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Verslag van het Rekenhof aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Er zijn inspanningen nodig om de belangrijkste wettelijke bepalingen over het
beheer van de economische expansiesteun na te leven. Er moeten ook
maatregelen worden genomen om de behandelingstermijn van de dossiers te
beperken. Tot slot heeft het Rekenhof een tekort aan begrotingskredieten
vastgesteld.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent sinds 1989 economische expansiesteun toe
aan ondernemingen. In 2007-2008 heeft het Rekenhof een audit uitgevoerd naar de
toekenning van die steun. De audit is het vervolg op een eerdere audit, die dateert van
2003-2004.
In 2007-2008 werd de steun geregeld door twee ordonnanties (van 1 juli 1993 en 1 april
2004), alsook door diverse besluiten, richtlijnen en interne nota’s. De betrokken
begrotingskredieten beliepen in 2007 meer dan 18 miljoen EUR.
Administratief beheer
De economische gegevensbank Expeco beantwoordt niet volledig aan de reglementaire
verplichtingen, maar zal door andere software worden vervangen.
Wat betreft de toepassing van de ordonnantie van 1 juli 1993, werd aan de
aanbevelingen van het Rekenhof slechts gedeeltelijk gevolg gegeven; enkele
onverschuldigde bedragen werden teruggevorderd.
Er zijn ten opzichte van de initiële audit meer fouten vastgesteld bij de subsidiëring op
basis van de ordonnantie van 1 april 2004, in hoofdzaak wegens de verplichtingen die
werden ingevoerd door de Europese Commissie, alsook wegens de bepalingen van de
ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten.
Bovendien kan de administratie met de middelen waarover ze beschikt, niet altijd nagaan
of de criteria die de regelgeving oplegt, gegrond zijn, en er bestaan nog steeds bepaalde
onduidelijkheden.
Het Rekenhof heeft een gebrek aan waakzaamheid vastgesteld, wat wellicht toe te
schrijven is aan aan de stijging van het aantal door de begunstigden ingediende
aanvragen en aan de beperkte onderzoekstijd.
Het Rekenhof heeft in het algemeen een gebrek aan interne controle vastgesteld. De
betrokken diensten en de minister belast met Economie hebben echter al bepaalde
maatregelen genomen, of ze zijn daarmee bezig.
Financieel beheer
In 2007 waren er onvoldoende kredieten voor de toepassing van de bepalingen van de
ordonnantie van 1 april 2004 en dat zou in 2008 eveneens het geval kunnen zijn.
Er is echter een budgettaire monitoring ingevoerd en de regelgeving is gewijzigd om de
budgettaire weerslag van de betaling van de kapitaalpremies te beperken.

Behandelingstermijn van de dossiers
De behandelingstermijnen van de dossiers zijn vaak langer dan opgelegd door de
ordonnantie van 1 april 2004. Ze zijn niettemin duidelijk korter dan de termijnen die bij de
initiële audit werden vastgesteld, aangezien de termijn van anderhalf jaar niet werd
overschreden. De vordering van de dossiers wordt echter niet regelmatig of van nabij
opgevolgd.
Controle van de dossiers door de directie Economische Inspectie
Verschillende subsidiëringsparameters van de steun toegekend op basis van de
ordonnantie van 1 april 2004 worden slechts onvolledig gecontroleerd in de
onderzoeksfase, onder andere omdat de aanvragers geen bewijsstukken toezenden. De
controle a posteriori door de directie Economische Inspectie wordt daardoor nog
belangrijker. Doordat de criteria die moeten worden gecontroleerd, talrijk en ingewikkeld
zijn, is het mogelijk dat sommige ervan niet worden onderzocht wegens tijdsgebrek of
omdat de ondernemingen geen verantwoordingsstukken kunnen voorleggen.
Bovendien verplichten de huidige beslissingen betreffende de toekenning van
rentetoelagen controle uit te voeren vooraleer het saldo van de steun wordt uitbetaald,
ongeacht het toegekende bedrag. Die verplichting leidt ofwel tot een risico op vertraging
bij de betaling, ofwel tot een verschuiving van de controles van de premies naar de
toelagen, aangezien er geen bijzondere verplichting bestaat voor de controle van de
premies. De administratie heeft erop gewezen dat dat probleem nog moet worden
bestudeerd.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de
gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van
het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een
tegensprekelijk onderzoek toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de
bewindslui en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement
werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.
Het onderzoeksverslag Economische expansiesteun is aan het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement bezorgd. Het integrale verslag en dit persbericht zijn ter beschikking op de
website van het Rekenhof: www.rekenhof.be.
Een Franse versie van het rapport is beschikbaar op de site: www.courdescomptes.be.
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