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1

Voorwoord van de eerste voorzitter

De activiteitenverslagen van voorgaande jaren toonden een Rekenhof
dat zich na zijn missieverklaring van 2004 vernieuwde. We besteedden
veel tijd en energie aan denkwerk, dat uitmondde in nieuwe auditmethoden en -handleidingen. Een gewijzigd legistiek kader, zich sluipend losmakend van het aloude visum, effende het pad voor een globale controlebenadering: precies op tijd om internationaal aanvaarde controlestandaarden een vooraanstaande plaats te geven in onze nieuwe benadering en strategie.
Toevalligheden in de controle moesten wijken voor een weloverwogen
selectiviteit, die resulteert uit het monitoren van de door BBB verkavelde
beleidsdomeinen, dit zowel op het vlak van de thematische als de financiële audit. Tere plekken detecteren via risicoanalyse en die prioriteit
geven in de operationele plannen, dient de controle-efficiëntie en
-effectiviteit. Een aantal opgemerkte publicaties – ik noem slechts onze
in globo benadering van het PPS-gebeuren – mogen dat illustreren.
De idee van single audit past in die filosofie. Ze laat toe dat de efficiëntie
van de verschillende controle-actoren door kruisbestuiving beter wordt.
Op het terrein hebben de interne audit van de Vlaamse administratie en
het Rekenhof een afsprakennota in die zin ondertekend.
De service aan het Vlaams Parlement wordt daardoor geenszins minder. Ik stel overigens met bijzonder veel genoegen vast dat het parlement zeer recent voor een doorbraak heeft gezorgd in de dossiers inzagerecht. Het bureau heeft geopteerd voor een maximaal behoud van de
informatie aan de parlementsleden, daar waar besturen, soms te pas,
soms te onpas, de vertrouwelijkheid van documenten inriepen. De door
het parlement gekozen oplossing maakt het samengaan van vertrouwelijkheid en maximale informatie voor parlementsleden mogelijk… als
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
De hervorming van het Rekenhof, waarvoor wij ons allen de voorbije
jaren hebben ingezet, werpt stilaan vruchten af. Als uittredend eerste
voorzitter ben ik verheugd het begin van de pluktijd te mogen beleven.
Ik wens het Rekenhof in lengte van jaren een steeds betere oogst toe.

F. Vanstapel, eerste voorzitter
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2

Inleiding

Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement bestaat in een drieledige communicatiestroom:


afzonderlijke rapporten in de loop van het jaar met actuele rapportering over belangrijke onderzoeken;



een rekeningenboek dat alle informatie bundelt over de uitvoering
van de begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daarover, alsook over onderzoeken met een sterk financiële inslag;



een 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 overzicht aanreiken van alle rapporten die het afgelopen jaar verschenen.
De structuur van het activiteitenverslag over 2008 ziet eruit als volgt:


hoofdstuk 3 en 4 schetsen respectievelijk de externe en internationale samenwerking;



hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de recurrente controles, waaronder het onderzoek van de begroting, van de rekeningen en van de
uitgaven onderworpen aan het voorafgaand visum;



hoofdstuk 6 gaat in op de niet-recurrente controleactiviteiten die het
Rekenhof heeft uitgevoerd in de diverse beleidsdomeinen, alsook op
de beleidsdomeinoverschrijdende activiteiten;



hoofdstuk 7 belicht de controleactiviteiten in de Vlaamse provincies;



hoofdstuk 8 ten slotte licht de organisatie en strategie van het Rekenhof toe.
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3

Externe samenwerking

3.1

Vlaams Parlement

Een overzicht van de briefwisseling met het Vlaams Parlement is opgenomen als bijlage 1, de vragen om inzage en informatie van Vlaamse
parlementsleden als bijlage 2. Hieronder volgt een overzicht van de
thema’s waarover het Rekenhof contacten onderhield met het Vlaams
Parlement.

3.1.1 Informatieverstrekking door het Rekenhof aan het Vlaams
Parlement
Naar aanleiding van zijn nota met verbeterpunten inzake de informatieverstrekking door het Rekenhof aan het Vlaams Parlement heeft de
Nederlandse kamer een enquête uitgewerkt om te polsen naar de informatiebehoeften van de Vlaamse parlementsleden. Het ontwerp van
enquête werd besproken op 21 februari 2008 in de Subcommissie voor
Financiën en Begroting en vanaf medio april 2008 verspreid door het
Decreetgevend Secretariaat. Op 19 mei 2008 heeft de voorzitter van het
Vlaams Parlement de ingezamelde vragenlijsten aan het Rekenhof bezorgd, met de vraag van het Uitgebreid Bureau om de resultaten te verwerken en een verslag te bezorgen aan het Uitgebreid Bureau en de
Subcommissie voor Financiën en Begroting. Op 30 mei 2008 ontving
het Rekenhof nog een laatste ingevulde vragenlijst, wat het totaal bracht
op 37 reacties. Het Rekenhof heeft op 27 januari 2009 over de resultaten gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De resultaten werden
besproken in de Subcommissie voor Financiën en Begroting op
1
19 maart 2009( ).

1

Stuk 2226 (2008-2009) – Nr. 1, 3 april 2009.
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3.1.2 Advies over de begrotingsdocumenten
Op 20 december 2007 nam het Vlaams Parlement een resolutie aan
over de rol van het Rekenhof als begrotingsadviseur en de begrotingsrapportering. Ter uitvoering daarvan heeft de voorzitter van het Vlaams
Parlement met brief van 21 januari 2008 het Rekenhof formeel gevraagd voorstellen te doen om de begrotingsrapportering (inclusief beleidsbrieven en meerjarenbegroting) door de Vlaamse Regering op korte termijn te verbeteren. Aangezien de door het Rekenhof georganiseerde enquête van de Vlaamse volksvertegenwoordigers (zie 3.1.1)
ook vragen met betrekking tot de begrotingsrapportering omvat, werd
beslist het advies pas af te ronden nadat de antwoorden op die enquête
werden ontvangen. Het Rekenhof heeft zijn ontwerp van advies op
25 juni 2008 voorgelegd aan het departement van Financiën en Begroting en op 24 september 2008 aan de Vlaamse minister van Financiën
en Begroting. Het bracht verslag uit aan het Vlaams Parlement op
2 december 2008. De Subcommissie voor Financiën en Begroting wijd2
de er op 22 en 27 januari 2009 een bespreking aan( ), alsook de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 24 maart
2009.
3.1.3 Begrotingsonderzoek(3)
In 2008 heeft het Rekenhof twee begrotingsaanpassingen met betrekking tot 2008 onderzocht. De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft de verslagen besproken op respectievelijk 18
4
5
maart( ) en 7 oktober 2008( ).
Het Rekenhof onderzocht ook de initiële begroting 2009. De Commissie
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft het verslag besproken op 12 november 2008(6).
3.1.4 Rekeningenboek over 2004-2005
De Subcommissie voor Financiën en Begroting besprak op 27 februari
7
2008 het rekeningenboek van het Rekenhof over 2004-2005( ). De
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting wijdde er op
8
21 oktober 2008 een bespreking aan( ).

2
3
4
5
6
7
8

Stuk 40 (2008-2009) – Nr. 2, 12 maart 2009.
Zie ook 5.1.
Stuk 19-A (2007-2008) – Nr. 4,15 april 2008.
Stuk 19-B (2007-2008) – Nr. 4, 23 oktober 2008.
Stuk 15 (2008-2009) – Nr. 8, 2 december 2008.
Stuk 36 (2007-2008) – Nr. 2, 5 juni 2008.
Stuk 36 (2007-2008) – Nr. 3, 5 november 2008.
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3.1.5 Voortgangsrapportages van de BAM
Ter uitvoering van de beslissing van 22 maart 2005 van de Commissie
voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie controleert het Rekenhof
de voortgangsrapportages van de BAM over de infrastructuurprojecten
van het Masterplan Antwerpen. In 2008 werden de drie voorziene rapportages in de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
9
10
besproken op respectievelijk 18 maart en 8 april( ), 17 juni( ) en 4 de11
cember 2008( ). Ook hield de Commissie op 12 en 19 november 2008
hoorzittingen over de communicatie en het financiële aspect van het
12
BAM-dossier, waarop het Rekenhof mondeling toelichting verstrekte( ).
3.1.6 Investeringsmaatschappijen
De Subcommissie voor Financiën en Begroting besprak op 10 juni 2008
het verslag van het Rekenhof over de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv: controle van de rekeningen 1999-2003.
3.1.7 Afzonderlijke publicaties
Diverse afzonderlijke publicaties van het Rekenhof gaven in 2008 aanleiding tot een (opvolgings)bespreking in de bevoegde commissie van
het Vlaams Parlement.


De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie organiseerde op 22 januari 2008 een tweede opvolgingsbespreking over
de uitvoering van de aanbevelingen uit het auditrapport over de aan13
leg van het Deurganckdok( ).



De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie organiseerde eveneens op 22 januari 2008 een eerste opvolgingsbespreking over de uitvoering van de aanbevelingen uit het auditrapport
over de verrekeningen bij de aannemingen van wegenwerken(14).



De Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
besprak op 24 en 31 januari 2008 het verslag van het Rekenhof over
het patrimoniumbeheer door het Agentschap voor Natuur en Bos(15).

9
10
11
12
13
14
15

Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 20, 25 april 2008.
Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 22, 28 november 2008.
Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 25, 11 maart 2009.
Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 23, 28 november 2008.
Stuk 37-F (2004-2005) – Nr. 4, 5 februari 2008.
Stuk 37-F (2005-2006) – Nr. 3, 20 februari 2008.
Stuk 37-H (2006-2007) – Nr. 2, 17 maart 2008.
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De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media besprak op
12 februari 2008 het verslag van het Rekenhof over de subsidiebe16
paling in het sociaal-cultureel volwassenenwerk( ).



De Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
besprak op 21 februari en 6 maart 2008 het verslag van het Rekenhof over de restauratie- en onderhoudspremies voor onroerend erf17
goed( ).



De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak op
4 maart 2008 het verslag van het Rekenhof over de personeelsaan18
gelegenheden van Kind en Gezin( ).



De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak
eveneens op 4 maart 2008 het verslag van het Rekenhof over de
19
subsidiëring van de thuiszorg( ).



De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media besprak op
12 juni 2008 het verslag van het Rekenhof over de samenwerking
tussen de VRT en externen voor de realisatie van televisieprogram20
ma’s( ).



De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie besprak op 14 oktober 2008 de opvolgingsaudit van het Rekenhof over
21
de schadedossiers in het beleidsdomein MOW( ).



De Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
besprak op 14 oktober 2008 het verslag van het Rekenhof over de
consultancyopdrachten gegund door de kabinetten(22).



De Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
besprak op 23 oktober 2008 het verslag van het Rekenhof over de
kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen (onderzoek in samenwerking met de Nederlandse Algemene
Rekenkamer)(23).



De Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
besprak op 23 oktober en 18 november 2008 het verslag van het
Rekenhof over de gelijke kansen in het gewoon basis- en secundair
onderwijs(24).

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Stuk 37-D (2007-2008) – Nr. 2, 26 februari 2008.
Stuk 37-A (2007-2008) – Nr. 2, 17 maart 2008.
Stuk 37-B (2007-2008) – Nr. 2, 14 april 2008.
Stuk 37-E (2006-2007) – Nr. 2, 3 april 2008.
Stuk 37-G (2007-2008) – Nr. 2, 23 juni 2008.
Stuk 37-F (2007-2008) – Nr. 2, 12 november 2008.
Stuk 37-H (2007-2008) – Nr. 2, 22 oktober 2008.
Stuk 37-I (2007-2008) – Nr. 2, 19 november 2008.
Stuk 37-M (2007-2008) – Nr. 2, 26 november 2008.
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3.2

Overleg met IAVA

Sinds de oprichting van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie
(IAVA) in 2002, plegen vertegenwoordigers van IAVA en het Rekenhof
regelmatig overleg over o.a. (de afstemming van) hun beide planningen,
audittechnieken en individuele onderzoeken. In de loop van 2008 is
doorgewerkt aan de afstemming van de planningswerkzaamheden en
een bijlage bij de afsprakennota (zie 3.4 Rondetafelconferentie) die het
overleg tussen IAVA en het Rekenhof nader regelt, met name een bijlage over vertrouwelijkheid van informatie.
Op de vergaderingen van 16 april en 1 december 2008 kwamen volgende punten aan bod:


stand van zaken uitvoering 2008 en planning 2009;



diverse aspecten van de rondetafelconferentie, zoals de (bijlage bij)
de afsprakennota Rekenhof – IAVA, het protocol IAVA – decentrale
auditdiensten, de afsprakennota financiële audit, single audit en de
werkgroep interne controle generieke doelstelling beheersovereenkomsten.

Tijdens het najaar hebben IAVA en vertegenwoordigers van het Rekenhof (beleidsdomeinverantwoordelijken) gezamenlijk het managementcomité bijgewoond bij 8 van de 13 beleidsdomeinen. Daar konden zij
hun beide risicoanalyses en de mogelijke onderzoeksthema’s voor 2009
toelichten.
Daarnaast waren er contacten met IAVA naar aanleiding van deelname
aan twee netwerksessies, die worden georganiseerd door het netwerk
organisatiebeheersing als antwoord op een groeiende vraag vanuit diverse entiteiten naar intervisie en praktijkuitwisseling.

3.3

Overleg met het agentschap Centrale Accounting

Het Rekenhof en het IVA Centrale Accounting hebben in 2008 tweemaal
vergaderd over diverse punctuele aandachtspunten bij het boeken van
de transacties in ORAFIN, de opvolging van de kredieten en de aanpassing van procedures in het kader van de visumcontrole door het Rekenhof.
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3.4

11

Rondetafelconferentie

In het licht van de inwerkingtreding van het decreet Beter Bestuurlijk
Beleid organiseerde het Rekenhof op 9 maart 2006 een rondetafelconferentie. Deelnemers waren enerzijds de verschillende actoren van de
Vlaamse overheid die betrokken zijn bij de controle van overheidsgelden
(bedrijfsrevisoren, agentschap Centrale Accounting, Inspectie van Financiën, IAVA en Rekenhof) en anderzijds de gecontroleerden (vertegenwoordigers van departementen en agentschappen). De aanwezige
partijen wisselden ideeën uit voor een verbetering van de efficiëntie en
effectiviteit van toezicht en controle.
De rondetafelconferentie besliste een werkgroep met vertegenwoordigers van de controleorganen en de gecontroleerden op te richten rond
een aantal thema’s. Op verzoek van het Rekenhof verleende ook het
Vlaams Parlement zijn medewerking aan de activiteiten: het wees o.a.
de directeur Decreetgeving aan als waarnemer bij de vergaderingen van
de werkgroep. Hieronder worden de realisaties in 2008 van de werkgroep per thema toegelicht.
1.

Quick wins tussen controleorganen inzake info-uitwisseling e.d.
De werkgroep creëerde drie subwerkgroepen om afsprakennota’s
uit te werken over niet-financiële controle, financiële controle en
samenwerking met gedecentraliseerde interne-auditdiensten.
 In december 2008 werd de afsprakennota over niet-financiële
controle tussen het Rekenhof en IAVA gefinaliseerd. De nota
werd op 9 april 2009 ondertekend.
 De subwerkgroep financiële controle is stopgezet omdat de huidige federale wetgeving over het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren een nauwere samenwerking met meer uitwisseling van
informatie over de rekeningencontrole in de weg staat.
 Begin 2008 ondertekende IAVA bilateraal een afsprakennota met
de decentrale auditdiensten van zes publiekrechtelijk extern verzelfstandigde agentschappen (VDAB, VMSW, De Scheepvaart,
Waterwegen en Zeekanaal, VVM-De Lijn en VRT).

2.

Op middellange termijn een singleauditconcept uitwerken voor de
Vlaamse Gemeenschap.
De werkgroep keurde de conceptnota over single audit bij de
Vlaamse overheid goed. Op 17 december 2008 heeft het Rekenhof
een syntheseverslag en de conceptnota verspreid naar alle betrokkenen (controle-instanties en gecontroleerden) om een breder
draagvlak te creëren voor de voorstellen van de werkgroep. De
Vlaamse minister van Financiën en Begroting verklaarde in zijn reactie van 20 februari 2009 te onderzoeken of de leidende principes
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uit de conceptnota single audit kunnen worden meegenomen bij de
herwerking van het comptabiliteitsdecreet. Het Auditcomité van de
Vlaamse overheid en het College van Ambtenaren-Generaal van de
Vlaamse Administratie zijn vragende partij voor een concretisering
van de conceptnota en de uitwerking van een actieplan. Het Rekenhof gaat in op dat voorstel en zal daartoe in het najaar van 2009
het initiatief nemen.
3.

Op middellange termijn een toolkit voor de interne controle aanreiken aan de gecontroleerde.
De werkgroep rondetafelconferentie besliste haar activiteiten rond
interne controle af te stemmen op een parallel initiatief van de
Vlaamse Regering om het internecontrolesysteem bij de Vlaamse
departementen en agentschappen verder te ontwikkelen (beslissing
Vlaamse Regering van 1 september 2006 over de generieke elementen van beheersovereenkomsten).
De werkgroep verfijning leidraad interne controle heeft een aantal
instrumenten ontwikkeld voor organisatiebeheersing en interne controle (leidraad organisatiebeheersing, evaluatierooster, stappenplan, website), die de departementen en agentschappen kunnen
gebruiken om hun organisatiebeheersing te evalueren en te versterken. In 2008 heeft de werkgroep de thema’s proces- en risicomanagement uitgediept.

Op 21 april 2009 heeft het Rekenhof zijn verslag over de rondetafelconferentie, met een overzicht van de realisaties en knelpunten en met de
conceptnota single audit, aan het Vlaams Parlement bezorgd.

3.5

Studiedag over externe audit van prestaties

Het Instituut voor de Overheid organiseerde op 7 oktober 2008 een studiedag met als thema: Zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in
de Vlaamse overheid. Tien jaar externe audit van prestaties. De eerste
voorzitter van het Rekenhof schetste op de studiedag de ontwikkelingen
en de praktijk sinds de wet van 10 maart 1998 het Rekenhof de bevoegdheid gaf de goede besteding van de overheidsgelden te controleren. Daarnaast waren er sprekers uit de academische wereld, het
Vlaams Parlement, de administratie, de Inspectie van Financiën, het
middenveld en de pers, die hun visie over en ervaringen met audits van
het Rekenhof meedeelden.
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4

Internationale samenwerking

4.1

INTOSAI

13

Het Rekenhof is voorzitter van de subcommissie voor internecontrolenormen van de Internationale Organisatie van Hoge Controleinstellingen (INTOSAI – International Organization of Supreme Audit
Institutions). De subcommissie hield een taskforcevergadering in april
2008. Tijdens die vergadering werden hoofdzakelijk de krijtlijnen uitgezet voor twee nieuwe INTOSAI-documenten: over de relatie tussen hoge controle-instellingen (HCI’s) en interne auditors en over de onafhankelijkheid van interne auditors in de publieke sector. Het is de bedoeling
de documenten te finaliseren tegen het volgende INTOSAI-congres
(2010). Als voorzitter van de subcommissie heeft het Rekenhof een vergadering georganiseerd van de stuurgroep van de INTOSAI-commissie
voor beroepsnormen.
Daarnaast droeg het Rekenhof, als lid van de desbetreffende INTOSAIwerkgroep, bij aan de totstandkoming van nieuwe INTOSAI-normen
rond verantwoording en transparantie van HCI’s.

4.2

EUROSAI

Het Rekenhof nam in juni 2008 deel aan het driejaarlijkse congres van
de Europese Organisatie van Hoge Controle-instellingen (EUROSAI –
European Organization of Supreme Audit Institutions). Het bracht er,
samen met de HCI van Slovakije, verslag uit over de uitvoering van zijn
mandaat van EUROSAI-rekeningcommissaris sinds het laatste congres
(2005). Het Rekenhof heeft dat mandaat beëindigd, na drie opeenvolgende termijnen (1999-2008). Het EUROSAI-congres formuleerde verV L A juni
A M2009
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der onder meer aanbevelingen over de congresthema’s, met name het
beheer van de kwaliteit van audits binnen HCI’s en de audit van sociale
programma’s.
Het Rekenhof heeft als lid deelgenomen aan de werkzaamheden van de
EUROSAI-werkgroepen voor informatietechnologie en milieu-audit. Het
is lid geworden van de nieuwe EUROSAI-taakgroep voor de audit van
rampgerelateerde hulpstromen. Het heeft verder vertegenwoordigers
afgevaardigd naar EUROSAI-workshops rond klimaatverandering, beheer van HCI’s en IT-audit (CobiT - Control Objectives for Information
and related Technology).

4.3

Europese Rekenkamer

Auditeurs uit de Vlaamse sector waren waarnemer bij volgende onderzoeken van de Europese Rekenkamer:
1. Controle in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring voor 2008
(DAS 2008): contract LSHM-CT-2005-518226 - Project GRACE bij
de Universiteit Antwerpen;
2. Controle in het kader van DAS 2008: contract 507482 - Knowledge
web bij de Vrije Universiteit Brussel;
3. Controle in het kader van DAS 2008: financiële controle van het Europees Landbouwgarantiefonds (bedrijfstoeslag landbouw);
4. Controle in het kader van de Performance audit of the effectiveness
of health promotion projects: project Eurosupport V van het Tropisch
Instituut voor Geneeskunde in Antwerpen (project over de seksuele
levenskwaliteit van HIV-besmette personen);
5. Controle op het beheer van Life projecten (Natuur en Biodiversiteit).
Naast de samenwerking op het vlak van de controle bestaat er een
overlegstructuur voor de HCI van de lidstaten van de Europese Unie, die
hen de mogelijkheid biedt thema’s van gemeenschappelijk belang in
samenwerking met de Europese Rekenkamer te bespreken. Zo vond op
1 en 2 december 2008 de vergadering van het Contactcomité van voorzitters in Luxemburg plaats en werden twee vergaderingen van de verbindingsagenten van de HCI van de Europese Unie georganiseerd in
Bratislava op 15 en 16 mei 2008 en in Luxemburg op 8 en 9 oktober
2008.
Het Rekenhof is lid van de werkgroepen inzake de rapporten van nationale HCI over financieel management van Europese gelden (zie ook
6.1, Europese Unie), inzake btw, inzake het informatienetwerk over het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en inzake overheidsopdrachten. De
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15

werkgroep inzake overheidsopdrachten heeft zijn mandaat vervuld en
werd op 2 december 2008 opgeheven door het Contactcomité, die besliste tot de oprichting van een Updating Groep inzake overheidsopdrachten, die de werkgroepdocumenten zal actualiseren. Het Belgische
Rekenhof en de rekenkamer van Slovenië nemen het co-voorzitterschap
van deze Updating groep waar.

4.4

Nederlandse Algemene Rekenkamer

De belangrijke gevolgen van het Bolognaproces, dat een Europese hogeronderwijsruimte beoogt, hebben de Algemene Rekenkamer en het
Rekenhof ertoe aangezet een gezamenlijk onderzoek naar de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs uit te voeren. De hogeronderwijsopleidingen in Nederland en Vlaanderen worden geaccrediteerd door
een binationaal, onafhankelijk orgaan, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het Rekenhof en de Algemene Rekenkamer
gingen na of het systeem van kwaliteitszorg een goede invulling geeft
25
aan de wettelijke eisen en of het werkt zoals bedoeld( ).

4.5

NAO

Van 1 tot 5 september 2008 namen vier medewerkers van het Rekenhof
deel aan een bilateraal vormingsproject bij de NAO (National Audit Office) in Londen. Het studiebezoek was gericht op elektronisch dossierbeheer, IT-infrastructuur en -beleid en IT-audit. De verworven inzichten
gebruikt het Rekenhof bij het verder uitwerken en in praktijk brengen
van zijn eigen IT-strategie, managementinformatiesysteem en ITauditfunctie.

25

Zie 6.5.
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5

Recurrente controleactiviteiten

Onder recurrente activiteiten vallen de taken waartoe het Rekenhof wettelijk is verplicht. Het gaat om:


begrotingsonderzoek en algemene rekening;



controle van de rekeningen van de instellingen;



controle van de rekeningen van de rekenplichtigen;



controle van visumdossiers, inclusief controle van de vastleggingen;



andere verplichte taken, zoals controle van de leerlingentelling.

5.1

Begrotingsonderzoek, algemene rekening en rekeningenboek

Tijdens 2008 heeft het Rekenhof twee begrotingsaanpassingen met
betrekking tot 2008 en de initiële begroting 2009 onderzocht. Daarbij
ging bijzondere aandacht naar de aanpassing van de begrotingsdocumenten aan de nieuwe organisatiestructuur en de nieuwe beheersinstrumenten van de Vlaamse overheid, met name:


omschakeling van de programmastructuur van de begroting volgens
de nieuwe beleidsdomeinen en entiteiten;



daarmee samengaand een herstructurering van de memorie van
toelichting bij de begroting;



maximale aansluiting met het instrument van de beheersovereenkomsten.

De resultaten werden op 11 maart(26), 23 september(27) en 7 november
28
2008( ) meegedeeld aan het Vlaams Parlement en de leden van de
Vlaamse Regering. De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en

26
27
28

Stuk 20-A (2007-2008) – Nr. 1.
Stuk 20 (2008-2009) – Nr. 1.
Stuk 20-A (2008-2009) – Nr. 1.
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Begroting heeft de verslagen besproken op 18 maart, 7 oktober en
12 november 2008.
Naast de behandeling van het antwoord op de controlebevindingen over
de algemene rekening 2005, heeft het Rekenhof de controle van de
algemene rekeningen 2006 afgerond. Het heeft op 24 september 2008
29
een rekeningenboek over 2006 aan het Vlaams Parlement bezorgd( ).
Een prefiguratie 2007 werd niet opgesteld omdat de algemene rekening
2007 tijdig werd ingediend. De controle daarvan is gestart in 2008; het
verslag aan de minister volgt in 2009.

5.2

Rekeningen van de instellingen

Het financieel risicomodel (FiRM) van het Rekenhof, dat de intensiteit
bepaalt waarmee de controle van een instelling wordt uitgevoerd, wordt
toegepast voor de rekeningencontroles vanaf 2005. Ter verbetering van
de externe communicatie worden exitgesprekken gevoerd met de geauditeerden bij de beëindiging van een rekeningencontrole.
5.2.1 Rekeningen van de diensten met afzonderlijk beheer
De onderstaande tabel toont de data waarop het Rekenhof de rekeningencontrole van de DAB’s beëindigd heeft verklaard. De controleverklaringen uit 2008 en het eerste kwartaal van 2009 staan in het vet. De
financiële controleresultaten neemt het Rekenhof op in zijn rekeningenboek.
Rekening
2006

Rekening
2007

Autonome Vlaamse Fiscale Inning

03/06/08

Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek

20/11/07

31/03/09

Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen

18/03/08

06/01/09

Catering

09/10/07

Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector (CICOV)

13/11/07

29

Stuk 36 (2008-2009) – Nr. 1, 29 september 2008.
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Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij
Alden Biesen

Rekening
2006

Rekening
2007

14/08/07

24/03/09

Entiteit ICT-beleid (e-IB)

22/07/08

Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale
huisvesting (FFUSH)

01/04/08

03/03/09

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Kempen

19/06/07

(30)

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande

06/12/07

(31)

Grondfonds

10/06/08

05/03/09

Herstelfonds

10/06/08

10/02/09

Hogere Zeevaartschool

13/11/07

31/03/09

Linkerscheldeoever

19/06/07

13/01/09

Loodswezen

03/06/08

Luchthaven Antwerpen

25/03/08

Minafonds

29/04/08

Schoonmaak

03/06/08

Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)

18/06/08

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)

01/04/08

Vlaams Kenniscentrum PPS

24/04/07

Vloot

08/01/08

08/01/09

Waarborgfonds Microfinanciering

14/08/07

06/01/09

5.2.2 Rekeningen van de VOI’s en agentschappen
De onderstaande tabel toont de data waarop het Rekenhof de rekeningencontrole van de VOI’s en agentschappen beëindigd heeft verklaard.
De controleverklaringen uit 2008 en het eerste kwartaal 2009 staan in
het vet. De financiële controleresultaten neemt het Rekenhof op in zijn
rekeningenboek.

30
31

De DAB is op 1 januari 2007 opgegaan in het Fonds Jongerenwelzijn (FJW).
Zie vorige voetnoot.
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Rekening
2006

Rekening
2007

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU)

05/02/08

20/01/09

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
(FIVA)

11/03/08

18/11/08

Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ)

20/11/07

(32)

Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)

21/12/07

17/02/09

Categorie A

Fonds voor Stationsomgevingen

17/03/09

Garantiefonds voor Huisvesting

21/12/07

Grindfonds

08/01/08

13/01/09

Hermesfonds

15/07/08

17/03/09

Herplaatsingsfonds

03/06/08

26/01/09

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
(Vlabinvest)

22/01/08

13/01/09

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM)

02/06/08

Pendelfonds

18/03/08

Vlaams Brusselfonds (VBF)

18/09/07

Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)

18/09/07

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden
(VIPA)

21/08/07

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

18/03/08

Vlaams Toekomstfonds

26/01/09

13/01/09

13/01/09
02/12/08

Vlaams Zorgfonds

01/04/08

17/02/09

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

09/07/08

17/03/09

Categorie B
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

02/09/08

De Scheepvaart

08/01/08

Gemeenschapsonderwijs (Go!)

20/08/08

Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en
Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen)

26/02/08

Waterwegen en Zeekanaal

11/12/07

32

17/02/09

FBJ is op 1 januari 2007 opgegaan in het Fonds Jongerenwelzijn (FJW).
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Rekening
2006
Toerisme Vlaanderen

09/07/08

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)

15/07/08

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

08/07/08

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)

Rekening
2007

(33)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

01/04/08

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

02/10/07

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

09/07/08

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

29/07/08

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(VREG) (34)

08/01/08

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) – De Lijn

18/03/08

Andere instellingen

Agentschap voor Infrastructuurwerken in het onderwijs (AGIOn)

01/04/08

(35)
10/02/09

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
(DIGO)

13/11/07

(36)

Investeringsfonds voor de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH)

31/07/07

(37)

Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO)

07/05/08

20/01/09

Vzw De Rand

28/05/08

Kind en Gezin

09/07/08

Nv Tunnel Liefkenshoek

25/03/08

03/10/08

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (BAM)

25/03/08

14/10/08

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel)

06/11/07

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (OPZ Rekem)

13/11/07

Reproductiefonds Vlaamse Musea (RVM)

11/12/07

33

34
35

36
37

Sinds 1 juli 2006 omgevormd tot de EVA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
EVA sinds 1 april 2006.
Het AGIOn is een IVA met rechtspersoonlijkheid, die pas bestaat sinds 1 april
2006. Het is de rechtsopvolger van de vroegere instellingen IVAH en DIGO.
Zie vorige voetnoot.
Zie vorige voetnoot.
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Rekening
2006

Rekening
2007

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VAIO-FIT)

19/08/08

07/11/08

Vlaams Agentschap Ondernemen

29/07/08

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

08/04/08

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

18/06/08

Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM)

30/04/08

Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)

21/12/07

20/01/09

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)

12/08/08

(38)

Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO)

08/04/08

08/04/08

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

31/07/07

10/03/09

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

25/06/08

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

30/04/08

Vlaamse Opera (VLOPERA)

10/07/07

27/01/09

5.2.3 Rekeningen van de universiteiten
39

Het Rekenhof controleert de jaarrekeningen van de universiteiten( ) en
verleent er zijn visum aan. In 2008 hebben alle universiteiten de rekeningen tot en met 2007 voorgelegd. De onderstaande tabel toont de
data waarop het Rekenhof de rekeningencontrole beëindigd heeft verklaard. De controleverklaringen uit 2008 en het eerste kwartaal 2009
staan in het vet.
Universiteit

Rekening
2005

Rekening
2006

Universiteit Gent (UGent)

10/07/07

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

11/09/07

13/01/09

Katholieke Universiteit Brussel (KUB)

21/10/08

21/10/08

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

05/06/07

21/10/08

Universiteit Hasselt

15/01/08

Universiteit Antwerpen (UA)

38

39

Sinds 1 april 2006 is het VFSIPH omgevormd tot het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH).
Met toepassing van artikel 43, §2, van de wet van 27 juli 1971 op de financiering
en de controle van de universitaire instellingen.
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5.2.4 Investeringsmaatschappijen
In het kader van artikel 13 van het decreet betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen bracht het Rekenhof verslag uit aan het
Vlaams Parlement:


op 22 januari 2008 over de rekeningen 1999-2003 van de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv(40);



op 15 juli 2008 over de rekeningen 2002-2005 van de Vlaamse
Milieuholding nv (VMH), inclusief de herstructurering(41);



op 5 augustus 2008 over de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus
42
nv( );



op 12 augustus 2008 over de rekeningen 2003-2005 van Textiel
43
Vlaanderen nv( ).

5.2.5 Rekeningen van het Vlaams Parlement
Ter uitvoering van het protocol van 4 juli 2006 heeft het Rekenhof de
voorzitter van het Vlaams Parlement op 29 april 2008 een controleverslag overgelegd over de rekeningen 2007 van het Vlaams Parlement.
Het Rekenhof heeft eveneens op 29 april 2008 gerapporteerd over de
controle van de jaarrekening 2007 van de aan het Vlaams Parlement
verbonden instellingen, met name het Kinderrechtencommissariaat, de
Vlaamse Ombudsdienst, het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek en het Vlaams Instituut voor Vrede
en Geweldpreventie.
Op 19 mei 2008 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van
28 april 1997 zijn opmerkingen over de rekening 2007 van het Pensioenfonds van het Vlaams Parlement aan de voorzitter van het fonds
meegedeeld.

40
41
42
43

Stuk 37-E (2007-2008) – Nr. 1, 28 januari 2008.
Stuk 37-J (2007-2008) – Nr. 1, 18 juli 2008.
Stuk 37-K (2007-2008) – Nr. 1, 8 augustus 2008.
Stuk 37-L (2007-2008) – Nr. 1, 19 augustus 2008.
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5.3

Rekeningen van de rekenplichtigen

Het Rekenhof oefent een wettigheidcontrole uit op de openbare ontvangsten en uitgaven, onder meer middels de controle van de rekeningen van de rekenplichtigen. In 2008 werden 339 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.
Type van administratieve afsluiting
Periodieke rekeningen
Eindebeheersrekeningen
Tekortrekeningen
Totaal

Aantal
267
72
0
339

Sinds 1 januari 2007 is voor die controle een nieuwe controlemethodiek
van toepassing. Omdat het voor het Rekenhof materieel niet mogelijk is
alle aan zijn controle voorgelegde rekeningen grondig te controleren,
selecteert het periodiek een aantal rekeningen voor grondige controle,
44
op grond van een model voor risicoanalyse, het REKORM( ). Het Rekenhof noteert op basis van checklists de onregelmatigheden, onvolledigheden en verbeteringen met het oog op een periodieke, globale rapportering.
In maart 2008 heeft het Rekenhof in het kader van de tegensprekelijke
procedure per beleidsdomein aan de leidend ambtenaren een controleverslag bezorgd, met een samenvatting van de resultaten van de grondige controle over de rekeningen van het jaar 2006. Aan het Vlaams
Parlement werd daarover in het rekeningenboek over 2006 gerapporteerd. Het REKORM werd ook gebruikt in 2008 voor de controle van de
rekeningen van de rekenplichtigen van 2007.

44

REKORM: rekeningen van rekenplichtigen operationeel risicomodel.
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5.4

Visum

Het Rekenhof oefent een wettigheidscontrole uit op de openbare uitgaven en ontvangsten, onder meer middels het voorafgaand visum op de
45
uitgavenordonnanties( ) en de controle van de vastleggingen. Het Rekenhof werkt met een operationeel risicomodel (ORM) om de basisallocaties te selecteren die het aan de hand van een checklist in een bepaalde periode (normaliter 1 jaar) grondig controleert. Het is de bedoeling op die manier gedurende een meerjarige controlecyclus de totaliteit
van de basisallocaties af te dekken. Het Rekenhof noteert de onregelmatigheden, onvolledigheden en verbeteringen met het oog op een periodieke, globale rapportering. Het gaat bij de controle uit van de volgende onderzoeksvragen:


wettelijkheid: worden de wettelijke, reglementaire en contractuele
beschikkingen die op de uitgave betrekking hebben, in acht genomen?



werkelijkheid: is het bestaan van de verbintenis of de schuldvordering met voldoende documenten gestaafd en worden enkel de werkelijk verschuldigde bedragen op het juiste moment aan de
schuldeiser uitbetaald?



regelmatigheid: is de uitgave door de bevoegde instanties goedgekeurd en volgens de juiste procedures tot stand gekomen en is ze
op een correcte wijze aangerekend?

Begin 2008 heeft het Rekenhof per beleidsdomein de controleresultaten
van 2007 samengevat. Het heeft die controleverslagen bezorgd aan de
leidend ambtenaren en in een tweede fase aan de bevoegde ministers.
Het rekeningenboek over 2007 zal daarover op hoofdlijnen verslag uitbrengen aan het Vlaams Parlement.
Voor 2008 werd het ORM opnieuw ingevuld. De controle van de uitgaven heeft geleid tot vragen aan de administraties om bijkomende inlichtingen of verantwoordingsstukken. Daarnaast maakte het Rekenhof
verschillende opmerkingen ter plaatse, die de administraties hebben
opgevolgd en rechtgezet. In enkele gevallen resulteerden de opmerkingen in een vermindering van de oorspronkelijke bedragen.

45

Geen enkele uitgave mag worden vereffend zonder het visum van het Rekenhof,
dat de naleving van de reglementering verifieert vooraleer het zijn visum verleent.
Om de vereffening ervan te bespoedigen, zijn tal van recurrente uitgaven, zoals de
personeelsuitgaven, vrijgesteld van het voorafgaand visum. De wettigheid en regelmatigheid van die uitgaven controleert het Rekenhof dan a posteriori.
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Het Rekenhof voert ook een a-posterioricontrole uit op de betalings- en
vastleggingsdossiers voor kleine gereglementeerde subsidies. Voor die
controle past het sinds 2007 een nieuwe controlemethodiek toe. In 2007
voorzag het Rekenhof in onderzoeken over:







de subsidies aan levensbeschouwelijke en sociaal-economische
verenigingen voor het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s
bij de VRT;
de subsidies voor Regionale Technologische Centra;
de Europese steun voor plattelandsontwikkeling: subsidies in het
kader van bedrijfsadviessystemen voor land- en tuinbouwers (zie
6.1, Europese Unie);
de investeringssubsidies voor de erkende beschutte werkplaatsen.

Over de resultaten van de onderzoeken werd in 2008 een tegensprekelijke procedure gevoerd. Over het eerste onderzoek werd op hoofdlijnen
aan het Vlaams Parlement gerapporteerd in het rekeningenboek over
2006. Over de andere onderzoeken zal worden gerapporteerd in het
rekeningenboek over 2007.
In 2008 werden de volgende onderzoeken inzake kleine gereglementeerde subsidies aangekondigd:


de subsidies aan de vzw’s Huis van het Nederlands;



de subsidies die worden verleend in uitvoering van het decreet van
22 december 2000 betreffende de amateurkunsten;



de subsidies in het kader van de stimulering van de biologische
landbouw.

Over de resultaten van die lopende onderzoeken zal na de tegensprekelijke procedure worden gerapporteerd in een van de volgende rekeningenboeken.

5.5

Leerlingentelling

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de gemeenschappen en de gewesten bepaalt dat het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de btw wordt verdeeld tussen de Franse en
Vlaamse Gemeenschap volgens de verdeling van het aantal leerlingen
op basis van bij wet vastgestelde objectieve criteria (artikel 39, § 2). De
wet van 23 mei 2000 heeft die criteria vastgelegd en de controle van de
leerlingentelling aan het Rekenhof opgedragen. Na twee tussentijdse
interne rapporten schrijft het Rekenhof externe deskundigen aan voor
de statistische verwerking van de resultaten van de controle. Het eindrapport over de controle van de leerlingentelling 2008 werd op 1 oktober
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2008 voorgelegd aan de federale regering en het federale parlement.
Ook werd de leerlingentelling 2009 voorbereid.

5.6

Mandaten en vermogensaangiften

Sinds 1 januari 2005 legt de wetgeving aan tal van openbare mandatarissen en hoge ambtenaren van alle overheden de verplichting op geregeld twee documenten in te dienen bij het Rekenhof: enerzijds een lijst
van hun mandaten, ambten en beroepen (jaarlijks), anderzijds een vermogensaangifte (bij aanvang/stopzetting van een aangifteplichtig mandaat of ambt). De onder gesloten omslag ingediende vermogensaangiften worden ongeopend bewaard in een daartoe speciaal beveiligde opslagruimte.
In 2008 werden de mandatenlijsten na controle gepubliceerd in de eerste editie van het Belgisch Staatsblad van 14 augustus. Een verbeterende publicatie werd in het Belgisch Staatsblad van 5 november 2008
gepubliceerd. Ook de lijsten van de personen die in strijd met de toepasselijke wetgeving hun mandatenlijst of vermogensaangifte niet bij het
Rekenhof indienden, werden gepubliceerd.
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Niet-recurrente controleactiviteiten

Met het oog op een optimale selectie van onderzoeken werkt het Rekenhof met een vernieuwde, risicogeoriënteerde monitoring(46) en selectie (MoRiSe). Volgens afspraak werd de MoRiSe-methodiek gefaseerd
ingevoerd. Zodoende kwam de Vlaamse sector eind 2008 tot een bijna
volledige afdekking van de beleidsdomeinen. Een intern begeleidingscomité stond in voor actieve begeleiding, waaronder een kwaliteitscontrole van de risicoanalyse.
Om de prioriteit van een onderzoek te bepalen, is de Vlaamse sector
overgegaan tot de identificatie van risico's, de inschatting van kans en
impact alsook tot de beoordeling van de risicobeheersing. Om zijn effectiviteit en toegevoegde waarde te maximaliseren, concentreert de sector
zich op grotere risico's die de overheid onvoldoende beheerst, de zogenaamde restrisico's. Zij vormen de basis voor de mogelijke onderzoeksonderwerpen die vervolgens worden getoetst aan de volgende selectiecriteria: verbeterpunten, toegevoegde waarde, budgettair gewicht en
interesse van het Vlaams Parlement.
Dit risicomodel vormt de basis voor de selectie van mogelijke thematische onderzoeken per beleidsdomein, met rapportering in afzonderlijke
verslagen aan het parlement of in het rekeningenboek. Het risicomodel
kan eveneens leiden tot topics of aandachtspunten bij de rekeningencontrole van één of meer instellingen, waarover in het rekeningenboek
verslag wordt uitgebracht. Tijdens de monitoring noteert het Rekenhof
ook belangrijke aandachtspunten die een specifiek beleidsdomein overstijgen. Dergelijke aandachtspunten kunnen resulteren in een horizontaal onderzoek. Daarnaast brengt het Rekenhof jaarlijks een verslag uit
over een Europees thema en voert het onderzoeken uit op verzoek van
het Vlaams Parlement.
De Nederlandse kamer heeft op 9 december 2008 het monitoringverslag met de sectorbrede prioriteitenlijst van mogelijke onderwerpen
van thematisch onderzoek goedgekeurd. Rekening houdend met praktische aspecten heeft de Vlaamse sector vervolgens het operationeel
plan 2009 opgesteld.

46

Monitoring houdt in dat het Rekenhof een degelijk inzicht verwerft in de controledomeinen en dat het de ontwikkelingen in de controledomeinen 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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Dit hoofdstuk belicht de beleidsdomeinoverschrijdende controleactiviteiten, alsook de thematische en financiële onderzoeken per beleidsdomein. Het betreft de onderzoeken waarover het Rekenhof in 2008 heeft
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement, alsook de audits die het in
47
2008 heeft aangevat of voortgezet( ). Over alle financieel-thematische
onderzoeken, topics en horizontale onderzoekspunten bij de rekeningencontrole heeft het Rekenhof verslag uitgebracht in het rekeningenboek over 2006.
Een schematisch overzicht van de gepubliceerde verslagen en de nietrecurrente activiteiten per beleidsdomein is opgenomen als bijlage 3
en 4.

6.1

Beleidsdomeinoverschrijdende controleactiviteiten

PPS
Het Rekenhof heeft op 21 december 2007 een horizontale audit aangekondigd over Vlaamse PPS-projecten. De focus lag daarbij op de initiatiefase, de voorbereidingsfase en de selectiefase. De uitvoeringsfase
van de projecten werd niet beoordeeld. Naast het beleid en de aanpak
van de Vlaamse overheid inzake PPS in het algemeen, werden elf geselecteerde PPS-constructies in het bijzonder onderzocht(48):


Inhaalbeweging scholenbouw



Missing links in wegeninfrastructuur: VIA-invest



Investeringen in openbaar vervoer: Lijn-invest



Piloot PPS-projecten sociale huisvesting



Plinius-project (Ooit Tongeren)



Investeringen in vloot en beloodsing: Nautinvest



Oosterweelverbinding

47

48

In de beleidsdomeinen Internationaal Vlaanderen, Landbouw & Visserij en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid & Onroerend Erfgoed heeft het Rekenhof in 2008 geen
specifieke thematische of financiële onderzoeken uitgevoerd.
Bij de geselecteerde projecten is de Vlaamse overheid (of entiteiten die ervan
afhangen) partner in de constructie. Het gaat in de praktijk bijna altijd om infrastructuurprojecten.
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Luchthaven Deurne



Jeugdherbergen



Sportinfrastructuur



VAC-gebouwen

29

In het kader van de tegensprekelijke procedure werd het voorontwerp
van verslag en de vaststellingen per project met brieven van 16 september 2008 voorgelegd aan het Vlaams Kenniscentrum PPS, PMV en
de leidend ambtenaren van de departementen of agentschappen waar
de projecten worden aangestuurd. Hun commentaren werden verwerkt
in een ontwerpverslag, dat op 16 december 2008 werd voorgelegd aan
de minister-president en de betrokken ministers. Op 23 februari 2009
49
ging het verslag naar het Vlaams Parlement( ). De Subcommissie voor
Financiën en Begroting wijdde er op 19 maart 2009 een bespreking aan.
Personeelsplanning bij Vlaamse overheid
Het Rekenhof kondigde op 29 januari 2008 een onderzoek aan over
personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. Het onderzoek omvat de
personeelsplannen van 62 entiteiten die onder het Raamstatuut ressorteren. Het Rekenhof gaat na of het beleid inzake personeelsplanning
degelijk is en of de Vlaamse Regering in voldoende garanties heeft
voorzien op een correcte uitvoering van de personeelsplannen. Ook
beoordeelt het Rekenhof de personeelsplannen op procedureel en kwalitatief vlak. Rapportering volgt in 2009.
Europese Unie
Het Rekenhof is lid van de werkgroep inzake de rapporten van nationale
rekenkamers over financieel management van Europese gelden van het
Contactcomité van de voorzitters van de nationale controle-instellingen
van de EU. De Nederlandse kamer heeft beslist jaarlijks een Europees
verslag over een bepaald thema uit te brengen.
De Europese steun voor plattelandsontwikkeling: subsidies in het kader
van bedrijfsadviessystemen voor land- en tuinbouwers
De minister bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij kan
subsidies toekennen aan land- of tuinbouwbedrijfshoofden om bedrijfsadvies in te winnen bij een erkende adviesdienst over de beheerseisen
die uit de Europese regelgeving voortvloeien en de goede landbouw- en
milieuconditie, alsook over arbeidsveiligheid en bedrijfsoptimalisatie. Het
Rekenhof voerde een a-posterioricontrole uit op de betalingsdossiers.
Het controleverslag werd op 9 juli 2008 voorgelegd aan het Agentschap
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Stuk 37-A (2008-2009) – Nr. 1, 25 februari 2009.
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voor Landbouw en Visserij en op 5 september 2008 aan de Vlaamse
minister van Landbouw en Visserij. Het Rekenhof zal aan het Vlaams
Parlement rapporteren in zijn volgende rekeningenboek.
De aanwending van de middelen van het Europees Sociaal Fonds in
Vlaanderen
Op 25 maart 2008 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd
naar de aanwending van middelen voor ESF-projecten in Vlaanderen in
het kader van het operationeel programma 2007-2013. De vzw ESFagentschap staat in voor het beheer, de opvolging, de monitoring, de
evaluatie en de bijsturing van het ESF-beleid in Vlaanderen in samenwerking met de piloothouders, namelijk de VDAB, het VSAWSE, Syntra
Vlaanderen, de SERV en de dienst Beroepsopleiding van het departement Onderwijs. Het Rekenhof zal ingaan op het institutioneel kader en
de integratie van het Europees Werkgelegenheidsbeleid in het Vlaams
beleid. Daarnaast wordt de cofinanciering belicht: de aanvullende middelen die de Vlaamse overheid toevoegt aan de Europese middelen. Tot
slot onderzoekt het Rekenhof de selectieprocedure van de gesubsidieerde projecten. Het doel is aanbevelingen te formuleren die de transparantie van het beleid ten goede komen. Rapportering volgt in 2009.

6.2

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Thematisch onderzoek
Consultancyopdrachten gegund door de kabinetten
In het kader van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van
14 september 2001 (kabinetsbesluit) konden ministers een beroep doen
op experts of consultants voor in de tijd beperkte of specifieke opdrachten. Consultancyopdrachten zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenwet, die o.a. de naleving van het mededingingsprincipe oplegt.
Op 23 november 2007 besliste de Vlaamse Regering artikel 8 met ingang van 1 januari 2008 te schrappen, dit ter uitvoering van de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst. Het Rekenhof onderzocht de
consultancyopdrachten gegund door de tien Vlaamse kabinetten tussen
22 juli 2004 en 31 december 2007. Het onderzocht de naleving van de
regelgeving, de rapportering over consultants en experts, alsook de
respons op de aanbevelingen van de Vlaamse Ombudsdienst. Het on-
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derzoek werd aangekondigd bij alle Vlaamse ministers op 19 februari
2008. Op 22 mei 2008 werd verslag uitgebracht aan de ministerpresident en alle leden van de Vlaamse Regering. Op 27 juni 2008 ging
50
het verslag naar het Vlaams Parlement( ). De Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Decreetsevaluatie besprak het verslag op 14 oktober
2008.

6.3

Bestuurszaken

Thematisch onderzoek
Doorlichting van het Stedenfonds
Op 24 januari 2006 kondigde het Rekenhof een audit aan naar het
Vlaams Stedenfonds. Dat fonds werd opgericht om het stedenbeleid van
de Vlaamse Regering gestalte te helpen geven. Het beleid beoogt de
stadsvlucht te stoppen en het democratisch draagvlak in de steden te
verhogen. Met dat beleid wil de Vlaamse Regering de leefbaarheid van
de steden verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van bestuur verhogen. Het Rekenhof ging voor de periode 2003-2007 na of de
middelen van het Vlaams Stedenfonds op de juiste wijze werden verdeeld en of de beleidsovereenkomsten gesloten tussen de steden en de
Vlaamse Regering, beantwoordden aan de vereisten van het decreet en
het uitvoeringsbesluit. Ook onderzocht het of de steden de middelen op
een rechtmatige manier aanwenden en hoe de controle van de administratie daarop is geconcipieerd. Op 17 december 2008 werd het voorontwerp van verslag voorgelegd aan de administrateur-generaal van het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Op 27 mei 2009 werd het ontwerpverslag aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering voorgelegd. Rapportering aan het
Vlaams Parlement volgt in 2009.
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Stuk 37-H (2007-2008) – Nr. 1, 1 juli 2008.
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6.4

Financiën en Begroting

Financieel-thematisch onderzoek
Doorlichting van het Centraal Financieringsorgaan van de Vlaamse
overheid
Naar aanleiding van de besprekingen in de Subcommissie voor Financiën en Begroting heeft het Rekenhof een onderzoek uitgevoerd naar
het Centraal Financieringsorgaan (CFO). Het CFO is een stelsel van
bevoegde personen, regels en verrichtingen, waarmee de Vlaamse
overheid de betalingen van de dotaties aan de rechtspersonen die van
haar afhangen, en, bij uitbreiding, ook alle financiële verrichtingen van
die rechtspersonen, centraliseert. Het geheel valt buiten de begrotingscontrole bij de Vlaamse overheid en buiten de rekeningencontrole bij de
rechtspersonen. Het Rekenhof heeft enerzijds de juridische onderbouwing en de werking conform de regels van het CFO onderzocht en anderzijds de transparantie en efficiëntie van de werking en de verwerking
van de gegevens, alsook de interne controle erop.
Horizontaal onderzoekspunt bij de rekeningencontrole
Budgettaire en boekhoudkundige verwerking van de BBBrechtsopvolging
Het project beter bestuurlijk beleid (BBB) heeft een efficiënt functionerende en transparante Vlaamse overheid tot doel. Daartoe werd de
Vlaamse overheid gereorganiseerd, wat aanleiding gaf tot de creatie
van nieuwe entiteiten: intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s)
zonder en met rechtspersoonlijkheid, en publiekrechtelijk en privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s).
Ook de structuur van de departementen is grondig hervormd. De transitie van de oude naar de nieuwe organisatie ging gepaard met een herverdeling van taken en personeel en een rechtsopvolging van goederen,
rechten en verplichtingen. Die rechtsopvolging heeft gevolgen voor de
begroting en rekeningen van de betrokken entiteiten. Aansluitend op de
rekeningencontrole 2006 heeft het Rekenhof die transitie geëvalueerd.
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6.5

33

Onderwijs en Vorming

Thematische onderzoeken
Kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen
De kwaliteit van het hoger onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling
van de kenniseconomie en daarmee voor de internationale economische positie van Nederland en Vlaanderen. De belangrijke gevolgen van
het Bolognaproces, dat een Europese hogeronderwijsruimte beoogt,
hebben de Algemene Rekenkamer en het Rekenhof ertoe aangezet een
gezamenlijk onderzoek naar de werking van de kwaliteitsbewaking in
het hoger onderwijs uit te voeren. Zowel de interne als externe kwaliteitszorg, de kosten voor kwaliteitszorg als het toezicht op het stelsel
werden in het onderzoek betrokken. In Vlaanderen werden de bevindingen op 8 april 2008 voorgelegd aan het betrokken departement en
agentschap en op 4 juni 2008 aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de bevoegde Vlaamse minister. Het verslag
werd op 1 augustus 2008 bezorgd aan het Vlaams Parlement en op
4 september 2008 gepubliceerd in Vlaanderen en Nederland(51). De
Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie besprak
het verslag op 23 oktober 2008.
Gelijke kansen in het gewoon basis- en secundair onderwijs
Gelijke kansen is de rode draad doorheen het hele onderwijsbeleid. Het
Rekenhof heeft de uitwerking, de uitvoering en de evaluatie van het gelijkeonderwijskansenbeleid onderzocht, meer bepaald het geïntegreerde
ondersteuningsaanbod. Dat kent bijkomende lestijden of uren toe aan
de scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Op die manier wil de Vlaamse overheid komen tot een betere doorstroming en
meer gekwalificeerde uitstroom van de kansarme leerlingen. Het Rekenhof heeft de onderzoeksresultaten op 20 februari 2008 voorgelegd
aan de secretaris-generaal van het departement Onderwijs en Vorming,
en de administrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het ontwerpverslag werd op 29 april 2008 bezorgd aan de Vlaamse minister van Onderwijs. Op 22 augustus 2008 ging het verslag naar
52
het Vlaams Parlement( ). Op 23 oktober en 18 november 2008 werd
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Stuk 37-I (2007-2008) – Nr. 1, 4 september 2008.
Stuk 37-M (2007-2008) – Nr. 1, 25 augustus 2008.
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het besproken in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap
en Innovatie.
Omkadering in het gewoon voltijds secundair onderwijs
Op 29 april 2008 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd over
de omkadering in het voltijds secundair onderwijs. De overheid financiert
en subsidieert de lerarenomkadering van de scholen van het gewoon
voltijds secundair onderwijs. Zij wil aan de scholen de middelen verstrekken om goed onderwijs mogelijk te maken, een rationeel studieaanbod bevorderen en een onderwijsaanbod garanderen. Het Rekenhof
gaat na of de omkaderingsregeling is onderbouwd en aangepast, of ze
consistent is en of de overheid bijstuurt. Rapportering volgt in 2009.
Ondersteuning in het leerplichtonderwijs
Op 5 augustus 2008 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd
over de ondersteuning op pedagogisch en administratief vlak in het
leerplichtonderwijs. De overheid financiert en subsidieert beleids- en
ondersteunend personeel met puntenenveloppen. De scholen kiezen
zelf de betrekkingen die daarmee worden opgericht en het opleidingsniveau van het personeel dat ze daarvoor in dienst nemen. Elke betrekking staat voor een aantal punten dat varieert volgens het diploma van
het personeelslid en de functie die het uitoefent. Het Rekenhof gaat na
of het financierings- en subsidiëringstelsel van het beleids- en ondersteunend personeel onderbouwd en transparant is, of het rechtmatig
wordt toegepast en of de overheid het evalueert en maatregelen neemt
om de ondersteuning efficiënter te maken. Rapportering volgt in 2009.
Horizontaal onderzoekspunt bij de rekeningencontrole
Verantwoording van uitgaven gedaan met voorschotten of kredietkaarten bij universiteiten
Het Rekenhof onderzocht of en in welke mate uitgaven gedaan met
voorschotten of kredietkaarten bij universiteiten op een voldoende wijze
worden verantwoord. Bij het onderzoek werden alle Vlaamse universiteiten betrokken.
Topic bij de rekeningencontrole
Gebruik door derden van gebouwen en terreinen van het Gemeenschapsonderwijs
Het gemeenschapsonderwijs (Go!) bezit een groot onroerend patrimonium. De gebouwen kunnen worden verhuurd aan derden. Het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs kent
de bevoegdheid om daarvoor overeenkomsten af te sluiten, toe aan de
raden van bestuur van de scholengroepen. Het Rekenhof ging na in
welke mate derden terreinen en gebouwen van het Go! gebruiken, of
het Go! daarvoor tijdig de nodige documenten opstelde, hoe het Go! dit
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financieel en boekhoudkundig opvolgde en of het gebruik voor de scholen een verzekeringsrisico inhoudt.

6.6

Economie, Wetenschap en Innovatie

Topic bij de rekeningencontrole
Hermesfonds: debiteurenadministratie
Na opmerkingen van het Rekenhof bij vorige rekeningen van het Hermesfonds, heeft het fonds verder werk gemaakt van de uitzuivering in
zijn debiteurenadministratie. Naar aanleiding van zijn grondige controle
van de rekening over 2006, heeft het Rekenhof echter nog een aantal
belangrijke tekortkomingen opgetekend.

6.7

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Thematische onderzoeken
Samenwerking tussen de VRT en externen voor de realisatie van televisieprogramma’s
De Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) is belast met de openbare omroepopdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het verzorgen van
televisieprogramma’s maakt een groot deel van de opdracht uit. Behalve
eigen mensen en middelen gebruikt de VRT voor de productie van televisieprogramma’s ook leveringen en diensten uit de audiovisuele sector.
De productie van sommige televisieprogramma’s besteedt hij volledig uit
aan productiehuizen. De uitgaven voor productiehuizen en facilitaire
toeleveringen stegen van 2004 tot 2006 met 37,3%. De totale programmakosten voor televisie stegen in die periode met 13%. Het Rekenhof
onderzocht of de inzet door de VRT van externe productiemiddelen,
waaronder ook de inhuring van externe medewerkers, voldoet aan de
voorwaarden voor zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit en of de omroep
daarbij de geldende regelgeving respecteert. Het ging ook na in welke
mate de VRT over de resultaten en effecten van het gevoerde beleid
informatie verstrekt aan het parlement. In het kader van de tegenspreV L A juni
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kelijke procedure deelde het zijn voorlopige onderzoeksresultaten op 7
februari 2008 mee aan de gedelegeerd bestuurder van de VRT. Op 30
april 2008 ging het ontwerpverslag naar de Vlaamse minister van Media.
Op 30 mei 2008 rapporteerde het Rekenhof aan het Vlaams Parle53
ment( ). De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media besprak
het verslag op 12 juni 2008.
Controle op de uitvoering van het cultureel erfgoedbeleid
Op 10 december 2008 kondigde het Rekenhof aan de controle op de
uitvoering van het cultureel erfgoedbeleid te onderzoeken. Naast rechtstreekse ingrepen van de overheid, zoals het verwerven en beheren van
een eigen Vlaamse Kunstcollectie en het aankopen van Topstukken,
gebeurt de uitbouw van het cultureel erfgoedbeleid via subsidies aan
erfgoedorganisaties (bv. musea en archief- en documentatiecentra) en
lokale besturen (erfgoedconvenants). De overheid hanteert daarbij een
systeem van enveloppensubsidiëring gebaseerd op een beleidsplan. De
evaluatie van de uitvoering van het beleidsplan vormt dan ook een essentieel onderdeel van de controle op de gesubsidieerde organisaties.
Dat vergt een andere aanpak dan de klassieke, meer financieel gerichte
controle. Het Rekenhof gaat na of de controle op de subsidiebesteding
door erfgoedactoren correct en kwaliteitsvol verloopt en of de resultaten
van de controle worden benut voor bijsturing van de actoren, de subsidietoekenning in de volgende beleidsperiode en de evaluatie van het
doelbereik van het subsidiebeleid. Rapportering volgt in 2009.
Topic bij de rekeningencontrole
Restaurant-, representatie- en hotelkosten bij de VRT
Bij zijn controle van de rekeningen 2006 van de VRT ging het Rekenhof
na in hoeverre de instelling het werken met kostennota's (meer bepaald
kosten voor verplaatsingen, maaltijden, overnachtingen en diverse uitgaven) reglementeerde, of zij die reglementering ook naleefde en of zij
de vereiste verantwoordingsstukken kon voorleggen.
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6.8

37

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Thematische onderzoeken
Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap
Het Rekenhof heeft op 12 februari 2008 een onderzoek aangekondigd
naar de terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met
een handicap. Die terugbetaling - ook gedefinieerd als individuele materiële bijstand (IMB) - is een van de taken van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH). De subsidieregeling heeft tot
doel een tegemoetkoming te verlenen aan personen met een handicap
als zij voor hun sociale integratie hulpmiddelen nodig hebben die een
meerkost vormen ten opzichte van de kosten die een valide persoon
moet dragen. Het Rekenhof ging na of de regelgeving een deugdelijk
juridisch kader biedt voor IMB en of de tegemoetkomingen worden verstrekt in overeenstemming met de regelgeving. Het heeft zijn onderzoeksresultaten op 17 februari 2009 voorgelegd aan het VAPH en op 19
mei 2009 aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt in 2009.
Topic bij de rekeningencontrole
Kind en Gezin: subsidiëring buitenschoolse opvang
Naar aanleiding van de controle op de rekening 2006 van Kind en Gezin, ging het Rekenhof onder meer de kwaliteit van de interne controle in
de afdeling kinderopvang na en onderzocht het de subsidiëring van de
buitenschoolse opvang.
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6.9

Werk en Sociale Economie

Thematisch onderzoek
Begeleide tewerkstelling van kansengroepen
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de begeleidingsmaatregelen die zijn bedoeld om de tewerkstelling van kansengroepen
te bevorderen. De begeleide tewerkstelling wordt gekenmerkt door een
veelheid en verscheidenheid aan maatregelen en vormen. Het Rekenhof ging na of de begeleide tewerkstelling doelmatig is georganiseerd
en is afgestemd op de doelgroepen en of de middelen die beschikbaar
worden gesteld voor de begeleide tewerkstelling deugdelijk zijn vastgelegd en onderbouwd. Daarnaast onderzocht het of de verantwoording
over de begeleide tewerkstelling toereikend is. Het legde de onderzoeksresultaten op 9 juli 2008 voor aan het departement Werk en Sociale Economie, het subsidieagentschap en de VDAB. Het ontwerpverslag werd op 10 maart 2009 voorgelegd aan de minister van Sociale
Economie en de minister van Werk. Verslaggeving aan het Vlaams Parlement volgt.

6.10 Mobiliteit en Openbare Werken

Thematische onderzoeken
Schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
Het Rekenhof voerde in 2003 een onderzoek uit naar de schadedossiers die in 2000 en 2001 ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds
zijn betaald. Uit de monitoring bleek dat diverse aanbevelingen niet werden opgevolgd, hoewel de Vlaamse minister van Openbare Werken ze
had onderschreven en het financieel belang niet onbelangrijk was. Het
Rekenhof is eind 2006 gestart met een opvolgingsaudit, die als specifiek
doel had het Vlaams Parlement te informeren over de mate waarin gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen van de initiële audit en een
bijdrage te leveren tot de verbetering van het beheer en de afhandeling
van de schadevergoedingen. Na de tegensprekelijke procedure rapporV L A juni
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teerde het Rekenhof op 21 mei 2008 aan het Vlaams Parlement( ). De
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie besprak de
opvolgingsaudit op 14 oktober 2008.
Evaluatie van de kostprijs en effectiviteit van de basismobiliteit bij
De Lijn
De Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn organiseert en verzorgt het
gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in het Vlaams Gewest. Op
initiatief van de toenmalige Vlaamse Regering heeft het decreet van 20
april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg het principe van de basismobiliteit ingevoerd. De Lijn heeft daarover een intern evaluatieverslag gemaakt. Het Vlaams Parlement vroeg
het Rekenhof in een motie van 18 juni 2008 de informatie in het verslag
te valideren. Het Rekenhof wilde met zijn onderzoek een antwoord geven op de vraag of het intern evaluatieverslag een correct beeld geeft
van de wijze waarop De Lijn de basismobiliteit heeft ingevoerd en van
de resultaten en de kostprijs ervan, als basis voor een eventuele externe doorlichting. In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft
het Rekenhof de onderzoeksresultaten eerst op 4 november 2008 aan
De Lijn voorgelegd. Het verslag werd vervolgens op 10 december 2008
bezorgd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit en op 13 januari 2009
aan het Vlaams Parlement(55). Het werd besproken in de Commissie
voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie op 3 februari 2009.
Huurovereenkomst Argexput
Het Vlaams Parlement vroeg het Rekenhof in een motie van 10 juli 2008
een audit uit te voeren naar een in 2005 gesloten huurovereenkomst en
bijakte tussen het agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv en de nv
Argex. Die overeenkomst betrof het huren van een uitgegraven kleiput
gesitueerd op verscheidene percelen gelegen te Zwijndrecht en Kruibeke met het oog op de berging van grondspecie, baggerspecie en/of andere inerte materialen voor een vaste termijn van 15 jaar. De centrale
onderzoeksvraag luidde of de huurovereenkomst en de bijakte werden
gesloten met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur, in
het bijzonder de plicht tot het voeren van een zorgvuldig en zuinig bestuur en de plicht tot deugdelijke besluitvorming. In het kader van de
tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof het voorontwerp van
verslag op 13 januari 2009 voorgelegd aan de leidend ambtenaar van
het agentschap Waterwegen en Zeekanaal. Het ontwerpverslag werd
op 5 maart 2009 bezorgd aan de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Op 21 april 2009 rapporteerde het
Rekenhof aan het Vlaams Parlement(56). De Commissie voor Openbare
Werken, Mobiliteit en Energie besprak het verslag op 28 april 2009.
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Voortgangsrapportages van de BAM
Ter uitvoering van de beslissing van 22 maart 2005 van de Commissie
voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie controleert het Rekenhof
de voortgangsrapportages van de BAM over de infrastructuurprojecten
van het Masterplan Antwerpen. Het besteedt daarbij vooral aandacht
aan de financiële planning en daaraan verbonden risico's. In 2008 werden de drie voorziene rapportages voor de BAM bezorgd aan het
57
58
Vlaams Parlement op respectievelijk 12 maart( ), 12 juni( ) en 27 no59
vember( ). De voorgelegde rapporten werden besproken in de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie op respectievelijk
18 maart en 8 april, 17 juni en 4 december 2008. Ook hield de Commissie op 12 en 19 november 2008 hoorzittingen over de communicatie en
het financiële aspect van het BAM-dossier, waarop het Rekenhof mondeling toelichting verstrekte.
Topic bij de rekeningencontrole
VVM: financiële verantwoording en budgettering van de activiteiten van
De Lijn
Naar aanleiding van de controle op de rekening 2006 van de Vlaamse
Vervoermaatschappij – De Lijn, ging het Rekenhof de financiële verantwoording en budgettering van de activiteiten van De Lijn na.

6.11

Leefmilieu, Natuur en Energie

Thematische onderzoeken
Organisatie van het Vlaamse klimaatbeleid
Op 18 juni 2008 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar de
organisatie van het Vlaamse klimaatbeleid. De Vlaamse overheid heeft
diverse instrumenten ontwikkeld om haar klimaatbeleid te bepalen en op
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te volgen. Het gaat om de oprichting van een coördinatieorgaan, de
opmaak van klimaatbeleidsplannen, de consultatie van doelgroepen via
klimaatconferenties en de opvolging van de uitvoering van het beleid
aan de hand van projectfiches en voortgangsrapporten. Het Rekenhof
gaat in zijn onderzoek in eerste instantie na of er sprake is van een
duidelijke taakverdeling en of er is voorzien in coördinatie. Daarna
volgen vragen over de aansturing en opvolging van de uitvoering, het
inzicht in de effecten en de verantwoording en rapportering over het
klimaatbeleid. De Nederlandse kamer heeft beslist de uitvoering van dit
onderzoek tijdelijk op te schorten en voorrang te geven aan de
onderstaande onderzoeken uit het beleidsdomein. Rapportering volgt in
2010.
Subsidiestromen in de landinrichting
Op 7 maart 2006 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd over
de subsidiestromen in de landinrichting. Landinrichtingsprojecten willen
grote gebieden zodanig inrichten dat alle facetten die in het gebied
aanwezig zijn (milieu, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie), zich
volwaardig kunnen ontwikkelen. De overheid draagt bij in de landinrichting door subsidies te verlenen, zowel aan de VLM als aan andere publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies, ruilverkavelingscomités en polders en wateringen) en particulieren. Het Rekenhof
gaat na of de subsidies voor landinrichting correct worden toegekend en
uitbetaald en of er voldoende controle bestaat op de aanwending door
de subsidietrekkers. Rapportering volgt in 2009.
Het economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij op de financiering van de waterzuivering
Sinds 1 januari 2005 zijn de drinkwatermaatschappijen (DWM) verantwoordelijk voor de zuivering van het door hen geleverde drinkwater.
Voor hun bovengemeentelijke saneringstaak hebben alle DWM een
overeenkomst afgesloten met Aquafin. Voor hun gemeentelijke saneringstaak dienen de DWM overeenkomsten af te sluiten met de gemeentelijke rioolbeheerder. Het economisch toezicht wordt uitgeoefend
door een dienst van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het Rekenhof
heeft op 22 december 2008 een onderzoek aangekondigd naar het
economisch toezicht op de financiering van de waterzuivering. Het omvat in eerste instantie het toezicht op de relatie DWM-Aquafin en op de
relatie DWM-gemeenten. Aanvullend komen ook bepaalde aspecten
van het toezicht op Aquafin aan bod. Rapportering volgt in 2009.
Topic bij de rekeningencontrole
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Gelet op de belangrijke ontwikkeling bij de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening (VMW), namelijk de invoering van de integrale
waterfactuur vanaf 1 januari 2005, werd bij de rekeningencontroles 2005
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en 2006 bijzondere aandacht besteed aan de financiële gevolgen
daarvan.
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7

Controle van de provincies

7.1

Algemene rekeningen

Verslag
Nederlandse
kamer

Provincie

Jaar

Aard van de rekening

Antwerpen

2007

Uitvoeringsrekening van de
begroting, rekening van de
thesaurie, balans en resultatenrekening

30/09/2008

2006

Uitvoeringsrekening van de
begroting, rekening van de
thesaurie, balans en resultatenrekening

04/03/2008

2007

Uitvoeringsrekening van de
begroting, rekening van de
thesaurie, balans en resultatenrekening

25/11/2008

2007

Uitvoeringsrekening van de
begroting, rekening van de
thesaurie, balans en resultatenrekening

23/10/2008

Vlaams Brabant

2007

Uitvoeringsrekening van de
begroting, rekening van de
thesaurie, balans en resultatenrekening

07/11/2008

West-Vlaanderen

2007

Uitvoeringsrekening van de
begroting, rekening van de
thesaurie, balans en resultatenrekening

03/10/2008

Limburg

Oost-Vlaanderen
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7.2

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2008 werden 93 rekeningen van openbare rekenplichtigen
administratief afgesloten.
Provincie

Aard van de rekening

Aantal

Antwerpen

Periodieke rekeningen

23

Tekortrekeningen
Limburg

3

Periodieke rekeningen

2

Eindebeheersrekeningen
Oost-Vlaanderen

Vlaams Brabant
West-Vlaanderen

10

Periodieke rekeningen

3

Eindebeheersrekeningen

9

Tekortrekeningen

5

Periodieke rekeningen

2

Eindebeheersrekeningen

9

Periodieke rekeningen

3

Eindebeheersrekeningen

24

Totaal

7.3

93

Begrotingsonderzoek

De Nederlandse kamer heeft de volgende verslagen inzake
begrotingsonderzoek aan de provincieraden toegezonden.

Provincie

Jaar

Ontwerpbegroting

Antwerpen

2008
2008
2008
2008

1 aanpassing van de begroting
e
2 aanpassing van de begroting
e
3 aanpassing van de begroting
e
4 aanpassing van de begroting
+ aanpassing begroting
provinciebedrijven Diamantmuseum en Politieschool
e
5 aanpassing van de begroting
Initiële begroting

2008
2009

e
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Overzending aan
parlementaire
vergadering

Provincie

Jaar

Ontwerpbegroting

Limburg

2008
2008
2008

1 aanpassing van de begroting
e
2 aanpassing van de begroting
e
3 aanpassing van de begroting
e
+ 1 aanpassing IVA’s Onderwijs
en PLOT
e
4 aanpassing van de begroting
Initiële begroting

2008
2009
OostVlaanderen

2008
2008
2008
2008
2008

2008

2008

2008

2008

2009
2009
2009
2009

e

e

2 aanpassing van de begroting
e
3 aanpassing van de begroting
e
4 aanpassing van de begroting
e
5 aanpassing van de begroting
e
+ 1 aanpassing begroting eGov
e
6 aanpassing van de begroting
e
+ 2 aanpassing begroting IVA
Provinciaal Onderwijs
e
7 aanpassing van de begroting
e
+ 3 aanpassing begroting IVA
Provinciaal Onderwijs
e
8 aanpassing van de begroting
e
+ 4 aanpassing begroting IVA
Provinciaal Onderwijs
e
2 aanpassing begroting eGov
e
+ 1 aanpassing provinciebedrijf
PISAD
e
9 aanpassing van de begroting
e
+ 5 aanpassing begroting IVA
Provinciaal Onderwijs
Initiële begroting
Initiële begroting provinciebedrijf
eGov
Initiële begroting
provinciebedrijf PISAD
Initiële begroting provinciebedrijf
Betalingsautoriteit + initiële
begroting IVA Provinciaal
Onderwijs + eerste aanpassing
begroting provincie

04/03/2008
27/05/2008
30/09/2008

18/11/2008
07/11/2008
05/02/2008
04/03/2008
08/04/2008
10/06/2008
19/08/2008

03/10/2008

28/10/2008

02/12/2008

09/12/2008

04/11/2008
18/11/2008
02/12/2008
09/12/2008

e

05/02/2008
06/05/2008
21/10/2008
18/11/2008

e

15/01/2008
15/04/2008
10/06/2008
03/10/2008
07/11/2008
03/10/2008

Vlaams
Brabant

2008
2008
2008
2009

1 aanpassing van de begroting
e
2 aanpassing van de begroting
e
3 aanpassing van de begroting
Initiële begroting

WestVlaanderen

2008
2008
2008
2008
2008
2009

1 aanpassing van de begroting
e
2 aanpassing van de begroting
e
3 aanpassing van de begroting
e
4 aanpassing van de begroting
e
5 aanpassing van de begroting
Initiële begroting
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7.4

Handhavingcontroles

Via handhavingcontroles wordt de effectieve naleving van wetten, besluiten en reglementen in de courante dossiers van de provincies (voornamelijk subsidies en overheidsopdrachten) beoogd. Per provincie per
maand (de maanden juli en augustus uitgezonderd) worden zes vastleggingsdossiers geselecteerd: twee subsidies, twee overheidsopdrachten en twee andere. De selectie is niet willekeurig, maar integreert diverse elementen (zoals ervaring op de diensten, bewezen correcte samenstelling van dossiers,…). Over de handhavingscontroles 2007 werd
in 2008 aan de provincieraden gerapporteerd.

7.5

Andere niet-recurrente activiteiten

Uitwerken van een nieuw controlebeleid
In 2008 werden de draagwijdte van het nieuwe provinciedecreet en de
gevolgen voor de controles door het Rekenhof onderzocht. Het Rekenhof stelde vast dat de provincieraden al langs de rapporten van andere
controleorganen worden geïnformeerd over de werking van de provincies. Het Rekenhof zal die rapportering van nabij opvolgen om er bij zijn
controles maximaal op voort te bouwen. Het Rekenhof heeft dat schriftelijk aan de provincies meegedeeld en ter plaatse verder toegelicht.
Daarbij heeft het verwezen naar zijn missieverklaring, in het bijzonder
het principe van single audit.
Monitoring van Europese materies
Het Rekenhof brengt in alle provincies het gebruik van de Europese
gelden en de mate van administratieve betrokkenheid in kaart. Deze
gegevens zullen verder worden uitgediept met het oog op een voorstudie en de aankondiging in 2009 van een audit.
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8

Organisatie en strategie 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:
Eerste voorzitter
Raadsheren

Hoofdgriffier

F. Vanstapel
J. Beckers
R. Lesage
I. Desomer
J. Debucquoy
J. Van Ingelgem

Organigram
Het organigram van het Rekenhof beoogt een outputgerichte organisatie gebaseerd op prioriteiten die zijn gepland vanuit een systeembenadering en een risicoanalyse.
Daartoe zijn de diensten van het Rekenhof in twee pijlers ingedeeld: een
pijler Financiële Audit (FA) en een pijler Thematische Audit (TA). De
pijler Financiële Audit is bevoegd voor begrotingsonderzoek en rekeningencontrole, onderzoek van het boekhoudsysteem, de financiële toestand en het financiële beheer, evenals voor de administratieve afsluiting van de rekeningen van de rekenplichtigen. De werkzaamheden van
die pijler leiden onder meer tot het jaarlijkse rekeningenboek. De pijler
Thematische Audit onderzoekt de wettigheid van de verrichtingen en de
procedures, alsook de goede besteding van de overheidsgelden (doelmatigheidsonderzoek). Die pijler stelt hoofdzakelijk afzonderlijke verslagen voor de parlementen.
De diensten van het Rekenhof zijn voorts administratief onderverdeeld
in sectoren en directies. De controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest situeert zich in de 9e en de 10e directie van sector III-N(60). De taakverdeling over de diensten van die

60

Sector III neemt de controle op de gemeenschappen en gewesten voor haar rekening, evenals de controle op de provincies. Sector III-N bestaat uit de Nederlandstalige directies binnen sector III. De andere directies van de sector, de 7e en 8e directie, controleren in hoofdzaak de aangelegenheden van de Franstalige Gemeen-
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twee directies houdt rekening met de indeling van de Vlaamse overheid
in beleidsdomeinen en ziet eruit als volgt(61):
9e directie

10e directie
(TA)

61



dienst 1 (algemeen): coördinatie van begrotingen
en algemene rekeningen, de controle van rekenplichtigen, de fiscaliteit en BD Financiën en Begroting (FA+TA), BD Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (FA) en BD Bestuurszaken (FA)



dienst 2 (FA): BD Onderwijs en Vorming, BD Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BD Cultuur,
Jeugd, Sport en Media, en BD Internationaal
Vlaanderen



dienst 3 (FA): BD Leefmilieu, Natuur en Energie,
BD Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, BD Landbouw en Visserij, BD Mobiliteit en Openbare Werken, BD Werk en Sociale
Economie, en BD Economie, Wetenschap en Innovatie



dienst 4 (horizontale departementen en andere
overheden): BD Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (TA), BD Bestuurszaken (TA), Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (FA+TA), Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (FA+TA), Duitstalige Gemeenschap (FA+TA) en Vlaamse provincies
(FA+TA)



dienst 1: BD Onderwijs en Vorming en Ambtenarenzaken.



dienst 2: BD Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
BD Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en BD Internationaal Vlaanderen



dienst 3: BD Leefmilieu, Natuur en Energie,
BD Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, en BD Landbouw en Visserij



dienst 4: BD Mobiliteit en Openbare Werken,
BD Werk en Sociale Economie, en BD Economie,
Wetenschap en Innovatie

schap en het Waals Gewest. Sector III-N en sector III-F controleren ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en
de Duitstalige Gemeenschap.
Op 3 juni 2005 heeft de Vlaamse Regering het organisatiebesluit van de Vlaamse
administratie goedgekeurd. Daarbij zijn de 13 beleidsdomeinen vastgesteld. Ook
werden de bevoegdheden en de agentschappen per beleidsdomein gedefinieerd.
Op 1 januari 2006 heeft het Rekenhof zijn interne organisatie daaraan aangepast.

V L A juni
A M2009
S P A R LEMENT
Activiteitenverslag over 2008 – Rekenhof,

48

49

Stuk 38 (2009) – Nr. 1

Op 1 januari 2009 omvatten de diensten uitgedrukt in voltijdse eenheden 85,95 personeelsleden, onder wie 10 leidinggevenden; 44 auditeurs; 24,15 controleurs en 7,80 steunpersoneelsleden.
Strategische keuzes
Op 31 juli 2003 heeft de algemene vergadering van het Rekenhof een
missieverklaring goedgekeurd(62). 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 controle-instellingen (INTOSAI).
In 2005 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof een sectoraal
strategisch plan goedgekeurd, dat loopt van 2006 tot en met 2009. Het
heeft betrekking op de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse provincies, die het controledomein van de Vlaamse sector van het Rekenhof
vormen. Ter realisatie van de kern van de missieverklaring het Rekenhof streeft naar een verbetering van de functionering van de overheden,
wenst de Nederlandse kamer vooral de effecten te verhogen van de
producten van het Rekenhof. Dat vereist een goede onderwerpkeuze,
kwaliteitsvolle controles, onderzoeken en producten en een goede externe communicatie. De Nederlandse kamer streeft een efficiënte en
motiverende interne werking na, geënt op deskundigheid, permanent
leren, samenwerking en overleg.
Het strategisch plan presenteert negen strategische doelstellingen, verdeeld over drie actieterreinen, namelijk: controleren en verbeteren, externe communicatie en interne werking.

Actieterrein

Strategische doelstellingen

Controleren en
verbeteren

1 De onderwerpkeuze voor thematisch onderzoek
optimaliseren door een beleidsdomein- en sectorbrede aanpak die steunt op monitoring en risicoanalyse. In het bijzonder ijveren voor een uitgebalanceerde mix van financiële audit, rechtmatigheids- en
doelmatigheidsonderzoek
2 De kwaliteit van de controles en onderzoeken
verder verbeteren door meer aandacht te besteden
aan kwaliteitsvolle voorstudies, aangepaste controlemethodieken, goed uitgebouwde permanente dossiers, leereffecten en rapportopvolging en door accenten op deugdelijk overheidsbestuur te leggen in
de controle

62

De tekst van de missieverklaring is beschikbaar op de website van het Rekenhof.
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Actieterrein

Strategische doelstellingen
3 De controleactiviteiten efficiënter maken door te
streven naar een optimale afdekking van de risico’s
en beheersbaar onderzoek
4 Externe ontwikkelingen proactief en georganiseerd benaderen, met bijzondere aandacht voor het
Europese kader
5 Streven naar een voortrekkersrol in de publieke
audit door bij te dragen tot een efficiënte organisatie
van de controlepiramide

Externe
communicatie

6 De externe communicatie verder uitbouwen en de
relaties met de overheden optimaliseren door een
ruime aanwezigheid ter plaatse en regelmatige contacten met de geauditeerden, andere controleinstanties en parlement
7 De kwaliteit van de rapporten nog verbeteren,
met bijzondere aandacht voor een actueel en communicatief rekeningenboek

Interne
werking

8 De interne werking efficiënt organiseren door
samenwerking, overleg en inspraak op alle niveaus,
de verdere uitbouw van beheersinstrumenten, de
inbedding van specialisatie en de inzet voor een
goede personeelsbezetting en aangepaste voorzieningen
9 Investeren in motivatie, bekwaamheid en flexibiliteit door vervolmakings- en mutatiekansen te bieden
en een sectorgevoel te bevorderen

Aan elk van de strategische doelstellingen heeft de Nederlandse kamer
63
enkele strategieën( ) en actiemogelijkheden gekoppeld, die ze concretiseren. De Vlaamse sector van het Rekenhof operationaliseert de strategische doelstellingen en strategieën in de opeenvolgende jaarlijkse
operationele plannen en volgt de uitvoering ervan op.

63

Een strategische doelstelling is een doelstelling op middellange termijn die de
grote lijnen van de activiteiten of van de organisatie van een sector bepaalt. Een
strategie verduidelijkt hoe een strategische doelstelling wordt gerealiseerd.
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Aandeel van de verschillende taken in de totale werktijd
Het onderstaande diagram geeft een overzicht van het aandeel van de
verschillende werkzaamheden in de totale werktijd van de sector(64).
Uit de figuur blijkt dat in 2008 de sector 31,4% van de werktijd heeft
besteed aan thematische onderzoeken. De controle van de rekeningen
(excl. rekeningen van rekenplichtigen) nam 14,8% van de werktijd in
beslag, de controle van visum (inclusief vastleggingen) 15,1%. Het aandeel van de monitoringactiviteiten bedroeg 9,6%. Het aandeel van de
ontwikkelingsactiviteiten (opleiding, ontwikkeling methodieken, peerreview, deelname aan strategische projecten, enz.) lag op 7,9%.

beheer
4,4%

andere
6,1%

rekeningen
14,8%
rekenplichtigen
5,2%

ontwikkeling
7,9%

begroting
2,8%

monitoring
9,6%

visum
15,1%
thematisch
31,4%

vastleggingen
0,0%

diverse verplicht
2,6%

Verdeling van de werkzaamheden over de beleidsdomeinen
De organisatie van de Vlaamse overheid is gebouwd rond 13 beleidsdomeinen. De onderstaande grafiek licht toe hoe de auditactiviteiten van
2008 zijn verdeeld over de beleidsdomeinen.
De beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming (15,9%), Mobiliteit en
Openbare Werken (11,1%) en Leefmilieu, Natuur en Energie (9,7%)
nemen het grootste deel van de audittijd in beslag. 21,2% van de werktijd wordt besteed aan onderzoeken die betrekking hebben op verschillende beleidsdomeinen (bv. begrotingsonderzoek). Zij worden
beschouwd als onverdeeld (in de grafiek aangeduid als alle).

64

De percentages zijn beperkt tot de controleactiviteiten van de sector in de Vlaamse
Gemeenschap, exclusief Vlaamse provincies, Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Duitstalige Gemeenschap.
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WSE
6,7%

WVG
6,4%

ALLE
21,2%

RWO
5,2%
BZ
3,5%
CJSM
6,1%

OV
15,9%

DAR
3,7%
EWI
3,1%
MOW
11,1%

FB
3,1%
LV
3,0%

LNE
9,7%

IV
1,3%
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Bijlage 1: Briefwisseling met het Vlaams Parlement(65)
Datum

Onderwerp

22/01/2008

Toekenning van experten- en consultancyopdrachten op de
ministeriële kabinetten

22/01/2008

Controle van de rekeningen 1999-2003 van de Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV)

12/02/2008

Vraag om de projecten op het vlak van alternatieve financiering te onderzoeken

11/03/2008

Ontwerpen van decreet houdende aanpassing van de Vlaamse
begroting voor 2008

12/03/2008

Controle negende voortgangsrapportage BAM

15/04/2008

Voorontwerp van decreet houdende eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het jaar 2005

29/04/2008

Controle jaarrekeningen 2007 van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen

29/04/2008

Controle jaarrekeningen 2007 van het Vlaams Parlement

21/05/2008

Auditverslag van de opvolgingsaudit schadedossiers in het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

30/05/2008

Auditverslag over de samenwerking tussen de VRT en externen voor de realisatie van televisieprogramma’s

04/06/2008

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2007

12/06/2008

Controle tiende voortgangsrapportage BAM

25/06/2008

Algemene rekening en voorontwerp van decreet houdende
eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
van het jaar 2006

27/06/2008

Auditverslag over de consultancyopdrachten gegund door de
kabinetten

15/07/2008

Controle van de rekeningen 2002-2005 van de Vlaamse
Milieuholding nv (VMH), inclusief de herstructurering

01/08/2008

Auditverslag over de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs
in Nederland en Vlaanderen

05/08/2008

Validatieopdracht evaluatie basismobiliteit

05/08/2008

Controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

65

Exclusief briefwisseling in het kader van het informatierecht (zie bijlage 2).
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Datum

Onderwerp

12/08/2008

Controle van de rekeningen 2003-2005 van Textiel Vlaanderen nv

12/08/2008

Audit van het tussen het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv en de nv Argex gesloten huurcontract houdende het
storten van baggerspecie

22/08/2008

Auditverslag over de gelijke kansen in het gewoon basis- en
secundair onderwijs

16/09/2008

Verdeelsleutel fiscale capaciteit

23/09/2008

Ontwerpen van decreet houdende tweede aanpassing van de
Vlaamse begroting voor 2008

24/09/2008

Rekeningenboek over 2006

30/09/2008

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de tweede aanpassing van de begroting 2008

04/11/2008

Beraadslaging van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2008
houdende machtiging tot het vastleggen, ordonnanceren en
betalen van uitgaven aan te rekenen op de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

07/11/2008

Onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

07/11/2008

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2009

27/11/2008

Controle elfde voortgangsrapportage BAM

02/12/2008

Voorontwerp van decreet houdende de eindregeling van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het jaar 2006

02/12/2008

Advies van het Rekenhof over de begrotingsrapportering door
de Vlaamse Regering
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Bijlage 2: Inzage- en informatierecht van Vlaamse
parlementsleden

In de loop van 2008 ontving het Rekenhof de volgende vragen om inzage of informatie van Vlaamse parlementsleden(66).
16/01/2008

H. Eeckhout

Verdeelsleutel fiscale capaciteit

18/02/2008

C. Decaluwé,
R. Daems,
D. de Kort,
J. Peumans

Nv BAM en gerelateerde documenten

25/02/2008

C. Decaluwé

Jaarrekeningen Vlaamse universiteiten
voor de jaren 2005 en 2006

28/02/2008

C. Decaluwé,
R.Daems,
D. de Kort,
J. Peumans,
M. Van Den
Abeelen

Nv BAM en gerelateerde documenten

13/03/2008

C. Decaluwé

Bijkomende informatie over de jaarrekeningen Vlaamse universiteiten voor de
jaren 2005 en 2006

20/03/2008

J. Peumans

Land van Ooit Tongeren

26/03/2008

S. Claes

Land van Ooit Tongeren

23/04/2008

C. Decaluwé

Audit Rekenhof over samenwerking van
de VRT met externe productiehuizen

23/04/2008

R. Daems

Negende voortgangsrapportage van de
nv BAM

14/05/2008

J. Tavernier

Rekeningen Luchthaven Oostende

02/06/2008

L. Libert

Gebruik van kredietkaarten bij de universiteiten

10/06/2008

C. Decaluwé

Audit Rekenhof over samenwerking van
de VRT met externe productiehuizen

10/06/2008

C. Decaluwé

Rekeningen VRT 2005-2006

66

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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23/06/2008

R. Daems

Contract tussen de nv Waterwegen en
Zeekanaal en de nv Argex voor de huur
van kleiputten

01/07/2008

C. Decaluwé

Rekeningen VRT 2005-2006

28/07/2008

J. Verstrepen

Consultancyopdrachten gegund door
kabinetten

05/09/2008

C. Decaluwé

Rekeningen VRT 2005-2006

14/10/2008

L. Van Nieuwenhuyzen

Leerlingentelling van Franstalige privéschool te Sint-Martens-Voeren

19/11/2008

J. Verstrepen

Kostennota’s van de VRT voor de periode
2002-2006

25/11/2008

J. Peumans

Nv BAM en gerelateerde documenten

09/12/2008

J. Peumans

Nv BAM en gerelateerde documenten

18/12/2008

M. Morel

Facturen 2006 van de Vlaamse Watermaatschappij
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Bijlage 3: Publicaties

Afzonderlijke publicaties
Datum
Rekenhofbrief

Stuk

Titel

Commissiebespreking

21/05/2008

37-F
(2007-2008)
Nr. 1

Schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

14/10/2008

30/05/2008

37-G
(2007-2008)
Nr. 1

Samenwerking tussen de VRT en externen
voor de realisatie van televisieprogramma’s

12/06/2008

27/06/2008

37-H
(2007-2008)
Nr. 1

Consultancy-opdrachten gegund door de
kabinetten

14/10/2008

01/08/2008

37-I
(2007-2008)
Nr. 1

Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in
Nederland en Vlaanderen

23/10/2008

22/08/2008

37-M
(2007-2008)
Nr. 1

Gelijke kansen in het gewoon basis- en
secundair onderwijs

23/10/2008
en
18/11/2008

Andere verslagen
Datum
RH-brief

Stuk

Titel

Commissiebespreking

22/01/2008

37-E
(2007-2008)
Nr. 1

Rekeningen en activiteiten 1999-2003 van
PMV

10/06/2008

11/03/2008

20-A
(2007-2008)
Nr. 1

Aanpassing begroting 2008 Vlaamse Gemeenschap – 1

18/03/2008

12/03/2008

268
(2004-2005)
Nr. 19

Negende voortgangsrapportage BAM

18/03/2008
en
08/04/2008

04/06/2008

38
(2007-2008)
Nr. 1

Activiteitenverslag over 2007

12/06/2008

268
(2004-2005)
Nr. 21

Tiende voortgangsrapportage BAM

15/07/2008

37-J
(2007-2008)
Nr. 1

Rekeningen en activiteiten 2002-2005 van
VMH, inclusief de herstructurering

05/08/2008

37-K
(2007-2008)
Nr. 1

Rekeningen en activiteiten 2004-2005
Gimvindus
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12/08/2008

37-L
(2007-2008)
Nr. 1

Rekeningen en activiteiten 2003-2005 Textiel
Vlaanderen

23/09/2008

20
(2008-2009)
Nr. 1

Aanpassing begroting 2008 Vlaamse Gemeenschap – 2

24/09/2008

36
(2008-2009)
Nr. 1

Rekeningenboek over 2006

07/11/2008

20-A
(2008-2009)
Nr. 1

Initiële begroting 2009 Vlaamse Gemeenschap

12/11/2008

27/11/2008

268
(2004-2005)
Nr. 24

Elfde voortgangsrapportage BAM

04/12/2008

02/12/2008

40
(2008-2009)
Nr. 1

Advies van het Rekenhof over de begrotingsrapportering door de Vlaamse Regering

27/01/2009
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Bijlage 4: Niet-recurrente controleactiviteiten per beleidsdomein
Hieronder worden de niet-recurrente controleactiviteiten opgelijst waarover het Rekenhof in 2008 heeft gerapporteerd aan de administratie, de
minister of het Vlaams Parlement, alsook de activiteiten die nog in uitvoering zijn. De beleidsdomeinoverschrijdende audits en audits over
Europese materies, evenals de recurrente activiteiten (zoals visumcontrole en begrotingsonderzoek) zijn niet in het schema opgenomen.

Onderwerp

Rapporteringsfase

Consultancyopdrachten gegund door de kabinetten

Verslag aan
Vlaams Parlement
27/06/2008

Doorlichting van het Stedenfonds

In uitvoering

Financieel-thematische
audit

Doorlichting van het Centraal Financieringsorgaan van
de Vlaamse overheid

Rekeningenboek
over 2006

Rekeningen horizontaal

Budgettaire en boekhoudkundige verwerking van de
BBB-rechtsopvolging

Rekeningenboek
over 2006

Kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs in Nederland
en Vlaanderen

Verslag aan
Vlaams Parlement
01/08/2008

Gelijke kansen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Verslag aan
Vlaams Parlement
22/08/2008

Omkadering in het gewoon voltijds secundair onderwijs

In uitvoering

Ondersteuning in het leerplichtonderwijs

In uitvoering

Financiële topic

Gebruik door derden van gebouwen en terreinen van het
Gemeenschapsonderwijs

Rekeningenboek
over 2006

Rekeningen horizontaal

Verantwoording van uitgaven gedaan met voorschotten
of kredietkaarten bij universiteiten

Rekeningenboek
over 2006

Hermesfonds: debiteurenadministratie

Rekeningenboek
over 2006

Samenwerking tussen de VRT en externen voor de realisatie van televisieprogramma’s

Verslag aan
Vlaams Parlement
30/05/2008

Controle op de uitvoering van het cultureel erfgoedbeleid

In uitvoering

Restaurant-, representatie- en hotelkosten bij de VRT

Rekeningenboek
over 2006

Beleidsdomein DAR
Thematische audit

Beleidsdomein BZ
Thematische audit
Beleidsdomein FB

Beleidsdomein OV
Thematische audit

Beleidsdomein EWI
Financiële topic
Beleidsdomein CJSM
Thematische audit

Financiële topic

V L A juni
A M2009
S P A R LEMENT
Activiteitenverslag over 2008 – Rekenhof,

59

60

Stuk 38 (2009) – Nr. 1

Onderwerp

Rapporteringsfase

Thematische audit

Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen
met een handicap

In uitvoering

Financiële topic

Kind en Gezin: subsidiëring buitenschoolse opvang

Rekeningenboek
over 2006

Begeleide tewerkstelling van kansengroepen

In uitvoering

Thematische audit

Schadedossiers

Verslag aan
Vlaams Parlement
21/05/2008

Thematische audit

Evaluatie van de kostprijs en effectiviteit van de basismobiliteit bij De Lijn (op verzoek VP)

Verslag aan
Vlaams Parlement
13/01/2009

Huurovereenkomst Argexput (op verzoek VP)

Verslag aan het
Vlaams Parlement
21/04/2009

Controle voortgangsrapportages BAM

Controle van de negende, tiende en elfde voortgangsrapportage BAM

Verslagen aan het
Vlaams Parlement
12/03/2008,
12/06/2008 en
27/11/2008

Financiële topic

VVM: financiële verantwoording en budgettering van de
activiteiten van De Lijn

Rekeningenboek
over 2006

Subsidiestromen in de landinrichting

In uitvoering

Economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij op de financiering van de waterzuivering

In uitvoering

Organisatie van het Vlaamse klimaatbeleid

In uitvoering

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Rekeningenboek
over 2006

Beleidsdomein WVG

Beleidsdomein WSE
Thematische audit
Beleidsdomein MOW

Beleidsdomein LNE
Thematische audit

Financiële topic
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