseerd tot 30
44
juni 2003( ).
In het licht van de reorganisatie van de Vlaamse overheid heeft het Rekenhof in 2003 ook bijzondere aandacht gehad voor de reorganisatie
van de huisvesting. Het is ook gestart met een systematische monitoring van het beleidsveld Wonen.
Administratie Wegen en Verkeer (OA 63)
De meeste uitgaven voor wegen (63.10), gemeenschappelijk vervoer
45
(63.20)( ), regionale luchthavens en vliegvelden (63.30) en algemene infrastructuur en verkeersbeleid (63.40) zijn onderworpen aan het visum
van het Rekenhof. Het Rekenhof onderzocht ter plaatse ongeveer 5.650
betalingsordonnanties voor een bedrag van ongeveer 178 miljoen EUR
(exclusief dotaties). Het controleerde de dossiers met eerste betalingen in
het kader van overheidsopdrachten aan de hand van checklists. Bij de
controle van de betalingsdossiers van OA 63 richtte de controle ter

______________________
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Zie bijlage 3.

45

De belangrijkste posten op de kredieten voor gemeenschappelijk vervoer
betreffen de dotaties aan de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
(VVM), nl. de dotatie als bijdrage tot het evenwicht van haar exploitatierekening, uitgaven betreffende mobiliteitsconvenants, de dotatie als tegemoetkoming in de organisatie van het leerlingenvervoer, de dotatie voor
uitgaven in verband met de projecten basismobiliteit, de dotatie ter compensatie van ontvangstdervingen ingevolge tariefmaatregelen en kapitaalsubsidies.
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plaatse in de loop van 2003 een 45-tal vragen om verduidelijking aan de
dossierbehandelaars van de afdeling boekhouding en begroting. De
meeste vragen hadden betrekking op de toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden (ontbreken van verantwoordingsstukken, moeilijk
controleerbare uitvoeringstermijnen, ). In een klein aantal gevallen resulteerden die vragen in een aanpassing van het geordonnanceerde bedrag.
Een aantal specifieke dossiers kreeg een grondiger onderzoek, met name
die voor de betaling van contractuele intresten, schadevergoedingen, terugbetalingen van boetes, erelonen van advocaten en facultatieve toelagen.
Het onderzoek naar de kostprijs van het door de VVM georganiseerde
vervoer, waarin het Rekenhof onder meer naging of de VVM over een
voldoende uitgebouwde analytische boekhouding beschikt om de kostprijs van het aangeboden openbaar vervoer te berekenen, werd geactualiseerd. Sinds begin 2003 is het kostencalculatiesysteem van de VVM immers definitief in werking gesteld. Het onderzoek ging gepaard met een
audit naar de kostprijsvergelijking tussen de lijnen in eigen beheer en de
verpachte lijnen, evenals een door de parlementsvoorzitter op 22 november 2002 gevraagd onderzoek naar de toewijzing van de pachtercontracten. Over deze onderzoeken heeft het Rekenhof in het najaar van 2003
gerapporteerd aan de instelling. Na afloop van de tegensprekelijke procedure zal het in de loop van 2004 ook aan het Vlaams Parlement verslag
uitbrengen.
Het Rekenhof heeft de dading onderzocht die werd gesloten na de eenzijdige verbreking door de Vlaamse Minister van Mobiliteit van de managementovereenkomst voor de Luchthaven van Deurne. Het heeft daarover bij
de minister verslag uitgebracht op 5 december 2003. Er werd vastgesteld
dat als afrekening voor de geleverde diensten een hoger bedrag werd uitgekeerd dan daadwerkelijk door de dienstverlener was gepresteerd. Ook
stelde het Rekenhof zich vragen over de wijze waarop de managementopdracht door de administratie was opgevolgd. Op 25 februari 2004 antwoordde de Vlaamse Minister van Mobiliteit dat de tegenstelling tussen de - eerder strenge - beoordeling van de prestaties door het afdelingshoofd en de
uiteindelijke erkenning van de daadwerkelijke uitvoering van de gefactureerde diensten, slechts ogenschijnlijk is. Het gaat volgens de minister om de
toekenning van een vergoeding voor de inzet van middelen met het oog op
het leveren van prestaties die uiteindelijk niet konden worden uitgevoerd
om redenen onafhankelijk van de wil van de dienstverlener of voor de uitvoering van prestaties die niet tot het takenpakket behoorden dat in het lastenboek was omschreven. Er werd derhalve volgens de minister wel degelijk rekening gehouden met de bezorgdheid van het Rekenhof om de
dienstverlener maar de vergoeding te betalen die overeenstemt met de geleverde prestaties.
Administratie Waterwegen en Zeewezen (OA 64)
De uitgaven voor waterwegen en binnenvaart (64.10), havens (64.20),
zee- en rivierwaterkering en -beheersing (64.30), algemeen infrastructuur- en scheepvaartbeleid, zeewezen (64.50) en integraal waterbeheer
(64.60) worden voor visum aan het Rekenhof voorgelegd. Voor 2003
betrof dit ongeveer 3.300 dossiers voor een gezamenlijk bedrag van
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ongeveer 220 miljoen EUR (exclusief dotaties). De controle ter plaatse
gaf aanleiding tot een 10-tal vragen om uitleg aan de administratie. De
controle geschiedde op dezelfde wijze als die met betrekking tot de administratie wegen en verkeer. Ook hier hadden de meeste vragen betrekking op de toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden.
Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (OA 66)
In 2003 heeft de Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten
een 35-tal visumdossiers aan het Rekenhof voorgelegd, voor een gezamenlijk bedrag van ongeveer 450.000 EUR. Deze dossiers brachten
geen opmerkingen mee.
Diensten van de secretaris-generaal (OA 69)
Het grootste pakket uitgavenposten voor deze administratie heeft betrekking op enerzijds de dotatie aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds
en anderzijds de voorbereidende projectstudies voor de realisatie van
het Masterplan Antwerpen, met inbegrip van alle kosten voor de oprichting van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Een 320-tal
ordonnanties werden voor visum aan het Rekenhof voorgelegd, goed
voor 15 miljoen EUR (exclusief de dotatie voor het Vlaams Infrastructuurfonds). Aan de afdeling boekhouding en begroting vroeg het Rekenhof bijkomende informatie over de uitgaven voor het Masterplan Antwerpen. Op grond van deze bijkomende informatieverstrekking kon het
alle ordonnanties viseren.

4.3.8

Departement Wetenschap, Innovatie en Media

Administratie Wetenschap en Innovatie (OA 71)
Naar aanleiding van de controle van het saldo van de subsidie 2002
aan het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie vzw
stelde het Rekenhof onverantwoorde reservevorming bij de subsidietrekker vast. Het heeft de Vlaamse Minister van Wetenschappen en
Technologische Innovatie erop gewezen dat de beheersovereenkomst
2002-2006 met het VIB verscheidene belangrijke tekortkomingen vertoont en het saldo 2002 onvoldoende verantwoord is. Het heeft daarbij
verwezen naar zijn rapport over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met Vlaamse openbare instellingen, dat de normen weer46
geeft waaraan een kwaliteitsvolle beheersovereenkomst moet voldoen( ).

______________________
46

Stuk 37-A (2002-2003) - Nr. 1, van 21 februari 2003.
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Verder werd de rekening 2002 van het IWT-Vlaanderen gecontroleerd
in 2003. Ook ten aanzien van de VOI VITO stond in 2003 de rekeningencontrole 2002 centraal.
Administratie media (OA 72)
Programma 72.10 betreft in hoofdzaak de dotatie aan de vzw Vlaams
Audiovisueel Fonds en, in mindere mate, subsidies aan filmverenigingen
en filmfestivals. Bij de betoelaging van een filmvereniging heeft het Rekenhof vastgesteld dat de inbetalingstelling van de saldosubsidie geen
rekening hield met het ontbreken van reservenormen in het subsidiebesluit en winstgevende werking van de gesubsidieerde vereniging.
Programma 72.20 betreft volledig de dotaties aan de VRT. Programma
72.30 groepeert alle andere uitgaven i.v.m. media. Ook op de verrichtingen van het Vlaams Commissariaat voor de Media, hield het Rekenhof in 2003 toezicht.

4.3.9 Interdepartementaal
College van secretarissen-generaal (OA 99)
Het Rekenhof onderzocht de algemene werkingskosten (exclusief huurgelden, vorming en informatica), allerlei uitgaven voor vorming en opleiding van Vlaamse ambtenaren, HRM- en organisatieontwikkelingsuitgaven, werkingskosten voor informatica, uitgaven voor emancipatie, subsidies aan de vzw sociale dienst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en aankopen van machines, meubilair, materiaal en vervoermiddelen.
De kredieten onder OA 99 bestaan voor een klein gedeelte uit dotaties
aan de diensten met afzonderlijk beheer Schoonmaak en Catering.
Een belangrijk deel van de kredieten is verder bestemd voor de werkingskosten van de informatica, inclusief de ontwikkelingskosten. Het
Rekenhof heeft op 18 februari 2003 aan het Vlaams Parlement gerapporteerd over zijn rechtmatigheidsonderzoek naar de outsourcing van
47
de informaticafunctie bij het MVG( ).
Het Rekenhof beantwoordde ten slotte op 8 april 2003 een adviesvraag
van de Vlaamse Minister van Ambtenarenzaken over de principiële onmogelijkheid van het gebruik van uitzendkrachten voor de diensten en
instellingen van de Vlaamse overheid.
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5

Selectie van bijzondere onderzoeksresultaten

5.1

Afzonderlijke rapporten in 2003

5.1.1 Outsourcing van de informaticafunctie bij het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid onderzocht van het financieel belangrijke contract dat de Vlaamse Gemeenschap op 23 februari 1999
met een IT-dienstverlener heeft gesloten voor de outsourcing van de informaticafunctie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, goed
voor ruim 5,5 miljard BEF, gespreid over vijf uitvoeringsjaren.
Het stelde enerzijds vast dat de Vlaamse regering niet eerst het kerntakendebat heeft gehouden waarom het Vlaams Parlement in een motie
had gevraagd. Anderzijds leverde de gebrekkige voorbereiding, waarbij
adviezen genegeerd werden en basisgegevens niet ingezameld, een
vaag contract op dat een moeizame uitvoering kende, met veel contractaanpassingen buiten de oorspronkelijke mededinging en aanzienlijke
meerkosten tot gevolg.
Het Rekenhof achtte een betere voorbereiding van dergelijk omvangrijke
contracten en een strikte naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten in de toekomst dan ook onontbeerlijk.
Het outsourcingscontract heeft alle kenmerken van een resultaatsverbintenis. De IT-dienstverlener behaalde het merendeel van de afgesproken resultaten niet tijdig. Omwille van een problematische voorbereiding
bleven soms maatregelen vanwege het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap uit.
Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 18 februari 2003
48
medegedeeld aan het Vlaams Parlement( ). De Subcommissie voor Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement heeft dit verslag besproken op 21 oktober en 6 november 2003. De subcommissie heeft besloten
de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting voor te
stellen het Rekenhof te vragen prioriteit te geven aan het nieuwe ICTcontract van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
5.1.2 Subsidies voor infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezondheid
Het Rekenhof heeft de toekenning van investeringssubsidies en -waarborgen in de sectoren Welzijn en Gezondheid onderzocht. Het ging na
in hoeverre de subsidie- en waarborgverstrekking de geldende regle______________________
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menteringen in acht nam en evalueerde of de Vlaamse regering uitvoering gaf aan de dwingende bepalingen van het VIPA-decreet.
Het concludeerde dat de Vlaamse regering een gelijke procedure heeft
ingesteld voor alle sectoren, die a priori een gelijke behandeling van de
begunstigden in gelijke situaties garandeert (rechtsgelijkheid). De procedure bevat bovendien enkele zeer degelijke waarborgen voor een
rechtmatige toekenning: ze stelt termijnen, koppelt de toekenning aan
verantwoordingsstukken en verbindt een zorgstrategische planning aan
de voorbereiding van infrastructuurwerken. Bovendien zorgt het concept met verschillende adviezen voor onderbouwde beslissingen en
functiescheiding.
Een aantal procedurele aspecten zorgt echter voor interpretatieproblemen, die soms aanleiding geven tot een ongelijke of subjectieve behandeling van de initiatiefnemers. Zo kent de controle op dubbele subsidiëring bij de ingestelde vriesperiode van 10 of 20 jaar een ongelijke toepassing in de verschillende sectoren. Ook de subsidiëring van de BTW
zorgt voor onduidelijkheid over de toe te passen tarieven. Voor de infrastructuurwerken bij ziekenhuizen strookt de Vlaamse decreetgeving niet
met federale besluitgeving. De reglementering is ten slotte onduidelijk
over mogelijke indexaanpassingen in de jaren na de initiële subsidiebelofte. Vooral bij grote projecten kan een aanpassing aan de index tot
een aanzienlijk hogere subsidiëring van de werken leiden.
Sommige procedurestappen krijgen ook een onzorgvuldige uitvoering.
In het bijzonder kan de kwaliteit en tijdigheid van de adviezen beter en
zou informatie beschikbaar moeten zijn over ter plaatse uitgevoerde
controles op de infrastructuurwerken.
Het Rekenhof heeft dan ook aanbevolen de regelgeving bij te stellen,
de controle en adviesverstrekking verder uit te bouwen, de BTW-problematiek op te lossen en een standaardwerkblad toe te passen voor de
berekening van het subsidiebedrag.
Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 8 juli 2003 mede49
gedeeld aan het Vlaams Parlement( ).
5.1.3

Innovatiedecreet en IWT-Vlaanderen

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe uitvoering is gegeven aan het innovatiedecreet en hoe de Vlaamse regering de statutaire opdracht van
het IWT-Vlaanderen in 2001 heeft ingevuld.
Het heeft vastgesteld dat de Vlaamse regering door de langdurige ontstaansgeschiedenis van het innovatiedecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, in de praktijk verscheidene keren is vooruitgelopen op de

______________________
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reglementering. Bovendien hebben nog niet alle bepalingen van het innovatiedecreet uitvoering gekregen.
Een andere vaststelling was dat diverse steunmaatregelen niet bij de
Europese Commissie werden aangemeld. De reden die de Vlaamse regering daarvoor inroept, is door de Europese Commissie niet officieel
goedgekeurd.
Ten slotte passen de ad hoc steunbeslissingen die de Vlaamse regering financiert langs de kredieten van het IWT-Vlaanderen, vaak niet in
de statutaire opdracht van die instelling. Dikwijls ontbreekt ook een juridische basis voor de toegepaste subsidiepercentages.
Het Rekenhof heeft de Vlaamse regering dan ook aanbevolen steunmaatregelen die niet kaderen in een door de Europese Commissie aanvaarde reglementering, bij de commissie aan te melden. Verder zou zij
de projecten die zij het IWT-Vlaanderen opdraagt, moeten toetsen aan
de statutaire opdracht van de instelling.
Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 8 juli 2003 mede50
gedeeld aan het Vlaams Parlement( ).
5.1.4 Toerisme Vlaanderen: contractuele uitgaven voor marketing
en promotie
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid onderzocht van de contractuele
uitgaven die de Vlaamse openbare instelling Toerisme Vlaanderen voor
marketing en promotie doet.
Het heeft in eerste instantie opgemerkt dat TVL zich sinds 1 november
1998 in een juridisch vacuüm bevindt. De Vlaamse regering liet immers
na het artikel van het organieke decreet betreffende de taken en bevoegdheden van de instelling, in werking te stellen. In de praktijk negeert TVL dit probleem.
Het Rekenhof merkte voorts een veelheid aan rechtmatigheidsinbreuken
op en een verregaande juridische onduidelijkheid en rechtsonzekerheid
over de contractuele relaties met dienstverleners en partners. De interne
controle was totaal ontoereikend: er waren nauwelijks organisatierichtlijnen of procedurebeschrijvingen, bevoegdheden werden systematisch
overschreden en een degelijk registratiesysteem ontbrak. De dienst
Boekhouding voerde geen controles uit.
Het Rekenhof concludeerde dan ook dat het management dringend
procedures en systemen diende uit te werken voor de organisatie van
zijn diensten, het toezicht op de begrotingsuitvoering en de rapportering
aan de raad van bestuur.
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Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 12 augustus 2003
51
medegedeeld aan het Vlaams Parlement( ).
5.1.5 Deeltijds kunstonderwijs
Het Rekenhof heeft enkele cruciale momenten uit de financierings- en
subsidiëringscyclus van het deeltijds kunstonderwijs onderzocht. Buiten
een controle op de naleving van normen en voorwaarden heeft het ook
de effecten op het vlak van onderwijsaanbod, participatie en loonkosten
in beeld gebracht. Behalve dat er enkele inbreuken werden geconstateerd, wees het onderzoek uit dat de reglementering onduidelijkheden
vertoont en dat de decretale basis te beperkt is. De inspanningen voor
een grotere nauwgezetheid in de laatste fase van de cyclus - de vaststelling van de salarissen - moeten worden versterkt.
Aangezien ervoor is gekozen deeltijds kunstonderwijs als onderwijs te
beschouwen, en niet als artistieke vorming, dienen de grondwettelijke
onderwijsbepalingen volledig te worden nageleefd, wat nu niet het geval is. Een evenwichtige en voldoende hoge participatie moet als blijvende zorg van de overheid verder worden opgenomen. Bovendien
moet de per DKO-leerling vrij hoge kostprijs worden geëvalueerd.
Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 7 oktober 2003
52
medegedeeld aan het Vlaams Parlement( ).
Het rapport werd op 11 december 2003 in de Commissie voor Onder53
wijs, Vorming en Wetenschapsbeleid toegelicht en besproken( ). De
commissie waardeerde de aanbevelingen in het verslag en besloot dat
er steeds een spanning zou blijven bestaan tussen het beleid en de
controle op het beleid waarin de decreetgever zelf heeft voorzien.
5.1.6 Rekeningenboek over 2001
Het Rekenhof kon geen sluitende controleverklaring geven over de juistheid van de algemene rekening 2001. De voorgelegde cijfers stemden onvoldoende overeen met de onderliggende stukken. De controle had immers te veel fouten aan het licht gebracht, grotendeels veroorzaakt door
de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem, waarvan de eerste aanzet
werd gegeven in 1999. De complexiteit van dit systeem en zijn technische
gebreken sloten fouten inderdaad niet uit. Ook het uitblijven van een aantal DAB-rekeningen verhinderde een definitieve uitspraak over de exactheid en volledigheid van de bedragen in het ontwerp van rekendecreet
2001. De rekening van de uitvoering van de begroting 2001
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kon volgens het Rekenhof in elk geval pas worden afgesloten na tal
van rechtzettingen en aanvullingen. Ook de rekening van de thesaurie
vertoonde veel gebreken, vooral door manuele a posteriori correcties in
de kwartaalstaten van de rekenplichtigen. Ten slotte geeft de rekening
van de vermogenswijzigingen al jarenlang geen getrouw beeld van de
vermogenstoestand van de Vlaamse Gemeenschap, dat ook door de
nieuwe boekhouding niet werd rechtgezet.
De door het Rekenhof gecorrigeerde en voorlopige uitvoeringscijfers van
de begroting toonden aan dat de ramingen van de centrale ontvangsten
vrij accuraat en voorzichtig waren. De uitgavenkant vertoonde geen structurele onderaanwendingen van kredieten. Het Rekenhof beklemtoonde
andermaal dat het in eerste instantie de Vlaamse regering is, die het
Vlaams Parlement moet informeren over de ontvangstenrealisatie en de
kredietaanwending, en die toelichtingen moet verstrekken bij verschillen
tussen inning en uitvoering enerzijds en ramingen anderzijds.
De controle op de rekeningen van de Vlaamse openbare instellingen leverde ten slotte een veelheid aan vooral rekeningtechnische opmerkingen op, waarvoor de betrokken Vlaamse ministers doorgaans remediëring beloofden.
Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 7 oktober 2003
54
medegedeeld aan het Vlaams Parlement( ).
5.1.7 Rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus NV
Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn controle op de jaarrekeningen 2000-2001 van Gimvindus NV op 29 oktober 2003 aan het Vlaams
55
Parlement overgelegd( ). Deze rapportering vloeit voort uit het decreet
van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen
en het protocol van 21 december 1994 tussen het Vlaams Gewest en
het Rekenhof.
Nadat in 2000 werd beslist Gimvindus te vereffenen, werden in 2001 de
staal- en textielbelangen ingebracht in respectievelijk NV Staal Vlaanderen en NV Textiel Vlaanderen, samen met het merendeel van de schulden van Gimvindus NV. Beide ondernemingen werden verkocht aan de
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, waarbij de inkomsten van de
verkoop door een kapitaalvermindering naar het Vlaams Gewest gingen.
Ook werd in 2001 de dochteronderneming Werfinvest NV ontbonden na
een fusie door overneming met Gimvindus NV.
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Deze stappen in de vereffening van Gimvindus NV reduceerden het balanstotaal van de onderneming van 28,6 miljard BEF op 31 december
1999 tot 6,5 miljard BEF op 31 december 2001. Het Rekenhof merkte op
dat de vereffening in de onderzochte periode voornamelijk op een formalistische wijze plaatsvond. Binnen de juridische vennootschap Gimvindus
was er inderdaad sprake van een vereffening, maar in de consolidatiekring van het Vlaams Gewest was er op 31 december 2001 nog maar
weinig veranderd.
De maatschappij en de minister onderschreven het rapport.
5.1.8 Invoering van een economische boekhouding bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Het Rekenhof heeft het Vlaams Parlement op 12 november 2003 een
evaluatie bezorgd van de invoering van de economische boekhouding
56
bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 1 oktober 2001( ).
De Vlaamse overheid was met dit project ambitieus en vernieuwend,
aangezien de modernisering van de rijkscomptabiliteit bij de federale
overheid nog in ontwikkeling was. Dit project kon dan ook tal van leereffecten met zich brengen. Het werd grotendeels gerealiseerd in het
kader van de outsourcing van de informaticafunctie en heeft 30,3 miljoen EUR gekost.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat een onzorgvuldige voorbereiding en
een gebrekkige projectuitvoering en -opvolging hebben geleid tot ernstige budgettaire overschrijdingen van de initiële kostenramingen en tot
haastwerk en onregelmatigheden bij de toewijzing van de opdrachten.
Het nieuwe boekhoudsysteem vertoonde meer en ernstiger gebreken
dan de traditionele kinderziekten bij dergelijke projecten. Daardoor werd,
onder meer, de algemene rekening 2001 laattijdig voorgelegd. De administratie had inmiddels al veel gebreken weggewerkt, maar het Rekenhof had nog steeds een aantal fundamentele opmerkingen over de
kwaliteit van het boekhoudsysteem.
Projecten zoals de invoering van een economische boekhouding moeten
volgens het Rekenhof zeer grondig worden voorbereid en het gewenste
projectresultaat moet vooraf duidelijk worden gedefinieerd en gedetailleerd. Voor bijzondere projecten moet een aangepaste projectorganisatie worden opgezet met een realistische planning, een volwaardige projectbegroting en een specifieke informatievoorziening.
De Vlaamse Minister van Financiën heeft te kennen gegeven bij de uitvoering van het nieuwe comptabiliteitsdecreet gevolg te willen geven
aan de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof.
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56

Stuk 37-C (2003-2004) - Nr. 1, van 19 november 2003.

Activiteitenverslag over 2003 - Rekenhof, mei 2004

49

Stuk 38 (2004) – Nr. 1

5.1.9 Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds
Het Rekenhof heeft de schadedossiers onderzocht die de administraties
AWV, AWZ en AOSO van het departement LIN in 2000 en 2001 op de
begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds aanrekenden.
Het heeft enerzijds vastgesteld dat een zorgvuldiger voorbereiding en
een betere voorstudie van de aannemingen een aantal schadeclaims
hadden kunnen vermijden. Zo werden niet steeds vooraf de vereiste
bouwvergunningen verkregen of bepaalde voorstudies uitgevoerd.
Anderzijds kon de manier waarop de administraties de schadedossiers
beheren beter. Zo wachtten zij vaak onnodig lang met de uitvoering van
definitieve gerechtelijke uitspraken of het sluiten van een dading. Ook
rezen soms vragen bij de becijfering van de interesten van de schadevergoedingen uit gerechtelijke uitspraken of van de dadingbedragen. De
administraties maakten omzeggens geen gebruik van de mogelijkheid de
gevorderde bedragen op hun realiteitswaarde te toetsen middels een
doorlichting van de boekhouding van de schade-eisers. Bovendien inventariseerden zij de schadeclaims nog niet systematisch, waardoor hun
inzicht in de financiële draagwijdte ervan beperkt bleef.
Gelet op deze tekortkomingen heeft het Rekenhof zijn aanbevelingen gericht op een betere aannemingsvoorbereiding, een grondiger schadedossierbeheer en een efficiënter verweer tegen de schade-eisers.
Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 25 november
57
2003 medegedeeld aan het Vlaams Parlement( ).
5.1.10 Inschaling van de leden van het academisch personeel aan
de Vlaamse universiteiten
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Vlaamse universiteiten met toepassing van de artikelen 95, 97 en 97bis van het universiteitendecreet,
de leden van het AP inschalen. Ook heeft het de interne regelgeving die
de universitaire instellingen daarvoor eventueel hebben ontwikkeld, geëvalueerd.
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat geen enkele universiteit erin slaagde de inschaling van het ZAP en het AAP volledig in overeenstemming
met de decretale bepalingen te verrichten.
Dit was onder meer een gevolg van de beleidsopties die de universiteiten kozen. Die sloten een daadwerkelijke toetsing van de door een personeelslid verworven ervaring, doorlopen beroepscarrière en verworven
kwalificaties uit. De universiteitsbesturen schonken bovendien te weinig
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aandacht aan de motivering van hun inschalingsbeslissingen en weken
soms af van de zelf ontwikkelde regelgeving.
Aangezien het onderzoek de vraag deed rijzen of de decretale bepalingen
over de inschaling van het AP wel werkbaar waren, suggereerde het
Rekenhof een heroverweging van het decretaal kader.
Het Rekenhof heeft deze onderzoeksbevindingen op 26 november
58
2003 medegedeeld aan het Vlaams Parlement( ).
Het verslag over de inschaling heeft aanleiding gegeven tot:
• de aanpassing met ingang van 1 oktober 1999 van artikel 95, derde
lid, van het universiteitendecreet, door de artikelen V.87 en V.96, 4°,
van het decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student,
de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs
59
in Vlaanderen (aanvullingsdecreet)( ), handelend over de uitdrukkelijke motivering bij heroverweging van inschalingsanciënniteit;
• de heropname vanaf 1 oktober 2003 van artikel 99 in het universiteitendecreet door de artikelen V.88 en V.96, 7°, van het aanvullingsdecreet, dat de universiteiten oplegt algemene bezoldigingsvoorschriften uit te werken.
5.1.11

Personeelsaangelegenheden van Export Vlaanderen

Het Rekenhof heeft de personeelsaangelegenheden van de VOI Export
Vlaanderen onderzocht. Het heeft zijn conclusies op 30 december 2003
60
aan het Vlaams Parlement medegedeeld( ).
Het Rekenhof concludeerde dat Export Vlaanderen in een groot aantal
aangelegenheden de personeelsreglementering heeft miskend en fundamentele regels uit het APKB, Stambesluit VOI of het ISB-EV schond
of niet toepaste. Talloze afwijkende ad hoc-beslissingen kenden personeelsleden niet-reglementaire voordelen toe en leidden tot niet objectiveerbare verschillen in behandeling.
Deze toestand was mede te wijten aan leemten in het reglementair kader, zoals ontbrekende statuten en een onaangepaste personeelsformatie, en aan een gebrekkige organisatie van de personeelsdiensten.
Fundamentele problemen daarbij waren het ontbreken van afdelingshoofden en een rechtsgeldige directieraad en een ontoereikende interne
controle op de personeelscyclus.
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Het was dan ook noodzakelijk het reglementair kader aan te vullen, de
organisatie van het personeelsbeheer aan te passen en tal van gebrekkige contracten te herzien.
Export Vlaanderen is na het onderzoek van het Rekenhof hiermee al
ten dele gestart.

5.2

Andere onderzoeksresultaten

5.2.1 Bezoldiging bestuurs- en onderwijzend personeel van het
gewoon voltijds secundair onderwijs
Van het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft het Rekenhof in 2003
de rechtmatigheid van de salarisvaststellingen van het bestuurs- en onderwijzend personeel onderzocht. Het onderzoek had betrekking op het
schooljaar 2001-2002. Twee aspecten van de bezoldiging werden gecontroleerd: de toekenning van de weddenschaal en de vaststelling van de
geldelijke anciënniteit. De controle steunde op een wetenschappelijk verantwoorde steekproef van 150 personeelsdossiers. Daarbuiten onderzocht het Rekenhof ook de reglementaire onduidelijkheden, de interne
kwaliteitsbewaking en de regeling van de verjaring. Het heeft zijn onderzoeksbevindingen en -aanbevelingen op 9 september 2003 voorgelegd
aan de Vlaamse Minister van Onderwijs, die tot op heden nog niet heeft
geantwoord.
Het Rekenhof stelde in 8,7 % van de gecontroleerde personeelsdossiers
een fout vast en concludeerde op grond van de beperkte steekproef dat
met een betrouwbaarheid van 99 % in meer dan 4,6 % van alle dossiers
een dergelijke fout voorkomt. De administratie heeft alle fouten toegegeven en rechtgezet. Ze stelde dat het ging om fouten uit het verleden ten
gevolge van de manuele anciënniteitsberekening, die in het elektronisch
personeelsdossier niet meer zouden voorkomen. Zij noemde ook de complexiteit van de regelgeving als een mogelijke oorzaak. De tekst van sommige reglementaire bepalingen is inderdaad onduidelijk, wat aanleiding
geeft tot interpretatieproblemen. De soms laattijdige totstandkoming van
de reglementering, die bovendien gepaard ging met onzorgvuldigheden,
ging in tegen de eisen van behoorlijk bestuur.
De cel Kwaliteitsbewaking van de administratie Secundair Onderwijs,
die belast is met de controle op de personeelsdossiers, levert grondig
werk. De bevindingen van deze interne controle bevestigden de resultaten van de steekproef. Het Rekenhof heeft aangedrongen op een
systematische registratie van de resultaten van de cel, opdat een evolutie merkbaar en meetbaar zou zijn.
Van 1 september 1990 tot 7 september 1998 en vanaf 27 november
2001 zijn voor terugvorderingen van onverschuldigde betalingen geen
decretale vormvereisten meer bepaald. Een juridische oplossing daarvoor is nodig.
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Al in het verleden heeft het Rekenhof ten slotte kritiek geuit op de korte
61
verjaringstermijn voor terugvorderingen( ). Dit kan ernstige financiële
belangen van de Vlaamse overheid in het gedrang brengen en strookt
niet met de verantwoordelijkheid van de inrichtende machten.
5.2.2 Vastleggingen van het Fonds Flankerend Economisch Beleid
Het Rekenhof controleert de vastleggingen op het Fonds Flankerend
62
Economisch Beleid (FFEB)( ) ter plaatse. Omdat uit deze opvolging
bleek dat bepaalde onregelmatigheden frequent bleven voorkomen,
heeft het op 1 juli 2003 een overzicht van de opmerkingen met betrekking tot de periode tussen 1 januari 2002 en 31 maart 2003 gericht aan
de Vlaamse Minister van Economie. Het ging om:
• inbreuken tegen het principe van de begrotingsspecialiteit, meer in
het bijzonder de aanrekening van uitgaven die tot een ander beleids63
domein of tot de statutaire opdracht van een andere VOI behoren( );
• laattijdige vastleggingen, zoals nog na de verstrijking van de uitvoe64
ringstermijn van de opdracht( );
• schendingen van de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid de principes van de mededinging en de gunning op forfaitaire grondslag;
• onduidelijke bepalingen in subsidiebesluiten over de aard, omvang
en de nadere regels voor de verantwoording die de toelagetrekker
65
moet verstrekken( ).

______________________
61

Terugbetaling kan worden gevraagd binnen een termijn van één jaar, te
rekenen van de eerste januari volgend op de datum van betaling.

62

Het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid, ook Hermesfonds genoemd, is de samenvoeging van het vroegere FEERR-MGO en het
FEERR-KO. Behalve expansiesteun aan ondernemingen worden op deze
VOI nog tal van andere uitgaven aangerekend, voor het merendeel gereglementeerde en facultatieve toelagen.

63

Zoals een subsidie van 100.741,42 euro voor de bouw van een opleidingscentrum voor personen met een handicap. Het Rekenhof kwam met de
toenmalige minister nochtans een ruime aanrekeningsmogelijkheid op het
fonds overeen.

64

In strijd met artikel 49 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.

65

In strijd met artikel 55, 3e lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. In één dossier wordt op forfaitaire basis gesubsidieerd, in
een ander worden minderontvangsten van de subsidietrekker betoelaagd,
wat de aanwending van de subsidie vrijwel oncontroleerbaar maakt. De
subsidiebesluiten preciseren ook niet of de toelage wordt verminderd als
de ontvangsten van de subsidietrekker hoger liggen dan de uitgaven.
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Op 17 september 2003 en 7 januari 2004 ging de Vlaamse Minister van
Economie vooral in op de individuele dossiers. Zij bracht ontoereikende
66
argumenten aan om de juistheid van de aanrekeningen te staven( ). Zij
beloofde ook de uitvoeringstermijnen pas te zullen laten ingaan na dagtekening van de overeenkomsten, maar dat biedt volgens het Rekenhof
nog geen garantie op een tijdige vastlegging. De minister beaamde
voorts de opmerkingen over de principes van de mededinging en de
forfaitaire prijs. Zij ging ten slotte niet in op de algemene opmerking dat
de subsidiebesluiten vaak onduidelijk zijn. Wel ondernam zij in enkele
individuele gevallen stappen om de noodzakelijke subsidieverantwoordingen te bekomen.
Het Rekenhof heeft in brieven van 24 november 2003 en 3 maart 2004
zijn standpunten herhaald.

______________________
61

De argumenten dat het ging om beleidsoverstijgende initiatieven, Europese cofinanciering of projecten die niet in aanmerking kwamen voor financiering vanuit het VFSIPH waren volgens het Rekenhof niet relevant.

Activiteitenverslag over 2003 - Rekenhof, mei 2004

Stuk 38 (2004) – Nr. 1

54

Activiteitenverslag over 2003 - Rekenhof, mei 2004

55

Stuk 38 (2004) – Nr. 1

Bijlage 1 Organisatie van het Rekenhof
Nederlandse kamer
Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de bevoegdheid van het Rekenhof ressorteren, is de Nederlandse kamer van
het Rekenhof autonoom bevoegd. Deze kamer is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Raadsheren

Hoofdgriffier

F. Vanstapel
J. Beckers
R. Lesage
I. Desomer
J. Debucquoy
F. Van Den Heede

Organisatie in 2003
De controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams
67
Gewest situeert zich in sector V (N) ( ) van het Rekenhof. Deze sector
bestaat uit drie directies, die elk een aantal diensten met een welomlijnd controledomein groeperen:
10e directie

• Dienst Onderwijs (exclusief tertiair onderwijs) en Ambtenarenzaken
• Dienst Tertiair Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

12e directie

• Dienst Economie, Werkgelegenheid en Huisvesting
• Dienst Leefmilieu, Natuurbehoud, Landinrichting en Ruimtelijke Ordening
• Dienst Infrastructuur, Vervoer en Verkeer

14e directie

• Dienst Algemene Zaken, Begroting, Algemene Rekening en
Rekenplichtigen
• Dienst Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Media
• Dienst Vlaamse Gemeenschap Algemeen, Externe Betrekkingen, Binnenlandse Aangelegenheden en Monumenten68
zorg( )

Deze diensten omvatten op 31 december 2004 100 personeelsleden,
onder wie 61 auditeurs, 26 controleurs en 13 steunpersoneelsleden.
______________________
67

Sector V neemt de controle op de Gemeenschappen en Gewesten voor
haar rekening. Sector V (N) bestaat uit de Nederlandstalige directies binnen sector V. De andere directies van de sector, de 9e, 11e en 13e directie, controleren in hoofdzaak de aangelegenheden van de Franstalige Gemeenschap en het Waals Gewest.

68

Deze dienst controleert tevens de Vlaamse provincies, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
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Bijlage 2 Briefwisseling met het Vlaams
Parlement in 2003 ( )
69

Datum

Onderwerp

14.02.03

Laattijdig of niet-beantwoorde brieven van het Rekenhof gericht aan de Vlaamse regering (stand op 31 januari 2003)

19.02.03

Rechtmatigheidsonderzoek over de outsourcing van de informaticafunctie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

06.05.03

Onderzoek van het ontwerp van beheersovereenkomst tussen
de Vlaamse regering en de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

13.05.03

Activiteitenverslag over 2002 van het Rekenhof

19.05.03

Ontwerp van decreet houdende begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003

19.05.03

Ontwerpen van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting en de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2003

17.06.03

Laattijdig of niet-beantwoorde brieven van het Rekenhof gericht aan de Vlaamse regering (stand op 31 mei 2003)

18.06.03

Verzoekschrift over het toezicht op de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde instellingen

24.06.03

Ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid

03.07.03

Verzoek om onderzoek naar de naleving van het dienstverleningsdecreet

08.07.03

Onderzoek inzake subsidies voor infrastructuur in de sectoren
Welzijn en Gezondheid

09.07.03

Innovatiedecreet en IWT-Vlaanderen

29.07.03

Verzoek om de procedures bij de aanstelling van de waarnemend administrateur-generaal bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij te onderzoeken

30.07.03

Voorontwerp van decreet houdende de eindregeling van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2001

12.08.03

Rechtmatigheidsonderzoek inzake de contractuele uitgaven
voor marketing en promotie bij Toerisme Vlaanderen

30.09.03

Geschilberaadslaging van de Vlaamse regering d.d. 18 juli
2003 waarin het Rekenhof wordt verzocht zijn visum onder
voorbehoud te verstrekken

______________________
69

Exclusief briefwisseling in het kader van het informatierecht (zie bijlage 3).
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07.10.03

Onderzoek van het deeltijds kunstonderwijs

08.10.03

Rekeningenboek over 2001

14.10.03

Laattijdig of niet-beantwoorde brieven van het Rekenhof gericht aan de Vlaamse regering (stand op 31 september 2003)

29.10.03

Onderzoek van de rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus
NV

14.11.03

Audit van de invoering van een economische boekhouding bij
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

17.11.03

Ontwerpen van decreet van de tweede aangepaste middelenbegroting en de tweede aangepaste algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2003

17.11.03

Ontwerpen van decreet van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2004

20.11.03

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de tweede aanpassing van de begroting 2003

20.11.03

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2004

26.11.03

Onderzoek van de inschaling van de leden van het academisch personeel aan de Vlaamse universiteiten

26.11.03

Audit van schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds

30.12.03

Onderzoek van de personeelsaangelegenheden van Export
Vlaanderen

31.12.03

Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01
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Bijlage 3 Beroep op het Vlaams parlementair
informatie- en inzagerecht
In de loop van 2003 ontving het Rekenhof 26 vragen om informatie of
70
inzage van Vlaamse parlementsleden( ):
•

Op 7 januari 2003 vroeg de heer C. Decaluwe inzage in de stukken van het Rekenhof over de aanwerving van een speciaal adviseur door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM). Het Rekenhof bracht de voorzitter van het Vlaams Parlement op 5 februari 2003 op de hoogte van de weigering van de VHM het betrokken dossier te kopiëren wegens vertrouwelijkheid van de personeelsdossiers (zie verder).

•

Op 12 februari 2003 vroeg de heer C. Decaluwe informatie over de
betaling van subsidies voor een ontwikkelingsproject in Costa Rica.
Het Rekenhof verstrekte op 5 maart 2003 de gevraagde gegevens.

•

Op 17 februari 2003 stelde de heer E. Matthys een vraag tot inzage in de dossiers van alle rekenplichtigen die in 2002 en 2003 voor
Aminal en de DAB Minafonds aan het Rekenhof verantwoording
aflegden. Het Rekenhof antwoordde op 25 februari 2003 dat het
deze controles nog niet volledig had beëindigd (zie verder).

•

Op 19 februari 2003 vroeg mevrouw S. Becq informatie over de
aanstelling van een externe zorgregisseur bij het VFSIPH. Het Rekenhof verstrekte op 4 en 20 maart 2003 de gevraagde gegevens.

•

Op 10 maart 2003 vroeg de heer C. Decaluwe informatie over de
uitgaven van de kabinetten van de ministers Gabriëls en Vanderpoorten. Het Rekenhof verstrekte de gevraagde informatie op 2
april 2003.

•

Op 10 maart 2003 stelde de heer E. Matthys zes vragen tot inzage
in de dossiers over: de rekenplichtigen die in 2001 en 2002 voor
Aminal en de DAB Minafonds aan het Rekenhof verantwoording
aflegden; de studies binnen de administratie Leefmilieu, Natuur,
Land- en Waterbeheer; allerhande uitgaven op de begroting leefmilieu; de uitvoering van de begroting Leefmilieu-Minafonds; de
communicatie van Leefmilieu en de sensibilisering in Leefmilieu.
Het Rekenhof antwoordde op 15 april 2003.

•

Op 20 maart 2003 vroeg de heer M. Van Den Abeelen inzage in de
dossiers over de kabinetsuitgaven van de ministers Van den
Brande en Kelchtermans in de jaren 1995-1999. Het Rekenhof verleende op 27 maart 2003 inzage.

______________________
70

Zoals bepaald in de artikelen 33 tot en met 36 van het reglement van
orde van het Rekenhof. Het Rekenhof stuurt de Voorzitter van het Vlaams
Parlement telkens een afschrift van zijn antwoord.
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•

Op 25 maart 2003 deelde de Voorzitter van het Vlaams Parlement
inzake de vraag om informatie over de aanwerving van een speciaal adviseur door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
mede dat het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement op 24
maart 2003 een standpunt had ingenomen. Op 9 april 2003 stelde
het Rekenhof de Vlaamse Minister van Huisvesting in kennis van
dit standpunt, waarna het bij de VHM uiteindelijk een kopie van de
betrokken documenten bekwam. Het bezorgde deze gegevens op
21 mei 2003 aan de Voorzitter van het Vlaams Parlement.

•

Op 27 maart 2003 vroeg de heer M. Van Den Abeelen informatie
over de kabinetsuitgaven van de ministers Gabriëls en Vanderpoorten. Het Rekenhof verstrekte de gevraagde informatie op 8
april 2003.

•

Op 28 maart 2003 stelde de heer E. Matthys een vraag tot inzage
in de facturen van het advocatenkantoor dat de belangen van het
Vlaams Gewest behartigde inzake de toepassing van het BTW-tarief van 21% in plaats van 6% over de door de nv Aquafin verrichte handelingen. Het Rekenhof antwoordde op 6 mei 2003.

•

Op 28 maart 2003 stelde de heer E. Matthys een vraag inzake een
aan een bedrijf toegewezen studieopdracht van de OVAM. Het Rekenhof verstrekte de gevraagde informatie op 23 april 2003.

•

Op 10 april 2003 vroeg de heer L. Van Nieuwenhuysen inzage in
de stukken van het Rekenhof over de rekeningen die minister Anciaux voorlegde gedurende de laatste drie maand van zijn ministermandaat.

•

Op 24 april 2003 vroeg de heer C. Decaluwe informatie over de
uitgaven van de kabinetten van de ministers Gabriels en Vanderpoorten. Het Rekenhof verstrekte de gevraagde informatie op 30
april 2003.

•

Op 5 juni 2003 vroeg mevrouw V. Heeren inzage in de stukken van
het Rekenhof over de investeringsprogramma's van de VHM in het
kader van de beleidsdoelstelling 15.000 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren.

•

Op 30 juni 2003 vroeg de heer C. Decaluwe informatie over de
briefwisseling van het afgelopen jaar met het kabinet van de
Vlaamse Minister van Huisvesting betreffende de problematiek van
de grondvoorraad. Het Rekenhof verstrekte op 8 juli 2003 de gevraagde informatie.

•

Op 28 augustus 2003 vroeg de heer C. Decaluwe inzage in de kabinetsuitgaven van de Vlaamse minister Ceysens voor aankopen
en leasingen van voertuigen. Op 9 september 2003 antwoordde
het Rekenhof op deze vraag.

•

Op 11 december 2003 vroeg mevrouw V. Heeren inzage in de
stukken van het Rekenhof over de investeringsprogramma's van
de VHM in het kader van de beleidsdoelstelling 15.000 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren.

•

Op 22 december 2003 informeerde de heer C. Decaluwe naar de
stand van zaken in het onderzoek door het Rekenhof naar de aan-
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stelling van de waarnemend administrateur-generaal bij de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij. Het Rekenhof heeft op 13 ja-nuari 2004
geantwoord dat dit onderzoek was afgerond en aan het Vlaams
Parlement zou worden voorgelegd.
•

Op 22 december 2003 informeerde de heer C. Decaluwe naar de
pachtovereenkomst van het overheidsbedrijf De Lijn.
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