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Afkortingen 
 
  

ARK Nederlandse Algemene Rekenkamer 

BAM Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 

BD Beleidsdomein 

DAB Dienst met afzonderlijk beheer 

DAS Déclaration d’Assurance 

ERK Europese Rekenkamer 

ESR Europees systeem van nationale en re-
gionale rekeningen 1995 

EU Europese Unie 

EUROSAI European Organization of Supreme Au-
dit Institutions 

EVA Extern verzelfstandigd agentschap 

FA Financiële audit 

HCI Hoge controle-instelling 

IAVA Interne Audit van de Vlaamse Admini-
stratie 

INTOSAI International Organization of Supreme 
Audit Institutions 

IVA Intern verzelfstandigd agentschap 

KIR Kwaliteit van Informatie en Rapportering 

MoRiSe Monitoring, risicoanalyse en selectie 

ORAFIN Oracle Financiële Software van de 
Vlaamse overheid  

RP Rechtspersoonlijkheid 

TA Thematische audit 

VOI Vlaamse openbare instelling 

VP Vlaams Parlement 
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 1 Voorwoord van de voorzitter 

 

 
 
Eind 2009 is de heer Franki Vanstapel, eerste voorzitter, met pensioen 
gegaan. Onder zijn voorzitterschap zijn een aantal veranderingen door-
gevoerd met als doel de kwaliteit van het onderzoek te vergroten. Het 
Rekenhof hanteert al geruime tijd internationaal aanvaarde auditnormen 
en heeft de auditselectie geprofessionaliseerd via een gestandaardi-
seerd model voor monitoring en risicoanalyse van de beleidsdomeinen. 
Specialisten in financiële en thematische audits werden aangetrokken. 
Ook de redactie van de onderzoeksrapporten kreeg meer aandacht. 
Mijn voorganger heeft een organisatie achtergelaten die meer dan ooit 
in staat moet zijn bij te dragen tot een effectievere en efficiëntere over-
heidssector. 
 
De hervorming werpt vruchten af. De impact van onze rapporten is gro-
ter geworden: ze worden meer gebruikt door de Vlaamse volksverte-
genwoordigers en vinden geregeld weerklank in de media. We moeten 
dus verdergaan op de ingeslagen weg. Het nieuwe strategisch plan 
2010-2014 Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken van 
de Vlaamse sector van het Rekenhof moet daar borg voor staan. Dat 
plan moet een nog verdere professionalisering van de organisatie mo-
gelijk maken. 
 
In het kader van het eerste deel van het strategisch plan zullen initiatie-
ven worden genomen om met de Rekenhofproducten het parlementaire 
toezicht nog beter te ondersteunen en een nog grotere rol te spelen in 
het parlementaire debat. Het is mijn hoop dat het overleg met het 
Vlaams Parlement daarover zal uitmonden in een efficiënte samenwer-
king, zowel voor de recurrente opdrachten van het Rekenhof (bv. com-
mentaar bij de initiële en aangepaste begrotingen en bij de begrotings-
uitvoering) als voor de thematische audits. Zo zal, met het oog op een 
betere rapportering aan het Vlaams Parlement, worden aangedrongen 
op een snellere terbeschikkingstelling van de begrotingsdocumenten. 
Ook zal speciale aandacht uitgaan naar een efficiënte opvolging van de 
geformuleerde aanbevelingen. Opvolgingsbesprekingen in de bevoegde 
parlementaire commissie zijn hiervoor een zeer geschikte weg.  
 
We blijven ook streven naar een betere samenwerking met andere con-
troleactoren. Dat moet de controledruk verminderen, dubbel werk ver-
mijden en uiteindelijk resulteren in een betere kwaliteit van de controle. 
De rondetafelconferentie met de controleactoren en de gecontroleerden 
in de Vlaamse overheid moet het single-auditconcept concretiseren. Het 
Rekenhof zal zijn coördinerende rol bij dat overleg met overtuiging 
voortzetten. 
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Het belangrijkste kapitaal van het Rekenhof is zijn personeel. Het twee-
de deel van het nieuwe strategisch plan stelt dan ook een aantal initia-
tieven voorop die de deskundigheid van het personeel nog moet ver-
sterken. 
 
Alle initiatieven worden blijvend getoetst aan best practices en internati-
onale normen via een verdere deelname van het Rekenhof aan werk-
groepen en overlegfora tussen de rekenkamers. 
 
Als nieuwe voorzitter beschouw ik het, samen met mijn collega’s van de 
Nederlandse kamer, als een uitdaging de verbeterprocessen verder uit 
te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat de vooropgestelde initiatieven 
een meerwaarde bieden, zowel voor de interne werking van het Reken-
hof als voor de ondersteuning van een efficiënt en doeltreffend Vlaams 
overheidsoptreden en voor een betere dienstverlening aan het Vlaams 
Parlement. 
 
 
Ignace Desomer 
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 2 Inleiding 

 

 
 

Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Par-
lement bestaat in een meervoudige communicatiestroom: 

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

 advies bij de diverse begrotingsrapporteringen (initiële begroting, 
begrotingsaanpassingen, meerjarenbegroting); 

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

 een activiteitenverslag; 

 andere rapporten (bv. over de voortgangsrapportages van de Be-
heersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)).  

 
Het jaarlijks activiteitenverslag wil een totaalbeeld geven van de werking 
van de Nederlandse kamer van het Rekenhof. Het wil ook een overzicht 
aanreiken van alle rapporten die het afgelopen jaar verschenen. 
 
De structuur van het activiteitenverslag over 2009 ziet eruit als volgt: 

 hoofdstuk 3 en 4 schetsen respectievelijk de externe en internatio-
nale samenwerking; 

 hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de recurrente controles, waar-
onder 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 Re-
kenhof toe.  
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 3 Externe samenwerking 

 

 

 

 3.1 Vlaams Parlement 

 

Een overzicht van de briefwisseling met het Vlaams Parlement is opge-
nomen 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 informatie-
verstrekking door het Rekenhof aan het Vlaams Parlement heeft de 
Nederlandse kamer een enquête uitgewerkt om te polsen naar de in-
formatiebehoeften van de Vlaamse parlementsleden. Na bespreking in 
de Subcommissie voor Financiën en Begroting werd de enquête ver-
spreid en op 19 mei 2008 heeft de voorzitter van het Vlaams Parlement 
de ingezamelde vragenlijsten aan het Rekenhof bezorgd. Het Rekenhof 
heeft op 27 januari 2009 over de resultaten gerapporteerd aan het 
Vlaams Parlement. De resultaten werden besproken in de Subcommis-
sie voor Financiën en Begroting op 19 maart 2009(1). Een aantal van de 
voorgestelde verbeterpunten zijn al gerealiseerd. Andere werden ver-
werkt in het strategisch plan 2010-2014 van de Vlaamse sector van het 
Rekenhof en worden verder voorbereid in overleg met het Vlaams Par-
lement. 

 

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 begrotings-
rapportering. Ter uitvoering daarvan heeft de voorzitter van het Vlaams 

 
 
 
1
  Stuk 2226 (2008-2009) – Nr. 1, 3 april 2009. 
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Parlement met brief van 21 januari 2008 het Rekenhof formeel ge-
vraagd voorstellen te doen om de begrotingsrapportering (inclusief be-
leidsbrieven en meerjarenbegroting) door de Vlaamse Regering op kor-
te termijn te verbeteren. Aangezien de door het Rekenhof georgani-
seerde enquête van de Vlaamse volksvertegenwoordigers (zie 3.1.1) 
ook vragen over de begrotingsrapportering omvatte, werd het advies 
pas na die enquête afgerond. Na de tegensprekelijke procedure bracht 
het Rekenhof verslag uit aan het Vlaams Parlement op 2 december 
2008. De Subcommissie voor Financiën en Begroting wijdde er op 22 en 
27 januari 2009 een bespreking aan(2), alsook de Commissie voor Al-
gemeen Beleid, Financiën en Begroting op 24 maart 2009(3). Op 27 april 
2009 besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement dat de 
aanbevelingen van het Rekenhof door de Vlaamse Regering maximaal 
moeten worden uitgevoerd, met uitzondering van de aanbevelingen over 
het tijdstip van indiening en bespreking van de meerjarenbegroting en 
over de inhoud van het programmadecreet. 
 

3.1.3 Begrotingsonderzoek(4) 

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft het 
verslag van het Rekenhof over de meerjarenbegroting 2009-2014 be-
sproken op 27 januari 2009(5).  
 
Het verslag van het Rekenhof over de derde begrotingsaanpassing 
2009 en de initiële begroting 2010 heeft de Commissie voor Algemeen 
Beleid, Financiën en Begroting besproken op 17 november 2009(6). 
 

3.1.4 Rekeningenboek over 2007 

Het rekeningenboek van het Rekenhof over 2007(7) werd ingediend op 
13 oktober 2009 en besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, 
Financiën en Begroting op 26 januari 2010. 
 

3.1.5 Voortgangsrapportages van de Beheersmaatschappij Ant-

werpen Mobiel 

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 Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel (BAM) over de infrastructuurprojecten van het Masterplan Ant-
werpen. De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 

 
 
 
2
  Stuk 40 (2008-2009) – Nr. 2, 12 maart 2009. 

3
  Stuk 40 (2008-2009) – Nr. 3, 15 mei 2009. 

4
  Zie ook 5.1. 

5
  Stuk 13 (2008-2009) – Nr. 3, 2 april 2009. 

6
  Stuk 15 (2009-2010) – Nr. 6, 3 december 2009. 

7
  Stuk 36 (2009-2010) – Nr. 2, 4 maart 2010. 
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heeft het verslag van het Rekenhof bij de twaalfde voortgangsrapporta-
ge besproken op 17 maart 2009(8).  
 

3.1.6 Vertraging bij grote infrastructuurwerken 

Op 25 november 2009 heeft het Vlaams Parlement een Commissie Ver-
snelling van Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten opge-
richt, die moet nagaan wat de oorzaken zijn van de vertraging van grote 
infrastructuurprojecten, hoe andere Europese regio’s omgaan met der-
gelijke vertragingen en hoe de besluitvorming in Vlaanderen kan ver-
snellen. Het Rekenhof werd in dat kader op 16 december 2009 om ad-
vies gevraagd en uitgenodigd zijn standpunt in de commissie toe te lich-
ten, wat op 8 februari 2010 is gebeurd(9). 
 

3.1.7 Afzonderlijke publicaties 

Diverse afzonderlijke publicaties van het Rekenhof gaven in 2009 aan-
leiding tot een bespreking in de bevoegde commissie van het Vlaams 
Parlement.  

 De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie be-
sprak op 3 februari 2009 het verslag van het Rekenhof over de eva-
luatie van de kostprijs en de effectiviteit van de basismobiliteit bij De 
Lijn(10). 

 De Subcommissie voor Financiën en Begroting besprak op 19 maart 
2009 het auditrapport over publiek-private samenwerking bij de 
Vlaamse overheid(11). 

 De Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en 
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 
besprak op 28 april 2009 het verslag van het Rekenhof over de 
huurovereenkomst Argexput(12). 

 De Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie be-
sprak op 22 oktober 2009 het verslag van het Rekenhof over het 
Vlaams Stedenfonds(13).  

 De Commissie voor Welzijn,Volksgezondheid, Gezin en Armoede-
beleid besprak op 27 oktober 2009 het verslag van het Rekenhof 
over de terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met 
een handicap(14). 

 

 
 
 
8
  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 28, 1 april 2009. 

9
  Stuk 55 (2009-2010) – Nr. 2, 26 februari 2010. 

10
  Stuk 37 (2008-2009) – Nr. 2, 19 februari 2009. 

11
  Stuk 37-A (2008-2009) – Nr. 2, 30 maart 2009. 

12
  Stuk 40-A (2008-2009) – Nr. 2, 15 mei 2009. 

13
  Stuk 37-D (2009) – Nr. 2, 16 november 2009. 

14
  Stuk 37-B (2009) – Nr. 2, 13 november 2009. 
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3.1.8 Rondetafelconferentie 

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting behan-
delde op 6 oktober 2009 de synthesenota over de rondetafelconferentie 
van controleactoren en gecontroleerden in de Vlaamse Gemeenschap 
(zie 3.4). 
 

3.1.9 Activiteitenverslag 

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting behan-
delde op 6 oktober 2009 het activiteitenverslag over 2008 van het Re-
kenhof(15). 
 

 

 3.2 Overleg met de Interne Audit van de Vlaamse Administratie 

 
 
Sinds de oprichting van het agentschap 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 het 
kader van de rondetafelconferentie (zie 3.4) werd een afsprakennota 
tussen het Rekenhof en IAVA uitgewerkt(16). Het streven naar maximale 
afstemming en complementariteit van hun auditwerkzaamheden is ver-
taald in concrete afspraken over informatie-uitwisseling inzake strategie 
en planning, monitoring en risicoanalyse, rapporteringen, controleme-
thodieken en handleidingen, en goede praktijken. Op 9 april 2009 on-
dertekenden beide partijen de afsprakennota. 
 
Voor het onderdeel Informatie-uitwisseling van de afsprakennota verga-
derde een beperkte vertegenwoordiging van het Rekenhof en IAVA op 8 
juni 2009 over de volgende punten: stand van zaken planning 2008-
2009, voorbereiding planning 2010, project maturiteitsmodel kwaliteit 
van informatie en rapportering (zie verder), single audit en ORAFIN 
2010. 
 
De afsprakennota voorziet in jaarlijks overleg tussen enerzijds het Re-
kenhof en IAVA en anderzijds de beleidsraad en/of het management-
comité per beleidsdomein. IAVA en vertegenwoordigers van het Reken-
hof hebben gezamenlijk bij vijf beleidsdomeinen de beleidsraad en bij 
één beleidsdomein het managementcomité bijgewoond tijdens het na-
jaar 2009.  
 

 
 
 
15

  Stuk 38 (2009) – Nr. 2, 4 november 2009. 
16

  Afsprakennota d.d. 9 april 2009 
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Verder nemen medewerkers van het Rekenhof op ad-hocbasis contact 
op met IAVA naar aanleiding van bv. de monitoring en risicoanalyse, 
een audit, enz. 
 
In het najaar van 2009 startte IAVA met het KIR-project (kwaliteit van 
informatie en rapportering). Daarmee wil IAVA naar analogie met het 
maturiteitsmodel voor organisatiebeheersing een model ontwikkelen 
voor de informatie- en rapporteringsprocessen bij de Vlaamse overheid 
in ruime zin (zowel de centrale departementen als de agentschappen).  

 

Het Rekenhof werkt mee aan de ontwikkeling van het maturiteitsmodel 
KIR aangezien het project een praktische bijdrage zal leveren aan de 
concrete invulling en toepassing van het single-audit-principe. Bij de 
externe netwerkcontacten (INTOSAI, EUROSAI, ARK , EU-
contactcomité,…) werd informatie ingewonnen en er werden twee audi-
teurs afgevaardigd naar de KIR-werkgroep. 

 

 

 3.3 Overleg met het agentschap Centrale Accounting 

 

Het Rekenhof en het IVA Centrale Accounting hebben in 2009 driemaal 
vergaderd over de financiële reconciliatiestaten, het project Orafin 2010 
en de visumcontrole door het Rekenhof. 
 
 

 

 3.4 Rondetafelconferentie 

 

 
De rondetafelconferentie van 9 maart 2006 besliste een werkgroep met 
vertegenwoordigers van de controleorganen (bedrijfsrevisoren, agent-
schap Centrale Accounting, Inspectie van Financiën, Interne Audit van 
de Vlaamse Administratie en Rekenhof) en de gecontroleerden (verte-
genwoordigers van departementen en agentschappen) op te richten die 

 op korte termijn een verbetering zou nastreven op het vlak van in-
formatie-uitwisseling en afstemming tussen de controleactoren; 

 op middellange termijn, vanuit de behoeften van de verschillende 
partijen, zou onderzoeken op welke wijze het concept single audit in 
het Vlaamse controlelandschap kon worden toegepast; 
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 de verdere uitbouw van interne controle bij de Vlaamse overheid en 
van een gemeenschappelijk normenkader en instrumentarium zou 
stimuleren. 

 
Op 9 april 2009 werd een afsprakennota tussen IAVA en het Rekenhof 
ondertekend (zie 3.2). 
 
Op 21 april 2009 bezorgde het Rekenhof zijn synthesenota over de 
werkzaamheden van de rondetafelconferentie en zijn conceptnota single 
audit in Vlaanderen aan het Vlaams Parlement(17). De synthesenota 
wijst op een aantal knelpunten die de samenwerking tussen controleor-
ganen en een transparante rapportering over de verwerving en aan-
wending van overheidsmiddelen in de weg staan. De synthesenota werd 
op 6 oktober 2009 behandeld in de Commissie voor Algemeen Beleid, 
Financiën en Begroting. De Commissie vroeg aan het Rekenhof een 
vervolg op de rondetafelconferentie voor te bereiden. Met dat doel wer-
den in 2010 reeds bilaterale contacten opgestart met de controleactoren 
en de gecontroleerden. 
 

 
 
 
17

  Stuk 37-B (2008-2009) – Nr. 1, 22 april 2009. 
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 4 Internationale samenwerking 

 

 

 

 4.1 International Organization of Supreme Audit Institutions 

 

 
Het Rekenhof is voorzitter van de subcommissie voor internecontrole-
normen van de Internationale Organisatie van Hoge Controle-
instellingen (INTOSAI – International Organization of Supreme Audit 
Institutions). In 2009 werd verder gewerkt aan 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. Zogenaamde exposure drafts van deze documenten 
werden gepubliceerd om wereldwijd commentaar in te zamelen. Het is 
de bedoeling de documenten af te werken tegen het volgende INTOSAI-
congres (2010). Als voorzitter van de subcommissie heeft het Rekenhof 
deelgenomen aan een vergadering van de stuurgroep van de INTOSAI-
commissie voor beroepsnormen. 
 
Daarnaast droeg het Rekenhof, als lid van de desbetreffende INTOSAI-
werkgroep, bij aan de totstandkoming van nieuwe INTOSAI-normen 
rond verantwoording en transparantie van HCI’s.  
 

 

 4.2 European Organization of Supreme Audit Institutions 

 

 
In 2009 heeft het Rekenhof als lid deelgenomen aan de werkzaamhe-
den van de EUROSAI-werkgroepen voor informatietechnologie en mili-
eu-audit en van de nieuwe EUROSAI-taakgroep voor de audit van 
rampgerelateerde hulpstromen. Het Rekenhof heeft verder vertegen-
woordigers afgevaardigd naar de EUROSAI-ARABOSAI -conferentie en 
naar EUROSAI-seminaries rond doelmatigheidsaudit en internationale 
auditnormen voor HCI’s. 
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Het Rekenhof was zelf gastheer van een EUROSAI-seminarie inzake 
IT-audit, Ontwikkelen van een IT-auditprogramma gebaseerd op CobiT 
(Control Objectives for Information and related Technology), waaraan 
vertegenwoordigers van 21 HCI’s deelnamen. 
 
Met het oog op de bekendmaking van de door INTOSAI uitgewerkte 
professionele normen bij de Europese rekenkamers organiseerde 
EUROSAI in oktober een seminarie over ISSAI awareness raising(18) 
(Warschau, oktober 2009). Afgevaardigden van het Rekenhof hebben 
er de producten van het INTOSAI internecontrolenormen subcomité 
voorgesteld. 
 
Een afgevaardigde van het Rekenhof is lid van een EUROSAI werk-
groep die een samenwerkingsovereenkomst met het ECIIA (European 
Confederation of the Institute of Internal Auditors) voorbereidt. 
 

 

 4.3 Europese Rekenkamer 

 

 
Auditeurs uit de Vlaamse sector waren waarnemer bij volgende onder-
zoeken van de Europese Rekenkamer (ERK): 

1. Controle in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring 2008 
(DAS: Déclaration d’Assurance): Een leven lang leren. 

2. ERK-onderzoek doelmatigheid van investeringsmaatregelen voor de 
modernisering van landbouwbedrijven (maatregel 121 van het Pro-
gramma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) 2007-2013). 

3. Controlebezoek Europese Rekenkamer – audit betreffende de be-
trouwbaarheidsverklaring 2009 (DAS) betreffende uitvoering van het 
contract 507512 – FIDIS (Future of Identity in the Information Socie-
ty) door de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

4. Controlebezoek Europese Rekenkamer – audit betreffende de be-
trouwbaarheidsverklaring 2009 (DAS) betreffende de uitvoering van 
het contract FP7 216287 – TAS³ (Trusted Architecture for Securely 
Shared Services) door de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 

5. Controle in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring 2009 
(DAS): het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). 

 
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 

 
 
 
18

  Zie www.issai.org voor een overzicht van de INTOSAI professionele controlenormen. 
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samenwerking met de Europese Rekenkamer te bespreken. Zo vond op 
30 november en 1 december 2009 de vergadering van het Contactcomi-
té van voorzitters in Boedapest plaats en werd één vergadering van de 
verbindingsagenten van de hoge controle-instellingen van de Europese 
Unie georganiseerd in Luxemburg op 15 en 16 oktober 2009. 
 
Het Rekenhof is lid van de werkgroepen inzake de rapporten van natio-
nale HCI over financieel management van Europese gelden (zie ook 
6.2, Europese Unie), inzake btw, inzake het informatienetwerk over het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de Public Procurement Up-
dating Group (overheidsopdrachten). 
 
Het Belgische Rekenhof en de rekenkamer van Slovenië nemen het 
covoorzitterschap van de werkgroep Public Procurement Updating 
Group waar. De opdracht van de werkgroep bestaat erin het werk van 
de vroegere Working Group on public procurement te actualiseren. De 
taken werden tijdens een vergadering op 24 april 2009 in Brussel tussen 
de leden van de werkgroep verdeeld. Het Belgische Rekenhof is voorzit-
ter van de Task Group nr. 3, die belast is met het opstellen van een 
handleiding die juridische vragen behandelt (Guide on EU procurement 
rules). In dat kader heeft er op 26 november 2009 in Brussel een verga-
dering plaatsgehad. 
 
Binnen de werkgroep btw zijn twee subwerkgroepen actief. Het Reken-
hof nam in 2009 deel aan: 

 de werkzaamheden van subwerkgroep 1, belast met het zoeken 
naar een eenvormige ramingmethode voor het becijferen van de 
btw-kloof(19). Een vergadering vond plaats in Rome op 9 en 
10 februari 2009. 

 de werkzaamheden van subwerkgroep 2, die als opdracht heeft de 
evolutie op te volgen van de anti-fraudemaatregelen op het niveau 
van de lidstaten en de EU. Een vergadering werd gehouden in 
Luxemburg op 11 en 12 december 2008 en een opvolgings-
vergadering te Den Haag op 22 en 23 juni 2009. 

 
 
 

 
 
 
19

  De btw-kloof (of gap) is het verschil tussen de theoretische btw-ontvangsten en de 
reële btw-ontvangsten. De theoretische btw-ontvangsten houden rekening met de 
btw-verliezen ingevolge btw-fraude en kunnen worden berekend via een topdown 
of een bottom-up methode. 
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 5 Recurrente controleactiviteiten 

 

 
Onder recurrente activiteiten vallen de taken waartoe het Rekenhof wet-
telijk 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 rekeningen-

boek 

 

In 2009 onderzocht het Rekenhof drie begrotingsaanpassingen, de 
meerjarenbegroting 2009-2014 en de initiële begroting 2010. De eerste 
en tweede begrotingsaanpassing 2009 hadden betrekking op beraad-
slagingen van de Vlaamse Regering in het kader van de financieel-
economische crisis. De opmerkingen daarbij waren beperkt. Het Reken-
hof heeft ze per brief aan de voorzitter van het Vlaams Parlement mee-
gedeeld, respectievelijk op 10 februari 2009(20) en 17 maart 2009(21). 
Het verslag over de meerjarenbegroting 2009-2014 heeft het Rekenhof 
op 26 januari 2009(22) aan het Vlaams Parlement meegedeeld. De be-
vindingen over de derde begrotingsaanpassing 2009 en de initiële be-
groting 2010 heeft het Rekenhof in één verslag aan het Vlaams Parle-
ment bezorgd op 16 november 2009(23). De Commissie voor Algemeen 
Beleid, Financiën en Begroting heeft dat verslag besproken op 17 no-
vember 2009. 
 
In 2009 heeft het Rekenhof de controle van de algemene rekening 2007 
afgerond. Het heeft op 13 oktober 2009 een rekeningenboek over 2007 

 
 
 
20

  Stuk 20-A (2008-2009) – Nr. 1, 10 februari 2009. 
21

  Stuk 20-B (2008-2009) – Nr. 1, 23 maart 2009. 
22

  Stuk 13 (2008-2009) – Nr. 2, 29 januari 2009. 
23

  Stuk 16 (2008-2009) – Nr. 1, 7 november 2009. 
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aan het Vlaams Parlement bezorgd(24). Een prefiguratie 2008 werd niet 
opgesteld omdat de algemene rekening 2008 tijdig werd ingediend. De 
controle daarvan is gestart in 2009; het verslag aan de minister volgt in 
2010. 
 

 

 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 geau-
diteerden 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 rekenin-
gencontrole van de diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) beëindigd 
heeft verklaard. De controleverklaringen uit 2009 en het eerste kwartaal 
van 2010 staan in het vet. De financiële controleresultaten neemt het 
Rekenhof op in zijn rekeningenboek. 
 

 
Rekening 

2006 
Rekening 

2007 
Rekening 

2008 

Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek 20/11/07 31/03/09 30/03/10 

Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten  
te Antwerpen 

18/03/08 06/01/09  

Catering 09/10/07 21/04/09  

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

13/11/07 07/04/09 30/03/10 

Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap  
Landcommanderij Alden Biesen 

14/08/07 24/03/09 30/03/10 

Entiteit ICT-beleid (e-IB)  22/07/08 30/03/10 

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

01/04/08 03/03/09 30/03/10 

 
 
 
24

 Stuk 36 (2009-2010) – Nr. 1, 19 oktober 2009. 
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Rekening 

2006 
Rekening 

2007 
Rekening 

2008 

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand  
De Kempen 

19/06/07 
16/06/09 

(
25

) 
 

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand  
De Zande 

06/12/07 
07/06/09 

(
26

) 
 

Grondfonds 10/06/08 05/03/09 30/03/10 

Herstelfonds 10/06/08 10/02/09 30/03/10 

Hogere Zeevaartschool 13/11/07 31/03/09  

Linkerscheldeoever 19/06/07 13/01/09 30/03/10 

Loodswezen 03/06/08 09/06/09  

Luchthaven Antwerpen 25/03/08 07/07/09 30/03/10 

Minafonds 29/04/08 23/06/09 30/03/10 

Overheidspersoneel  21/04/09  

Schoonmaak 03/06/08 31/03/09  

Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) 18/06/08 23/06/09  

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 01/04/08 12/05/09 30/03/10 

Vloot 08/01/08 08/01/09 30/03/10 

Waarborgfonds Microfinanciering 14/08/07 06/01/09 30/03/10 

 

5.2.2 Rekeningen van de Vlaamse openbare instellingen en 

agentschappen 

De onderstaande tabel toont de data waarop het Rekenhof de rekenin-
gencontrole van de Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) en agent-
schappen(27) beëindigd heeft verklaard. De controleverklaringen uit 2009 
en het eerste kwartaal 2010 staan in het vet. De financiële controleresul-
taten neemt het Rekenhof op in zijn rekeningenboek. 
 

 
 
 
25

  De DAB is op 1 januari 2007 opgegaan in het Fonds Jongerenwelzijn (FJW), een 
VOI van categorie A. 

26
  Zie vorige voetnoot. 

27
  Bepaalde VOI’s kregen door het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) een nieuwe 

structuur. 
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Rekening 

2007 
Rekening 

2008 
Nieuwe 

structuur 

Categorie A    

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investerings-
uitgaven (FFEU) 

20/01/09 30/03/10  

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuur-
sector (FIVA) 

18/11/08 09/03/10  

Fonds Jongerenwelzijn (FJW) 16/06/09   

Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) 17/02/09 16/02/10  

Fonds voor Stationsomgevingen 17/03/09 09/02/10  

Garantiefonds voor Huisvesting 31/03/09 22/12/09  

Grindfonds 13/01/09 02/03/10  

Hermesfonds 17/03/09 30/03/10  

Herplaatsingsfonds 26/01/09 29/09/09  

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

13/01/09 03/11/09  

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 28/04/09 23/03/10 IVA met RP 

Pendelfonds 26/01/09 30/03/10  

Rubiconfonds 07/04/09 05/01/10  

Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 22/09/09 16/02/10 IVA met RP 

Vlaams Brusselfonds (VBF) 06/06/09 07/07/09  

Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) 13/01/09 07/07/09  

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegen-
heden (VIPA) 

15/07/09 23/02/10 IVA met RP 

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 13/01/09 23/03/10  

Vlaams Toekomstfonds 02/12/08 28/07/09  

Vlaams Zorgfonds 17/02/09  IVA met RP 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 17/03/09 16/03/10 IVA met RP 

Categorie B    

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 08/09/09  EVA publiek 

De Scheepvaart 17/02/09  EVA publiek 

Gemeenschapsonderwijs (Go!) 25/08/09  sui generis 

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

06/01/09   

Toerisme Vlaanderen 18/08/09 30/03/10 IVA met RP 

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 18/08/09   
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Rekening 

2007 
Rekening 

2008 
Nieuwe 

structuur 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB) 

28/04/09 30/03/10 EVA publiek 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 28/07/09  EVA publiek 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 22/09/09  EVA publiek 

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 15/09/09   

Waterwegen en Zeekanaal 08/09/09  EVA publiek 

Andere instellingen    

Agentschap voor Infrastructuurwerken in het onderwijs (AGIOn) 10/02/09 06/01/10 IVA met RP 

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) 14/10/08 09/03/10  

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

20/01/09 02/03/10 IVA met RP 

Kind en Gezin 07/06/09 02/03/10  

Nv Tunnel Liefkenshoek 03/10/08   

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 30/06/09   

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (OPZ Rekem) 15/07/09   

Reproductiefonds Vlaamse Musea (RVM) 07/07/09 09/02/10 sui generis 

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VAIO-FIT) 07/11/08 23/02/10 EVA publiek 

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen 31/03/09 16/03/10 EVA publiek 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 23/06/09 09/03/10 IVA met RP 

Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) 20/01/09 16/03/10 sui generis 

Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) 08/04/08   

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 12/05/09   

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 10/03/09   

Vlaamse Opera (VLOPERA) 28/07/09  sui generis 

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) 28/04/09   

Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 27/01/09 16/02/10 EVA publiek 

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG) 

28/07/09  EVA publiek 

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) – De Lijn 08/09/09  EVA publiek 

EVA privaatrechtelijk    

Europees Sociaal Fonds (ESF)-Agentschap Vlaanderen 18/08/09   

Herculesstichting 28/07/09 24/11/09  
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Rekening 

2007 
Rekening 

2008 
Nieuwe 

structuur 

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) 28/07/09   

Vzw De Rand 31/03/09   

Eigen Vermogens    

EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 29/09/09   

EV Instituut voor Natuur in Bosonderzoek (INBO) 22/09/09   

Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos  
(OC-ANB) 

25/08/09   

 

5.2.3 Rekeningen van de universiteiten 

Het Rekenhof controleert de jaarrekeningen van de universiteiten(28) en 
verleent er zijn visum aan. In 2009 hebben alle universiteiten de reke-
ningen tot en met 2008 voorgelegd. De onderstaande tabel toont de 
data waarop het Rekenhof de rekeningencontrole beëindigd heeft ver-
klaard. De controleverklaringen uit 2009 en het eerste kwartaal 2010 
staan in het vet. 
 

Universiteit Rekening  

2005 

Rekening  

2006 

Rekening  

2007 

Universiteit Gent (UGent) 10/07/07 21/04/09 21/04/09 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 11/09/07 13/01/09  

Katholieke Universiteit Brussel (KUB) 21/10/08 21/10/08  

Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) 05/06/07 21/10/08 23/02/10 

Universiteit Hasselt (UH) 15/01/08 25/08/09 25/08/09 

Universiteit Antwerpen (UA) 05/08/09 05/08/09  

 

5.2.4 Investeringsmaatschappijen 

In het kader van artikel 13 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende 
de Vlaamse investeringsmaatschappijen bracht het Rekenhof op 16 juni 
2009 verslag uit aan het Vlaams Parlement over de rekeningen 2004-
2005 van ARKimedes Management nv(29) en over de rekeningen 2004-
2005 van Waarborgbeheer nv(30). 
 

 
 
 
28

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

29
  Stuk 37 (2009) – Nr. 1, 13 juli 2009. 

30
  Stuk 37-A (2009) – Nr. 1, 13 juli 2009. 
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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 19 mei 2009 een controlever-
slag overgelegd over de rekeningen 2008 van het Vlaams Parlement. 
 
Het Rekenhof heeft eveneens op 19 mei 2009 gerapporteerd over de 
controle van de jaarrekening 2008 van de aan het Vlaams Parlement 
verbonden instellingen, met name het Kinderrechtencommissariaat, de 
Vlaamse Ombudsdienst, het Instituut Samenleving en Technologie en 
het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie. 
 
Op 24 maart 2009 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol 
van 28 april 1997 zijn opmerkingen over de rekening 2008 van het Pen-
sioenfonds van het Vlaams Parlement aan de voorzitter van het fonds 
meegedeeld. 
 

 

 5.3 Rekeningen van de rekenplichtigen en controle van de ont-

vangsten 

 

Het Rekenhof oefent een wettigheidcontrole uit op de openbare ont-
vangsten en uitgaven, onder meer middels de controle van de rekenin-
gen van de rekenplichtigen. In 2009 werden 133 rekeningen van open-
bare rekenplichtigen afgesloten, zoals blijkt uit de onderstaande tabel. 
 

Type van administratieve afsluiting Aantal 

Periodieke rekeningen 30 

Eindebeheersrekeningen 103 

Tekortrekeningen 0 

Totaal 133 

 
Omdat het voor het Rekenhof materieel niet mogelijk is alle aan zijn 
controle voorgelegde rekeningen grondig te controleren, selecteerde het 
periodiek een aantal rekeningen voor grondige controle, op grond van 
een model voor risicoanalyse, het REKORM(31). Het Rekenhof noteerde 
op basis van checklists de onregelmatigheden, onvolledigheden en ver-
beteringen met het oog op een periodieke, globale rapportering. Over 
de resultaten van de controles die in 2008 werden uitgevoerd, werd in 
het rekeningenboek 2007 gerapporteerd.  
 

 
 
 
31

  REKORM: rekeningen van rekenplichtigen operationeel risicomodel. 
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In het nieuwe controlelandschap bij de Vlaamse overheid vanaf 2008 
zijn de rekeningen van de individuele rekenplichtigen geïntegreerd in de 
rekeningen van de centrale ontvangstenrekenplichtige. Die gewijzigde 
omstandigheden vereisten een aanpassing van de controlebenadering, 
waardoor het Rekenhof de gelegenheid krijgt om de controle van de 
ontvangsten binnen het ruimere perspectief van de middelenbegroting 
en de uitvoeringsrekening van de begroting te plaatsen.  
 
De controles van de ontvangsten 2008 van de Vlaamse administratie 
hadden betrekking op 24.686,5 miljoen EUR op een totaal van 26.177 
miljoen euro. Daarmee werd een dekkingsgraad van 94,3% behaald. De 
resterende 5,7% van de niet voor controle geselecteerde ontvangsten, 
bevat 3,8% ontvangsten die in een recent verleden al werden gecontro-
leerd. Slechts 1,9% van de ontvangsten kwam nog niet in aanmerking 
voor een grondige controle. 
 
Over de (gewijzigde) aanpak en de resultaten van het onderzoek van de 
ontvangsten zal worden gerapporteerd in het rekeningenboek over 
2008. 
 

 

 5.4 Visum en vereffenaar kort 

 

Het Rekenhof oefent een wettigheidscontrole uit op de openbare uitga-
ven en ontvangsten, onder meer middels het voorafgaand visum op de 
uitgavenordonnanties(32) en de controle van de vastleggingen. Het Re-
kenhof werkt met een operationeel risicomodel (ORM) om de basisallo-
caties te selecteren die het aan de hand van een checklist in een be-
paalde periode (normaliter 1 jaar) grondig controleert. Het is de bedoe-
ling op die manier gedurende een meerjarige controlecyclus de totaliteit 
van de basisallocaties af te dekken. Het Rekenhof noteert de onregel-
matigheden, onvolledigheden en verbeteringen met het oog op een pe-
riodieke, globale rapportering. Het gaat bij de controle uit van de vol-
gende onderzoeksvragen: 

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

 werkelijkheid: is het bestaan van de verbintenis of de schuldvorde-
ring met voldoende documenten gestaafd en worden enkel de wer-

 
 
 
32

  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 re-
gelmatigheid van die uitgaven controleert het Rekenhof dan a posteriori. 
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kelijk verschuldigde bedragen op het juiste moment aan de 
schuldeiser uitbetaald? 

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

 
Begin 2009 heeft het Rekenhof per beleidsdomein de controleresultaten 
van 2008 samengevat. Het heeft die controleverslagen bezorgd aan de 
leidend ambtenaren en in een tweede fase aan de bevoegde ministers. 
Het rekeningenboek over 2008 zal daarover op hoofdlijnen verslag uit-
brengen aan het Vlaams Parlement. 
 
Voor de controle van de uitgaven over 2009 werd de selectie van de 
grondig te controleren basisallocaties in het ORM uitgebreid met de uit-
gaven vereffenaar kort(33). De controle steunt op een soortgelijke check-
list als die voor het voorafgaand visum. De controle van de uitgaven 
heeft geleid tot vragen aan de administraties om bijkomende inlichtingen 
of verantwoordingsstukken. Daarnaast maakte het Rekenhof verschil-
lende opmerkingen ter plaatse, die de administraties hebben opgevolgd 
en rechtgezet. In enkele gevallen resulteerden de opmerkingen in een 
vermindering van de oorspronkelijke bedragen. 
 
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 2009 werd een onderzoek afgerond over de subsidies die worden 
toegekend ter uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betref-
fende de amateurkunsten. De tegensprekelijke procedure werd gevoerd 
en over de resultaten werd op hoofdlijnen gerapporteerd in het rekenin-
genboek over 2007. 
 
In 2009 werden ook de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

 subsidies voor de vzw’s Huis van het Nederlands; 

 subsidies voor bedrijfsbegeleiding in de biologische landbouw. 

Begin 2010 werd daarover een tegensprekelijke procedure gevoerd. 
Over de resultaten zal worden gerapporteerd in het rekeningenboek 
over 2008. 
 
Eind 2009 werd het volgende onderzoek inzake kleine gereglementeer-
de subsidies aangekondigd: 

 subsidies in het kader van het zorg- en gezondheidsbeleid, gefinan-
cierd met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij. 

Over de resultaten van dat lopende onderzoek zal na de tegensprekelij-
ke procedure worden gerapporteerd in het rekeningenboek over 2009. 

 
 
 
33

  Het betreft een systeem van centrale uitgaven die niet zijn onderworpen aan het 
voorafgaand visum van de controleur van de vastleggingen en van het Rekenhof, 
ter vervanging van het systeem van de vroegere geldvoorschottenrekeningen. 
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 5.5 Leerlingentelling 

 

 
De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van 
de gemeenschappen en de gewesten bepaalt dat het toegewezen ge-
deelte 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 eind-
rapport over de controle van de leerlingentelling 2009 werd op 30 sep-
tember 2009 voorgelegd aan de federale regering en het federale par-
lement. Ook heeft het Rekenhof op 16 december 2009 zijn richtlijnen 
voor de leerlingentelling van 2010 aan de onderwijsministers bezorgd. 
 

 

 5.6 Mandaten en vermogensaangiften 

 

 
Sinds 1 januari 2005 legt de wetgeving aan tal van openbare mandata-
rissen en hoge ambtenaren van alle overheden de verplichting op gere-
geld twee documenten in te dienen bij het Rekenhof: enerzijds een lijst 
van hun mandaten, ambten en beroepen (jaarlijks), anderzijds een ver-
mogensaangifte (bij aanvang/stopzetting van een aangifteplichtig man-
daat of ambt). De onder gesloten omslag ingediende vermogensaangif-
ten worden ongeopend bewaard in een daartoe speciaal beveiligde op-
slagruimte. 
 
In 2009 werden de mandatenlijsten na controle gepubliceerd in de eer-
ste editie van het Belgisch Staatsblad van 14 augustus. Een verbete-
rende publicatie werd in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2010 
gepubliceerd. Ook de lijsten van de personen die in strijd met de toe-
passelijke wetgeving hun mandatenlijst of vermogensaangifte niet bij het 
Rekenhof indienden, werden gepubliceerd.  
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 5.7 Verkiezingsuitgaven 

 

 
Naar aanleiding van de verkiezingen op 7 juni 2009 heeft het Vlaams 
Parlement op 15 oktober 2009 het Rekenhof verzocht advies uit te 
brengen over de juistheid en de volledigheid van de verslagen van de 
voorzitters van de hoofdbureaus en over de totaalbedragen van de ver-
kiezingsuitgaven van de kandidaten en de partijen, ter uitvoering van 
artikel 4 van het decreet van 7 mei 2004. Het Rekenhof heeft zijn advies 
op 17 november 2009 aan het Vlaams Parlement bezorgd. 
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 6 Niet-recurrente controleactiviteiten 

 

 
 

 

 6.1 Monitoring, risicoanalyse en selectie 

 

Met het oog op een optimale selectie van onderzoeken werkt het Re-
kenhof met een risicogeoriënteerde monitoring(34) en selectie (MoRiSe).  
Als onderdeel van de monitoring brengt het Rekenhof de beleidsdomei-
nen in kaart. Het heeft daartoe de kernopdrachten van de overheid geï-
dentificeerd: dat zijn de belangrijkste taken of sleutelopdrachten die aan 
één of meer entiteiten zijn toevertrouwd. Alle relevante informatie over 
de kernopdrachten wordt verzameld, alsook over relevante ontwikkelin-
gen die zich voordoen. Om de prioriteit van een onderzoek te bepalen, 
is de Vlaamse sector van het Rekenhof overgegaan tot de identificatie 
van risico's, de inschatting van kans en impact, alsook tot de beoorde-
ling van de risicobeheersing. Om zijn effectiviteit en toegevoegde waar-
de te maximaliseren, concentreert het Rekenhof zich op grotere risico's 
die de overheid onvoldoende beheerst, de zogenaamde restrisico's. Zij 
vormen de basis voor de mogelijke onderzoeksonderwerpen die vervol-
gens 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 themati-
sche 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 rekeningen-
controle 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 over-
stijgen. Dergelijke aandachtspunten kunnen resulteren in een horizon-
taal onderzoek. Ook rapporteert het Rekenhof eenmaal per jaar over 

 
 
 
34

  Monitoring houdt in dat het Rekenhof een degelijk inzicht verwerft in de controle-
domeinen en dat het de ontwikkelingen in de controledomeinen systematisch op-
volgt. Aan de hand van de vergaarde informatie kunnen mogelijke knelpunten in de 
werking van de overheid worden gedetecteerd en vervolgens onderzoeken of au-
dits worden geselecteerd. 
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een Europees thema en voert het onderzoeken uit op verzoek van het 
Vlaams Parlement. 
 
De Nederlandse kamer heeft op 22 december 2009 het monitoring-
verslag met de sectorbrede prioriteitenlijst van mogelijke onderwerpen 
van thematisch onderzoek goedgekeurd. Rekening houdend met prakti-
sche aspecten heeft de Vlaamse sector vervolgens het operationeel 
plan 2010 opgesteld. 
 
Dit hoofdstuk belicht de beleidsdomeinoverschrijdende controleactivitei-
ten, alsook de thematische en financiële onderzoeken per beleidsdo-
mein. Het betreft de onderzoeken waarover het Rekenhof in 2009 heeft 
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement, alsook de audits die het in 
2009 heeft aangevat of voortgezet(35). Over alle financieel-thematische 
onderzoeken, topics en horizontale onderzoekspunten bij de rekenin-
gencontrole heeft het Rekenhof verslag uitgebracht in het rekeningen-
boek over 2007. 
 
Een schematisch overzicht van de gepubliceerde verslagen en de niet-
recurrente activiteiten per beleidsdomein is opgenomen als bijlage 3 
en 4.  
 

 

 6.2 Beleidsdomeinoverschrijdende controleactiviteiten 

 

Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid 

Het Rekenhof heeft een horizontale audit uitgevoerd over Vlaamse 
PPS-projecten. De focus lag daarbij op de initiatiefase, de voorberei-
dingsfase en de selectiefase. De uitvoeringsfase van de projecten werd 
niet beoordeeld. Naast het beleid en de aanpak van de Vlaamse over-
heid inzake PPS in het algemeen, werden elf geselecteerde PPS-
constructies in het bijzonder onderzocht(36): 

 Inhaalbeweging scholenbouw 

 Missing links in wegeninfrastructuur: VIA-invest 

 Investeringen in openbaar vervoer: Lijn-invest  

 
 
 
35

  In het beleidsdomeinen Landbouw & Visserij en Economie, Wetenschap & Innova-
tie heeft het Rekenhof in 2009 geen specifieke thematische of financiële onder-
zoeken uitgevoerd. 

36
  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 infra-
structuurprojecten. 

29Stuk 38 (2009-2010) – Nr. 1 

V L A A M S  P A R L E M E N T



 Piloot PPS-projecten sociale huisvesting 

 Plinius-project (Ooit Tongeren) 

 Investeringen in vloot en beloodsing: Nautinvest  

 Oosterweelverbinding  

 Luchthaven Deurne  

 Jeugdherbergen 

 Sportinfrastructuur  

 Gebouwen Vlaamse Administratieve Centra (VAC) 
 
Na de tegensprekelijke procedure rapporteerde het Rekenhof op 
23 februari 2009 aan het Vlaams Parlement(37). De Subcommissie voor 
Financiën en Begroting wijdde er op 19 maart 2009 een bespreking aan. 
 

Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid 

Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar de personeelsplanning bij 
de Vlaamse overheid. Het onderzoek omvatte de personeelsplannen 
van 62 entiteiten die onder het raamstatuut ressorteren. Het Rekenhof 
ging na of het beleid inzake personeelsplanning degelijk is en of de 
Vlaamse Regering in voldoende garanties heeft voorzien op een correc-
te uitvoering van de personeelsplannen. Ook beoordeelde het Rekenhof 
de personeelsplannen op procedureel en kwalitatief vlak. Op 2 juni 2009 
bezorgde het Rekenhof zijn voorlopige onderzoeksresultaten aan het 
departement Bestuurszaken en aan het Agentschap voor Overheidsper-
soneel (AGO). Hun reacties werden verwerkt in het ontwerpverslag, dat 
op 18 augustus 2009 werd verstuurd naar de Vlaamse minister van Be-
stuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 
Rand. Op 27 oktober 2009 ging het verslag naar het Vlaams Parle-
ment(38). De Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Be-
stuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetseva-
luatie besprak het verslag op 19 januari 2010. 
 

Uitvoeringsrapportering 2008 beheersovereenkomsten 

Het Rekenhof ging na of het rapporteringsproces over de uitvoering van 
de beheersovereenkomsten behoorlijk functioneert. Het selecteerde zes 
agentschappen uit verschillende beleidsdomeinen: het Agentschap 
Binnenlands Bestuur (beleidsdomein Bestuurzaken), het Agentschap 
voor Onderwijsdiensten (beleidsdomein Onderwijs), het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (beleidsdomein Welzijn), 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (beleidsdomein 
Woonbeleid), het Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale 
Economie (beleidsdomein Sociale Economie) en het Agentschap 

 
 
 
37

  Stuk 37-A (2008-2009) – Nr. 1, 25 februari 2009. 
38

  Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 1, 29 oktober 2009. 
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Wegen en Verkeer (beleidsdomein Mobiliteit). Het Rekenhof heeft de 
zes beheersovereenkomsten en uitvoeringsrapporteringen over 2008 op 
eenzelfde manier onderzocht. De beperkte steekproef staat niet toe de 
gemeenschappelijke bevindingen te veralgemenen naar de niet-
onderzochte agentschappen. Toch signaleert het onderzoek belangrijke 
aandachtspunten voor de volgende generatie beheersovereenkomsten. 
Het biedt ook een vergelijkingsbasis voor de praktijk bij elk van de 
agentschappen. In de zes eindverslagen zal het Rekenhof zijn 
gemeenschappelijke bevindingen op basis van de onderzochte 
beheersovereenkomsten en uitvoeringsrapporteringen toevoegen. 
Details over de tegensprekelijke procedure zijn opgenomen onder de 
betrokken beleidsdomeinen. 
 

Regeringscommissarissen, regeringsafgevaardigden en gemach-

tigden van Financiën 

Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan de diverse vertegen-
woordigers die de Vlaamse Regering na de herstructurering weer heeft 
ingevoerd bij diverse openbare rechtspersonen. Het onderzoek betrof 
de rol en rechtspositie van de regeringscommissarissen, regeringsafge-
vaardigden en gemachtigden van Financiën in het Vlaamse overheids-
landschap. Het deelde zijn bevindingen op 28 juli 2009 aan de leden van 
de Vlaamse Regering mede. Het bracht verslag uit aan het Vlaams Par-
lement in zijn rekeningenboek over 2007. 
 

Jaarverslagen van de Vlaamse openbare rechtspersonen 

Aansluitend op de rekeningencontrole 2008 heeft het Rekenhof een 
onderzoek gewijd aan de jaarverslagen van de Vlaamse openbare in-
stellingen en agentschappen. Bij gebrek aan een specifiek normenkader 
heeft het Rekenhof de inhoud en de kwaliteit van die jaarverslagen ge-
toetst aan de normen die gelden voor vennootschappen en aan gezag-
hebbende internationale normen en voorbeelden. Over de onderzoeks-
bevindingen zal worden gerapporteerd in het rekeningenboek over 
2008. 
 

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 eenmaal per jaar te 
rapporteren over een Europees thema. 
 
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 bedrijfs-
advies in te winnen bij een erkende adviesdienst over de beheerseisen 
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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. 
Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof de onderzoeksre-
sultaten gerapporteerd aan het Vlaams Parlement in zijn rekeningen-
boek over 2007. 
 
Organisatie en beheer van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds in Vlaanderen 
 
Het Rekenhof onderzocht de organisatie en het beheer van middelen 
voor ESF-projecten in Vlaanderen in het kader van het operationeel 
programma 2007-2013. De vzw ESF-agentschap staat in voor het be-
heer, de opvolging, de monitoring, de evaluatie en de bijsturing van het 
ESF-beleid in Vlaanderen in samenwerking met de piloothouders, na-
melijk de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
(VDAB), het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Econo-
mie (VSAWSE), Syntra Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV) en de dienst Beroepsopleiding van het departement 
Onderwijs. Het Rekenhof ging in op het institutioneel kader. Daarnaast 
kwam de cofinanciering aan bod: de aanvullende middelen die de 
Vlaamse overheid toevoegt aan de Europese middelen. Tot slot onder-
zocht het Rekenhof de selectieprocedure van de gesubsidieerde projec-
ten. In het kader van de tegensprekelijke procedure legde het Rekenhof 
het voorontwerp van verslag op 24 november 2009 voor aan de secreta-
ris-generaal van het departement Werk en Sociale Economie en aan de 
algemeen directeur van het ESF-agentschap. In een volgende fase zal 
het ontwerpverslag aan de ministers bevoegd voor Werk en Sociale 
Economie worden voorgelegd. Rapportering aan het Vlaams Parlement 
volgt in 2010.  
 

 

 6.3 Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 

 

Thematisch onderzoek 

Subsidiëring door de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen 
 
Het Rekenhof wijdde een audit aan de subsidiëring door de cel Gelijke 
Kansen in Vlaanderen (GKV), een cel binnen de Vlaamse overheid die 
het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, evalueert en 
coördineert. Ze richt zich in het bijzonder op de bestrijding van achter-
stellings- en uitsluitingsmechanismen die worden veroorzaakt door gen-
der, seksuele oriëntatie en ontoegankelijkheid. De cel kende over de 
periode 2006-2009 jaarlijks tussen 59 en 77 subsidies toe, met subsi-
dieplafonds tussen 4,1 en 5,4 miljoen EUR, verdeeld over 4 subsidie-

Stuk 38 (2009-2010) – Nr. 132

V L A A M S  P A R L E M E N T



stromen. Het Rekenhof ging na of voor de 4 subsidiestromen een slui-
tende juridische omkadering bestaat en of de regelgeving wordt nage-
leefd bij de toekenning en uitbetaling van die subsidies. Daarnaast 
kwam in het onderzoek de organisatiebeheersing bij GKV aan bod, als-
ook de transparantie van de subsidiefinanciering en de uitvoering van 
de moties van aanbeveling van het Vlaams Parlement. In het kader van 
de tegensprekelijke procedure legde het Rekenhof het voorontwerp van 
verslag op 11 mei 2010 voor aan de secretaris-generaal van het depar-
tement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Rapportering aan 
het Vlaams Parlement volgt in 2010. 
 

 

 6.4 Bestuurszaken 

 

Thematische onderzoeken 

Vlaams Stedenfonds: verdeling en besteding van de middelen 
 
Het Rekenhof voerde een audit uit 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 Re-
kenhof ging voor de periode 2003-2007 na of de middelen van het 
Vlaams Stedenfonds op de juiste wijze werden verdeeld en of de be-
leidsovereenkomsten gesloten tussen de steden en de Vlaamse Rege-
ring, beantwoordden aan de vereisten van het decreet en het uitvoe-
ringsbesluit. Ook onderzocht het of de steden de middelen op een 
rechtmatige manier aanwenden en hoe de controle van de administratie 
daarop is geconcipieerd. Na de tegensprekelijke procedure bracht het 
Rekenhof op 25 augustus 2009 verslag uit aan het Vlaams Parle-
ment(39). De Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie 
besprak het verslag op 22 oktober 2009. 
 
Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
 
Op 5 mei 2009 kondigde het Rekenhof het onderzoek aan over de uit-
voeringsrapportering 2008 van de beheersovereenkomst met het 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur. In het kader van de tegenspre-
kelijke procedure heeft het Rekenhof het voorontwerp van verslag op 3 

 
 
 
39

  Stuk 37-D (2009) – Nr. 1, 4 september 2009. 
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februari 2010 voorgelegd aan de leidend ambtenaren van het Agent-
schap voor Binnenlands Bestuur en het departement Bestuurszaken. 
Het bezorgde het ontwerpverslag op 30 maart 2010 aan de Vlaamse 
Minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toeris-
me en Vlaamse Rand en aan de Vlaamse Minister van Energie, Wonen, 
Steden en Sociale Economie. Rapportering aan het Vlaams Parlement 
volgt. 
 
 

 

 6.5 Financiën en Begroting 

 

 

Thematische onderzoeken 

Vlaams Fiscaal Platform: inning van de leegstandsheffing inzake be-
drijfsruimten 
 
Op 10 augustus 2009 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd 
naar de inning van de leegstandsheffing inzake bedrijfsruimten. Het 
onderzoek beoogt de rechtmatigheid en efficiëntie van de inningen en 
invorderingen van VLABEL (IVA Vlaamse Belastingdienst) en de afhan-
deling van de bezwaarschriften, alsook de rechtmatigheid en het finan-
ciële aspect van de gunning van het Vlaams Fiscaal Platform (VFP) in 
het kader van het outsourcingscontract. Rapportering volgt in het reke-
ningenboek over 2008. 
 
ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap 
 
Het Rekenhof besliste een audit uit te voeren van het ESR-vorderingen-
saldo van de Vlaamse Gemeenschap, met het begrotingsjaar 2009 als 
referentieperiode. Het zal onderzoeken op welke wijze het departement 
Financiën en Begroting en het IVA Centrale Accounting respectievelijk 
het begrote en het gerealiseerde ESR-vorderingensaldo bepalen en hoe 
daarover aan het Vlaams Parlement wordt gerapporteerd. Het onder-
zoek werd op 5 augustus 2009 aangekondigd. De resultaten zullen aan 
bod komen in het rekeningenboek over 2009. 
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 6.6 Internationaal Vlaanderen 

 

 

Thematisch onderzoek 

Subsidiestromen Toerisme 
 
Op 24 maart 2009 kondigde het Rekenhof aan de vier budgettair be-
langrijkste subsidiestromen in het beleidsveld toerisme te onderzoeken, 
namelijk de subsidies voor evenementen, voor het kunststedenactie-
plan, voor het kustactieplan en voor toeristisch-recreatieve projecten. 
Hoewel het telkens gaat om financiële ondersteuning van toeristische 
projecten, bestaan tussen de vier subsidiestromen grondige verschillen. 
Het Rekenhof besteedde vooral aandacht aan de kwaliteit van de be-
leidsdoelstellingen en de regelgeving, aan het toekennings- en controle-
proces en aan de opvolging en evaluatie. In het kader van de tegen-
sprekelijke procedure werden de onderzoeksbevindingen op 9 maart 
2010 voorgelegd aan de secretaris-generaal van het departement Inter-
nationaal Vlaanderen en de administrateur-generaal van Toerisme 
Vlaanderen. Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt. 
 

 

 6.7 Onderwijs en Vorming 

 

Thematische onderzoeken 

Omkadering in het gewoon voltijds secundair onderwijs 
 
Het Rekenhof heeft een onderzoek gewijd aan 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 on-
derwijs mogelijk te maken, een rationeel studieaanbod bevorderen en 
een onderwijsaanbod garanderen. Het Rekenhof ging na of de omkade-
ringsregeling is onderbouwd en aangepast, of ze consistent is en of de 
overheid bijstuurt. Het Rekenhof heeft de onderzoeksresultaten op 15 
juli 2009 voorgelegd aan de secretaris-generaal van het departement 
Onderwijs en Vorming en de administrateur-generaal van het Agent-
schap voor Onderwijsdiensten. Het ontwerpverslag ging op 6 oktober 
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2009 naar de Vlaamse minister van Onderwijs. Op 22 december 2009 

rapporteerde het Rekenhof aan het Vlaams Parlement(40). De Commis-
sie voor Onderwijs en Gelijke Kansen besprak het verslag op 25 maart 
2010. 
 
Pedagogische en administratieve ondersteuning van basisscholen en 
secundaire scholen 
 
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar 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 ging na of het financierings- en 
subsidiëringstelsel van het beleids- en ondersteunend personeel onder-
bouwd en transparant is, of het rechtmatig wordt toegepast en of de 
overheid het evalueert en maatregelen neemt om de ondersteuning effi-
ciënter te maken. Het Rekenhof heeft de onderzoeksresultaten op 12 
januari 2010 voorgelegd aan de secretaris-generaal van het departe-
ment Onderwijs en Vorming en de administrateur-generaal van het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten en op 23 maart 2010 aan de 
Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. 
Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt. 
 
Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten 
 
Op 5 mei 2009 kondigde het Rekenhof het onderzoek aan over de uit-
voeringsrapportering 2008 van de beheersovereenkomst met het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). In het kader van de te-
gensprekelijke procedure heeft het Rekenhof het voorontwerp van ver-
slag op 6 januari 2010 voorgelegd aan de administrateur-generaal van 
het agentschap AgODi en aan de secretaris-generaal van het departe-
ment Onderwijs en Vorming. Het bezorgde het ontwerpverslag op 16 
maart 2010 aan de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke 
Kansen en Brussel. Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt. 
 

Horizontaal onderzoekspunt bij de rekeningencontrole 

Defiscalisering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers bij hoge-
scholen 
 
Naar analogie met zijn onderzoek bij de universiteiten heeft het Reken-
hof de toepassing van de defiscaliseringsmaatregel bij de hogescholen 
onderzocht. Het onderzoek betrof drie aspecten: de boekhoudkundige 
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verwerking en de opbrengsten, het toepassingsgebied en de besteding 
van de middelen. Alle hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap 
werden in het onderzoek betrokken. Het Rekenhof heeft zijn onder-
zoeksbevindingen op 28 juli 2009 overgelegd aan de Vlaamse minister 
van Onderwijs. Het bracht verslag uit aan het Vlaams Parlement in het 
rekeningenboek over 2007. 

 
Verkennend onderzoek naar de behandeling van de btw bij de Vlaamse 
universiteiten 
 
Sinds 1 juli 2007 is een gewijzigd artikel 6 van het btw-wetboek van 
kracht. Het Rekenhof ging na welke wijzigingen de Vlaamse universitei-
ten hebben doorgevoerd naar aanleiding van dat gewijzigde artikel, hoe 
de problematiek concreet werd aangepakt en wat de (financiële) gevol-
gen ervan waren voor de universiteiten. Het onderzoek werd aangekon-
digd op 26 mei 2009. Het Rekenhof heeft zijn bevindingen op 9 maart 
2010 voorgelegd aan de rectoren van de universiteiten. Verslaggeving 
aan het Vlaams Parlement volgt in het rekeningenboek over 2008. 
 

Topic bij de rekeningencontrole 

Interne controle op de aankoopcyclus bij de Universiteit Gent 
 
Het Rekenhof heeft een onderzoek verricht naar de interne controle op 
de aankoopcyclus bij de UGent. Om een globaal oordeel te kunnen ge-
ven over de kwaliteit van de interne controle, heeft het Rekenhof onder 
meer aandacht besteed aan de aanwezige functiescheidingen, het ge-
bruik van SAP, de beveiliging van activa en de controle op transacties. 
Het bracht verslag uit aan het Vlaams Parlement in zijn rekeningenboek 
over 2007. 
 
Toepassing door de Universiteit Antwerpen van de wetgeving op de 
overheidsopdrachten 
 
Het Rekenhof heeft bij zijn grondige controle op de jaarrekeningen 2005 
en 2006 van de Universiteit Antwerpen (UA) bijzondere aandacht gehad 
voor de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Het 
bracht verslag uit aan het Vlaams Parlement in zijn rekeningenboek 
over 2007. 
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 6.8 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Thematische onderzoeken 

Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een  
handicap 
 
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de terugbetaling 
van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap. Die terug-
betaling - 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 tegemoetko-
ming te verlenen aan personen met een handicap als zij voor hun socia-
le integratie hulpmiddelen nodig hebben die een meerkost vormen ten 
opzichte van de kosten die een valide persoon moet dragen. Het Re-
kenhof ging na of de regelgeving een deugdelijk juridisch kader biedt 
voor IMB en of de tegemoetkomingen worden verstrekt in overeen-
stemming 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. Op 30 juli 
2009 werd gerapporteerd aan het Vlaams Parlement(41). De Commissie 
voor Welzijn,Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid besprak het 
verslag op 27 oktober 2009. 
 
Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
 
Op 5 mei 2009 kondigde het Rekenhof het onderzoek aan over de uit-
voeringsrapportering 2008 van de beheersovereenkomst met het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). In het 
kader van de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof het voor-
ontwerp van verslag op 15 december 2009 voorgelegd aan de leidend 
ambtenaar van het VAPH en aan de secretaris-generaal van het depar-
tement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het bezorgde het ontwerp-
verslag op 16 februari 2010 aan de Vlaamse minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Rapportering aan het Vlaams Parlement 
volgt. 
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Topic bij de rekeningencontrole 

Alternatieve financiering bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Per-
soonsgebonden Aangelegenheden 
 
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegen-
heden (VIPA) verleent investeringssubsidies en -waarborgen aan initia-
tiefnemers uit de gezondheids- en welzijnssector voor de oprichting, 
aankoop, uitbreiding, verbouwing of leasing van gebouwen, alsook voor 
de aankoop van uitrusting of apparatuur daarbij. In 2006 riep de Vlaam-
se Regering de alternatieve financiering in het leven om de wachtlijsten 
in de sectoren ouderen en thuiszorg, verzorgingsvoorzieningen en ge-
handicaptenzorg weg te werken. Bij de controle van de rekeningen 2007 
van het VIPA onderzocht het Rekenhof de bedrijfseconomische en bud-
gettaire aanrekening van de verplichtingen en tegoeden ingevolge het 
alternatieve financieringssysteem. Bijzondere aandachtspunten vormen 
de tijdigheid (het moment waarop het VIPA de verbintenis in zijn boek-
houding moet opnemen), de volledigheid (het risico op debudgettering), 
de classificatie in de boekhouding en de interne controle. Het Rekenhof 
deelde zijn opmerkingen op 15 juli 2009 mee aan de Vlaamse ministers 
van Financiën en Begroting en van Welzijn. Het bracht verslag uit aan 
het Vlaams Parlement in het rekeningenboek over 2007. 
 
 

 

 6.9 Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 

Thematische onderzoeken 

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 recht-
streekse 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 es-
sentieel 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 subsi-
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dietoekenning in de volgende beleidsperiode en de evaluatie van het 
doelbereik van het subsidiebeleid. Rapportering volgt in 2010. 
 

Topic bij de rekeningencontrole 

Aanrekening van subsidiebetalingen door het Vlaams Fonds voor de 
Letteren 
 
In het kader van zijn controle op de jaarrekening 2007 heeft het Reken-
hof de verschillende subsidies onderzocht die het Vlaams Fonds voor de 
Letteren (VFL) uitkeert ter ondersteuning van de Nederlandstalige lette-
ren en vertalingen. Het ging daarbij na hoe het fonds die verschillende 
subsidiëringsvormen in zijn bedrijfseconomische en budgettaire boek-
houding verwerkt en hoe het over de toekomstige verplichtingen dien-
aangaande rapporteert. Het deelde zijn opmerkingen op 20 januari 2009 
aan de Vlaamse ministers van Financiën en Begroting en van Cultuur 
mee. Het bracht verslag uit aan het Vlaams Parlement in het rekenin-
genboek over 2007. 
 
Fonds Culturele Infrastructuur: alternatieve financieringen 
 
In zijn brief van 5 juni 2007 over de jaarrekening 2005 van het Fonds 
Culturele Infrastructuur (FoCI) formuleerde het Rekenhof een opmer-
king betreffende erfpacht-met-wederinhuring-overeenkomsten. Het stel-
de ook een aantal vragen over deze operatie. Het Rekenhof nam deze 
opmerking ook op in zijn rekeningenboek over 2004 en 2005. Pas op 3 
oktober 2008 heeft de Vlaamse minister van Financiën en Begroting 
geantwoord. Hij verwees ook naar een antwoord van het FoCI van 
1 april 2008. Het Rekenhof rapporteerde over het standpunt van de mi-
nister in zijn rekeningenboek over 2007. 
 

 

 6.10 Werk en Sociale Economie 

 

Thematisch onderzoek 

Begeleide tewerkstelling van kansengroepen  
 
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de begeleidings-
maatregelen die zijn bedoeld om de tewerkstelling van kansengroepen 
te bevorderen. De begeleide tewerkstelling omvat begeleiding van 
werkgevers door startcentra en adviesbureaus, begeleiding van werk-
nemers door de VDAB en door omkaderingspersoneel en subsidiëring 
van tewerkstelling van doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel. 
Het Rekenhof ging na of de begeleide tewerkstelling doelmatig is geor-
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ganiseerd 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 ver-
antwoording over de begeleide tewerkstelling toereikend is. Na afloop 
van de tegensprekelijke procedure werd op 1 september 2009 verslag 
uitgebracht aan het Vlaams Parlement(42). 
 
Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
 
Op 5 mei 2009 kondigde het Rekenhof het onderzoek aan over de uit-
voeringsrapportering 2008 van de beheersovereenkomst met het 
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
(VSAWSE). In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft het 
Rekenhof het voorontwerp van verslag op 3 februari 2010 voorgelegd 
aan de leidend ambtenaren van het VSAWSE en van het departement 
Werk en Sociale Economie. Het bezorgde het ontwerpverslag op 30 
maart 2010 aan de Vlaamse minister van Werk en de Vlaamse minister 
van Sociale Economie. Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt. 
 
 

 

 6.11 Leefmilieu, Natuur en Energie 

 

Thematische onderzoeken 

Subsidiëring van de landinrichting 
 
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de subsidiestromen 
in de landinrichting. Landinrichtingsprojecten willen landelijke gebieden 
zodanig inrichten dat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn (mili-
eu, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie), zich volwaardig kunnen 
ontwikkelen. De overheid draagt bij in de landinrichting door subsidies te 
verlenen, zowel aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) als aan an-
dere publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies, ruilver-
kavelingscomités en polders en wateringen) en particulieren. Het Re-
kenhof ging na of de subsidies voor landinrichting correct worden toe-
gekend en uitbetaald en of er voldoende controle bestaat op de aan-
wending door de subsidietrekkers. In het kader van de tegensprekelijke 
procedure heeft het Rekenhof het voorontwerp van verslag op 29 sep-
tember 2009 voorgelegd aan de secretaris-generaal van het departe-
ment Leefmilieu, Natuur en Energie en aan de waarnemend gedele-
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geerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij en op 20 april 
2010 aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. Rap-
portering aan het Vlaams Parlement volgt in 2010. 
 
Economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij op de finan-
ciering van de waterzuivering 
 
Sinds 1 januari 2005 zijn de drinkwatermaatschappijen (DWM) verant-
woordelijk voor de zuivering van het door hen geleverde drinkwater. 
Voor hun bovengemeentelijke saneringstaak hebben alle DWM een 
overeenkomst afgesloten met Aquafin. Voor hun gemeentelijke sane-
ringstaak kunnen de DWM overeenkomsten afsluiten met de gemeente-
lijke 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. In het kader van de tegensprekelijke procedure 
werden de onderzoeksresultaten op 16 maart 2010 aan de administra-
teur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voorgelegd. 
Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt in 2010. 
 

Topic bij de rekeningencontrole 

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: herstructurering en her-
waardering van het leidingennet 
 
Naar aanleiding van de grondige controle van de jaarrekening 2007 van 
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), heeft het Re-
kenhof bijzondere aandacht gehad voor de opzet van de bijzondere re-
sultatenrekeningen van de provinciale operationele directies en voor de 
herwaardering van het leidingennet. Het deelde zijn bevindingen op 15 
september 2009 mee aan de Vlaamse ministers van Financiën en Be-
groting en van Leefmilieu. Het bracht verslag uit aan het Vlaams Parle-
ment in het rekeningenboek over 2007. 
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 6.12 Mobiliteit en Openbare Werken 

 

Thematische onderzoeken 

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 daar-
over 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 ge-
ven 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 exter-
ne doorlichting. Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof 
de onderzoeksresultaten op 13 januari 2009 bezorgd aan het Vlaams 
Parlement(43). 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 Kruibe-
ke met het oog op de berging van grondspecie, baggerspecie en/of an-
dere 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 be-
stuur 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 Wer-
ken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Op 21 april 2009 rapporteerde het 
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Rekenhof aan het Vlaams Parlement(44). De Commissie voor Leefmilieu 
en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Or-
dening en Onroerend Erfgoed besprak het verslag op 28 april 2009. 
 
Vertraging bij grote infrastructuurwerken 
 
Op 25 november 2009 heeft het Vlaams Parlement een Commissie Ver-
snelling van Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten opge-
richt, die moet nagaan wat de oorzaken zijn van de vertraging van grote 
infrastructuurprojecten, hoe andere Europese regio’s omgaan met der-
gelijke vertragingen en hoe de besluitvorming in Vlaanderen kan ver-
snellen. Het Rekenhof werd in dat kader op 16 december 2009 om ad-
vies gevraagd en uitgenodigd zijn standpunt in de commissie toe te lich-
ten. Het heeft zijn advies gebaseerd op een aantal grote projecten van 
de Vlaamse overheid die het in het verleden heeft geauditeerd. Het ver-
slag van het Rekenhof werd op 8 februari 2010 aan het Vlaams Parle-
ment bezorgd en toegelicht. 
 
Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het 
Agentschap Wegen en Verkeer 
 
Op 5 mei 2009 kondigde het Rekenhof het onderzoek aan over de uit-
voeringsrapportering 2008 van de beheersovereenkomst met het 
Agentschap Wegen en Verkeer. In het kader van de tegensprekelijke 
procedure heeft het Rekenhof het voorontwerp van verslag op 12 no-
vember 2009 voorgelegd aan de leidend ambtenaren van het Agent-
schap Wegen en Verkeer en van het departement Mobiliteit en Openba-
re Werken. Het bezorgde het ontwerpverslag op 26 januari 2010 aan de 
Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Rapportering aan 
het Vlaams Parlement volgt. 
 

Voortgangsrapportages van de Beheersmaatschappij Antwerpen 

Mobiel 

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 Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel (BAM) over de infrastructuurprojecten van het Masterplan Ant-
werpen. Het besteedt daarbij vooral aandacht aan de financiële planning 
en daaraan verbonden risico's. De twaalfde voortgangsrapportage werd 
bezorgd aan het Vlaams Parlement op 13 maart 2009(45). Het rapport 
werd besproken in de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en 
Energie op 17 maart 2009. 
 

 
 
 
44

  Stuk 40-A (2008-2009) – Nr. 1, 22 april 2009. 
45

  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 27, 13 maart 2009. 

 

Stuk 38 (2009-2010) – Nr. 144

V L A A M S  P A R L E M E N T



 

 6.13 Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 

 

Thematische onderzoeken 

 
Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met de 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
 
Op 5 mei 2009 kondigde het Rekenhof het onderzoek aan over de uit-
voeringsrapportering 2008 van de beheersovereenkomst met de Vlaam-
se Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). In het kader van de te-
gensprekelijke procedure heeft het Rekenhof het voorontwerp van ver-
slag op 1 december 2009 voorgelegd aan de voorzitter van de raad van 
bestuur, de leidend ambtenaar van de VMSW en de secretaris-generaal 
van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed. Het bezorgde het ontwerpverslag op 9 februari 2010 aan de 
Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. 
Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt. 
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 7 Controle van de provincies 

 

 

 

 7.1 Algemene rekeningen 

 

 

Provincie Jaar  Aard van de rekening 

Verslag  

Nederlandse 

kamer 

Antwerpen 2008 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de 
thesaurie, balans en resultaten-
rekening 

29/09/2009 

Limburg 2008 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de 
thesaurie, balans en resultaten-
rekening 

01/12/2009 

Oost-Vlaanderen 2008 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de 
thesaurie, balans en resultaten-
rekening 

26/05/2009 

Vlaams Brabant 2008 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de 
thesaurie, balans en resultaten-
rekening 

17/11/2009 

West-Vlaanderen 2008 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de 
thesaurie, balans en resultaten-
rekening 

29/09/2009 
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 7.2 Rekeningen van rekenplichtigen 

 

 
Volgens het provinciedecreet worden jaarlijks alle rekeningen van de 
rekenplichtigen per Vlaamse provincie gecentraliseerd en aan het 
Rekenhof voorgelegd in één rekening. 2009 was het eerste jaar dat het 
Rekenhof die gecentraliseerde rekeningen heeft afgesloten door er een 
afsluitingsformule op te vermelden. Met die afsluiting wordt alleen 
bevestigd dat de vermelde rekeningensaldi correct zijn, maar wordt 
geenszins kwijting aan alle betrokken rekenplichtigen gegeven. De 
eindebeheersrekeningen worden daarenboven afgesloten met een 
individuele afsluitingsakte, waarbij in voorkomend kwijting wordt 
verleend. Eventuele tekorten worden eveneens vastgesteld met een 
afsluitingsakte. 
 

 

 7.3 Begrotingsonderzoek 

 

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

Provincie Jaar Ontwerpbegroting 

Overzending aan 

parlementaire 

vergadering 

Antwerpen 2009 

2009 

2010 

1
e
 aanpassing van de begroting 

2
e
 aanpassing van de begroting 

Initiële begroting 

10/03/2009 

09/06/2009 

29/09/2009 

 

Limburg 2009 

2009 

2010 

1
e
 aanpassing van de begroting 

2
e
 aanpassing van de begroting 

Initiële begroting 

03/03/2009 

26/05/2009 

17/11/2010 
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Provincie Jaar Ontwerpbegroting 

Overzending aan 

parlementaire 

vergadering 

Oost-
Vlaanderen 

2009 

2009 

2009 

 

 

2009 

 

 

2009 

 

 

 

 

2009 

2010 

2010 

 

2
e
 aanpassing van de begroting 

3
e
 aanpassing van de begroting 

4
e
 aanpassing van de begroting 

+ 2
e
 aanpassing begroting IVA  

Provinciaal Onderwijs 

1
e
 aanpassing van de begroting 

GPB Interreg III A en Certifice-
ringsautoriteit IV A 

5
e
 aanpassing van de begroting 

+3
e
 aanpassing begroting IVA  

Provinciaal Onderwijs + 

 1
e
 aanpassing van het IVA  

eGov 

6
e
 aanpassing van de begroting 

Initiële begroting 

Initiële begroting IVA eGov 

 

03/02/2009 

10/03/2009 

21/04/2009 

 

 

28/04/2009 

 

 

09/06/2009 

 

 

 

 

30/06/2009 

10/11/2009 

15/12/2009 

 

Vlaams 
Brabant  

2009 

2009 

2010 

1
e
 aanpassing van de begroting  

2
e
 aanpassing van de begroting 

Initiële begroting 

10/02/2009 

21/04/2009 

17/11/2009 

 

West-
Vlaanderen 

2009 

2009 

2009 

2010 

1
e
 aanpassing van de begroting  

2
e
 aanpassing van de begroting 

3
e
 aanpassing van de begroting 

Initiële begroting 

10/02/2009 

17/02/2009 

02/06/2009 

06/10/2009 

 
Het uitvoeringsbesluit van 5 juni 2009(46) schrapte artikel 15 van het 
koninklijk besluit van 2 juni 1999 op de provinciale comptabiliteit. Daar-
door moeten begrotingswijzigingen niet meer voor advies aan het Re-
kenhof worden voorgelegd. 
 

 

 7.4 Handhavingcontroles 

 

Via handhavingcontroles wordt de effectieve naleving van wetten, be-
sluiten en reglementen in de courante dossiers van de provincies (voor-
namelijk subsidies en overheidsopdrachten) beoogd. Per provincie per 
maand (de maanden juli en augustus uitgezonderd) worden zes vast-
leggingsdossiers geselecteerd: twee subsidies, twee overheidsopdrach-

 
 
 
46

  Uitvoeringsbesluit van 5 juni 2009 betreffende de inwerkingtreding van sommige 
bepalingen van het provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van de 
artikel 151, 156, 159, 175 en 268 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 
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ten en twee andere. De selectie is niet willekeurig, maar integreert di-
verse elementen (zoals ervaring op de diensten, bewezen correcte sa-
menstelling van dossiers,…). Over de handhavingscontroles 2008 werd 
in 2009 aan de provincieraden gerapporteerd.  
 

 

 7.5 Andere niet-recurrente activiteiten 

 

 
Oprichting van intern verzelfstandigde agentschappen  
 
De intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) opgericht door twee 
provincies werden onderzocht. Het onderzoek betrof alle aspecten: op-
richtingsbesluiten, beheersovereenkomsten, begroting, budgethouder-
schap, financieel beheer en interne controle. Door dit totaalonderzoek 
kennen de provincies het controlekader dat het Rekenhof voor de IVA’s 
uitzet. Bij de rekeningcontrole zal worden opgevolgd of de IVA’s hun 
organisatie aanpassen. 
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 8 Organisatie en strategie van het Rekenhof 

 

 

Nederlandse kamer 

Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de be-
voegdheid van het Rekenhof ressorteren, is de Nederlandse kamer van 
het Rekenhof autonoom bevoegd. Deze kamer is als volgt samenge-
steld: 

 

Voorzitter I. Desomer 
Raadsheren J. Beckers 
 R. Lesage 
 J. Debucquoy 
 R. Moens 
Hoofdgriffier J. Van Ingelgem 

 

Organigram 

Het organigram van het Rekenhof beoogt een outputgerichte organisa-
tie gebaseerd op prioriteiten die zijn gepland vanuit een systeembena-
dering en een risicoanalyse. 
 
Daartoe zijn de operationele 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 begrotingsonder-
zoek en rekeningencontrole, onderzoek van het boekhoudsysteem, de 
financiële toestand en het financiële beheer, evenals voor de admini-
stratieve afsluiting van de rekeningen van de rekenplichtigen. De werk-
zaamheden van die pijler leiden onder meer tot het jaarlijkse rekenin-
genboek. De pijler Thematische Audit onderzoekt de wettigheid van de 
verrichtingen en de procedures, alsook de goede besteding van de 
overheidsgelden (doelmatigheidsonderzoek). Die pijler stelt hoofdzake-
lijk afzonderlijke verslagen voor de parlementen. 
 
De diensten van het Rekenhof zijn voorts administratief onderverdeeld 
in sectoren en directies(47). De controle ten aanzien van de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Gewest situeert zich in de 9e en de 10e 

 
 
 
47

  Sector I bevat steundiensten voor alle directies van het Rekenhof. Sector II behan-
delt de federale materies. Een organigram van het Rekenhof is beschikbaar in bij-
lage 5. 
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directie, die samen sector III-N vormen(48). De taakverdeling over de 
diensten van die twee directies houdt rekening met de indeling van de 
Vlaamse overheid in beleidsdomeinen(49). Op 8 december 2009 werd 
beslist tot een reorganisatie van sector III-N. De belangrijkste wijzigin-
gen zijn: 

 samenbrengen in één dienst van de controle van ontvangsten, vi-
sum en vereffenaar kort; inclusief methodiekontwikkeling voor die 
controles; 

 herschikking van de financiële audit van de beleidsdomeinen Finan-
ciën en Begroting, Bestuurszaken en Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid binnen de financiële pijler; 

 herschikking van de beleidsdomeinen (BD) binnen de thematische 
pijler. 

 
Het aangepaste organigram ziet eruit als volgt: 

9e directie  
 

 dienst 1: Vlaamse begroting en algemene rekening, 
BD Financiën en Begroting (TA) 

 dienst 2: FA openbare instellingen Vlaamse Ge-
meenschapsaangelegenheden, BD Financiën en 
Begroting en BD Bestuurszaken 

  dienst 3: FA openbare instellingen Vlaamse Ge-
westaangelegenheden en BD Diensten voor het 
Algemeen Regeringsbeleid 

  dienst 4: Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FA+TA), 
Duitstalige Gemeenschap (FA+TA), Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie (FA+TA), 
en Vlaamse provincies (FA+TA) 

  dienst 5: Vlaamse Gemeenschap: controle van 
ontvangsten, visum en vereffenaar kort 

10e directie 
(TA)  
 

 dienst 1: BD Diensten voor het Algemeen Rege-
ringsbeleid, BD Bestuurszaken, BD Onderwijs en 
Vorming en Ambtenarenzaken. 

 dienst 2: BD Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
BD Cultuur, Jeugd, Sport en Media, BD Internatio-
naal Vlaanderen en BD Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, 

 
 
 
48

  Sector III neemt de controle op de gemeenschappen en gewesten voor haar reke-
ning, evenals de controle op de provincies. Sector III-N bestaat uit de Nederlands-
talige directies binnen sector III. De andere directies van de sector, de 7e en 8e di-
rectie, controleren in hoofdzaak de aangelegenheden van de Franstalige Gemeen-
schap en het Waals Gewest. Sector III-N en sector III-F controleren ook het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en 
de Duitstalige Gemeenschap. 

49
  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. 
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 dienst 3: BD Leefmilieu, Natuur en Energie, BD 
Landbouw en Visserij, BD Economie, Wetenschap 
en Innovatie, BD Werk en Sociale Economie, en 
BD Mobiliteit en Openbare Werken 

 
Op 1 januari 2010 omvatten deze diensten uitgedrukt in voltijdse eenhe-
den 83,35 personeelsleden.  
 

Strategische keuzes 

Op 31 juli 2003 heeft de algemene vergadering van het Rekenhof een 
missieverklaring goedgekeurd(50). 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 in-
ternationale organisatie van hoge controle-instellingen (INTOSAI).  
 
In 2009 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof een tweede sec-
toraal strategisch plan goedgekeurd, dat loopt van 2010 tot en met 
2014. Het bouwt verder op het strategisch plan 2005-2009 van de sec-
tor, waarvan het de positieve realisaties wil consolideren en de andere 
verder verbeteren. De verbeterpunten, opgesteld n.a.v. de enquête bij 
de Vlaams volksvertegenwoordigers, vormen eveneens een uitgangs-
punt. Daarbuiten kiest het plan voor een aantal nieuwe uitdagingen en 
legt het enkele eigen accenten.  
 

De kwaliteit van de audits optimaliseren 

Audits doeltreffend 
uitvoeren 

1 Verder investeren in een juiste onder-
werpkeuze 

2 De methodes voor permanente controle-
opdrachten aanpassen aan de zich wijzi-
gende context en verbeteringen in de or-
ganisatiestructuur aanbrengen 

3 De voordelen van standaardisatie van 
auditpraktijken benutten 

4 Streven naar een meer performante 
planning en beheersing van de uitvoering 
ervan, om controles beter te kunnen aan-
sturen, doorlooptijden te verminderen en 
tijdig te rapporteren 

5 Extra aandacht besteden aan degelijke 
werkdossiers 

6 Meer gebruik maken van de informatie-
systemen van de gecontroleerde 

 
 
 
50

  De tekst van de missieverklaring is beschikbaar op de website van het Rekenhof. 
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De kwaliteit van de audits optimaliseren 

Een performant over-
heidsfunctioneren 
stimuleren 

7 De controlebenadering baseren op de 
begrotings- én de beleidscyclus en hun 
verantwoordingen 

8 Met de Rekenhof-producten het parle-
mentaire toezicht ondersteunen en een 
rol spelen in het parlementaire debat 

9 Investeren in een efficiënte opvolging van 
de onderzoeksresultaten, met rapporte-
ring aan het Vlaams Parlement 

10 Met de publicaties ook een bijdrage leve-
ren aan het maatschappelijk debat of het 
brede discours waarin het beleid is inge-
bed 

11 Overleg met andere controleorganen ver-
der uitbouwen 

Prioriteit verlenen aan de human resources 

Uitmuntendheid en 
deskundigheid ver-
sterken 

12 De deskundigheid verhogen door het de-
len van kennis enervaring 

13 Investeren in (gespecialiseerde) vorming 

Een motiverende or-
ganisatie promoten 

14 Een transparante en positieve horizontale 
en verticale communicatie verder uitbou-
wen 

15 De medewerkers ontwikkelingskansen 
bieden 

 

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(51). Uit 
de figuur blijkt dat in 2009 de sector 30,7% van de werktijd heeft be-
steed aan thematische onderzoeken. De controle van de rekeningen 
(excl. rekeningen van rekenplichtigen) nam 16% van de werktijd in be-
slag, de visumcontrole 16,6%. Het aandeel van de monitoringactiviteiten 
bedroeg 10,6%. Het aandeel van de ontwikkelingsactiviteiten (opleiding, 
ontwikkeling methodieken, peerreview, deelname aan strategische pro-
jecten, enz.) lag op 7,5%.  
 

 
 
 
51

  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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rekeningen
16,0%

rekenplichtigen
3,9%

begroting
3,1%

visum
16,6%

diverse verplicht

1,7%

thematisch

30,7%

monitoring
10,6%

ontwikkeling
7,5%

beheer
4,5%

andere
5,5%

 
 
 

Verdeling van de werkzaamheden over de beleidsdomeinen 

De organisatie van de Vlaamse overheid is gebouwd rond 13 beleids-
domeinen. De onderstaande grafiek licht toe hoe de auditactiviteiten van 
2009 zijn verdeeld over de beleidsdomeinen. De beleidsdomeinen On-
derwijs en Vorming (14,3 %), Leefmilieu, Natuur en Energie (12,2%) en 
Mobiliteit en Openbare Werken (10,8%) nemen het grootste deel van de 
audittijd in beslag. 16,6% van de werktijd wordt besteed aan onderzoe-
ken die betrekking hebben op verschillende beleidsdomeinen (bv. be-
grotingsonderzoek). Zij worden beschouwd als onverdeeld (in de grafiek 
aangeduid als alle). 
 

ALLE
16,6%

BZ
3,6%

CJSM
6,3%

DAR
3,2%

EWI
4,0%

FB
3,3%

IV
4,1%

LNE
12,2%

LV
2,6%

MOW
10,8%

OV
14,3%

RWO
5,9%

WSE
8,7%

WVG
4,5%
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Bijlage 1: Briefwisseling met het Vlaams Parle-

ment(52) 

Datum Onderwerp 

13/01/2009 Validatieopdracht evaluatie basismobiliteit 

26/01/2009 Meerjarenbegroting 2009-2014 

27/01/2009 Resultaten van de vragenlijst over de Rekenhofproducten 

10/02/2009 Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2009 

23/02/2009 Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid 

13/03/2009 Controle twaalfde voortgangsrapportage BAM 

17/03/2009 Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2009 

21/04/2009 Rondetafelconferentie: syntheseverslag en conceptnota single 
audit 

21/04/2009 Audit van het tussen het Agentschap Waterwegen en Zeeka-
naal en de nv Argex gesloten huurcontract houdende het stor-
ten van baggerspecie 

19/05/2009 Controle jaarrekening 2008 van het Vlaams Parlement 

19/05/2009 Controle jaarrekening 2008 van de aan het Vlaams Parlement 
verbonden instellingen 

11/06/2009 Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2008 

16/06/2009 Controle van de rekeningen 2004-2005 van Waarborg- 
beheer nv 

16/06/2009 Controle van de rekeningen 2004-2005 van ARKimedes  
Management nv 

28/07/2009 Algemene rekening en voorontwerp van decreet houdende 
eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 
van het jaar 2007 

30/07/2009 Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met 
een handicap 

25/08/2009 Vlaams Stedenfonds: verdeling en besteding van de middelen 

01/09/2009 Audit van de begeleide tewerkstelling van kansengroepen 

13/10/2009 Rekeningenboek over 2007 

 
 
 
52

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

27/10/2009 Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid 

16/11/2009 Ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de mid-
delenbegroting en de derde aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2009 en houdende de middelenbegroting en de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2010 

01/12/2009 Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van 
de derde aanpassing van de begroting 2009 

08/12/2009 Voorontwerp van decreet houdende de eindregeling van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het jaar 2007 

09/12/2009 Visum Rekenhof naar aanleiding van het Upgradeproject  
Orafin 2010 

22/12/2009 Audit van de omkadering in het gewoon voltijds secundair  
onderwijs 
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Bijlage 2: Inzage- en informatierecht van Vlaamse 

parlementsleden 

 
 
In de loop van 2009 ontving het Rekenhof de volgende vragen om inza-
ge of informatie van Vlaamse parlementsleden(53). 
 

10/02/09 J. Sauwens De Lijn - Evaluatie basismobiliteit 

3/03/09 en 
5/05/09 

R. Daems NV Argex 

17/03/09 en 
7/04/09 

J. Peumans Plinius Tongeren 

7/04/09 J. Peumans Afschriften van alle verslagen van de raad 
van bestuur van de Beheersmaatschappij 
Antwerpen Mobiel (nv BAM) 

12/05/09 R. Daems Verslagen van de raad van bestuur van de 
BAM 

25/08/09 E. Meuleman Erfgoedcentrum in Ename 

22/09/09 D. Peeters Contract met schadeclaims gesloten tus-
sen de BAM en NORIANT 

   

 

 
 
 
53

  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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Bijlage 3: Publicaties 

 
 

Afzonderlijke publicaties 
 

Goedgekeurd 

in NK 

Stuk Titel Commissie- 

bespreking 

13/01/2009 37 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Evaluatie van de kostprijs en effectiviteit van 
de basismobiliteit bij De Lijn 

03/02/2009 

23/02/2009 37-A 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse 
overheid 

19/03/2009 

21/04/2009 40-A 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Huurovereenkomst Argexput 28/04/2009 

28/07/2009 37-B 
(2009) 
Nr. 1 

Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan 
personen met een handicap 

27/10/2009 

25/08/2009 37-D 
(2009) 
Nr. 1 

Vlaams Stedenfonds: verdeling en besteding 
van de middelen 

22/10/2009 

01/09/2009 37-C 
(2009) 
Nr. 1 

Begeleide tewerkstelling van kansengroepen  

27/10/2009 37 
(2009-2010) 
Nr. 1 

Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid 19/01/2010 

22/12/2009 37-A 
(2009-2010) 
Nr. 1 

Omkadering in het gewoon voltijds secundair 
onderwijs 

25/03/2010 

 
 

Andere verslagen 
 

Goedgekeurd 

in NK 

Stuk Titel Commissie- 

bespreking 

26/01/2009 13  
(2008-2009)  
Nr. 2 

Meerjarenbegroting 2009-2014 27/01/2009 

27/01/2009 2226 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Informatieverstrekking van het Rekenhof aan 
het Vlaams Parlement 

19/03/2009 

10/02/2009 20-A 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Aanpassing begroting 2009 Vlaamse Ge-
meenschap – 1 

10/02/2009 
en 
18/02/2009 

13/03/2009 268 
(2004-2005) 
Nr. 27 

Twaalfde voortgangsrapportage BAM 17/03/2009 
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17/03/2009 20-B 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Aanpassing begroting 2009 Vlaamse Ge-
meenschap – 2 

24/03/2009 
en 
22/04/2009 

21/04/2009 37-B 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Rondetafelconferentie van controleactoren en 
gecontroleerden in de Vlaamse Gemeen-
schap 

06/10/2009 

19/05/2009  Rekeningen 2008 Vlaams Parlement en 
paraparlementaire instellingen (PPI's) 

 

09/06/2009 38 
(2009) 
Nr. 1 

Activiteitenverslag over 2008 06/10/2009 

16/06/2009 37 
(2009) 
Nr. 1 

ARKimedes Management nv: controle van de 
rekeningen 2004-2005  

 

16/06/2009 37-A 
(2009) 
Nr. 1 

Waarborgbeheer nv: controle van de reke-
ningen 2004-2005 

 

13/10/2009 36 
(2008-2009)  
Nr. 21 

Rekeningenboek over 2007 26/01/2010 

16/11/2009 16 
(2008-2009) 
Nr. 1 

Aanpassing begroting 2009 Vlaamse Ge-
meenschap – 3 
Initiële begroting 2010 

17/11/2009 
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Bijlage 4: Niet-recurrente controleactiviteiten per be-

leidsdomein 

 
Hieronder worden de niet-recurrente controleactiviteiten opgelijst waar-
over het Rekenhof in 2009 heeft gerapporteerd aan de administratie, de 
minister of het Vlaams Parlement, alsook de activiteiten die nog in uit-
voering zijn. De beleidsdomeinoverschrijdende audits en audits over 
Europese materies, evenals de recurrente activiteiten (zoals visumcon-
trole en begrotingsonderzoek) zijn niet in het schema opgenomen. 
 
 

 Onderwerp Rapporterings-

fase 

Beleidsdomein DAR 

Thematische audit Subsidiëring door de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen In uitvoering 

Beleidsdomein BZ 

Thematische audit Vlaams Stedenfonds: verdeling en besteding van de 
middelen 

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
25/08/2009 

 Rapportering over de uitvoering van de beheersovereen-
komst met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

In uitvoering 

Beleidsdomein IV   

Thematische audit Subsidiestromen Toerisme In uitvoering 

Beleidsdomein FB 

Thematische audit Vlaams Fiscaal Platform: inning van de leegstandshef-
fing inzake bedrijfsruimten 

In uitvoering 

 ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap In uitvoering 

Beleidsdomein OV 

Thematische audit Omkadering in het gewoon voltijds secundair onderwijs Verslag aan 
Vlaams Parlement 
22/12/2009 

 Pedagogische en administratieve ondersteuning van 
basisscholen en secundaire scholen 

In uitvoering 

 Rapportering over de uitvoering van de beheersovereen-
komst met het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

In uitvoering 

Horizontaal onder-
zoekspunt 

Defiscalisering van de bedrijfsvoorheffing voor onder-
zoekers bij hogescholen 

Rekeningenboek 
over 2007 

 Verkennend onderzoek naar de behandeling van de btw 
bij de Vlaamse universiteiten 

In uitvoering 

Financiële topic Interne controle op de aankoopcyclus bij de Universiteit 
Gent 

Rekeningenboek 
over 2007 

 Toepassing door de UA van de wetgeving op de over-
heidsopdrachten 

Rekeningenboek 
over 2007 

Beleidsdomein CJSM 

Thematische audit Controle op de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid In uitvoering 

Financiële topic Aanrekening van subsidiebetalingen door het Vlaams 
Fonds voor de Letteren 

Rekeningenboek 
over 2007 
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 Onderwerp Rapporterings-

fase 

Beleidsdomein WVG 

Thematische audit Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen 
met een handicap 

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
28/07/2009 

 Rapportering over de uitvoering van de beheersovereen-
komst met het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap 

In uitvoering 

Financiële topic Alternatieve financiering bij het VIPA Rekeningenboek 
over 2007 

Beleidsdomein WSE 

Thematische audit Begeleide tewerkstelling van kansengroepen  Verslag aan 
Vlaams Parlement 
01/09/2009 

Beleidsdomein MOW 

Thematische audit  Evaluatie van de kostprijs en effectiviteit van de basis-
mobiliteit 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 voortgangs-
rapportages BAM 

Controle van de twaalfde voortgangsrapportage BAM Verslagen aan het 
Vlaams Parlement 
13/03/2009  

 Rapportering over de uitvoering van de beheersovereen-
komst met het Agentschap voor Wegen en Verkeer 

In uitvoering 

Beleidsdomein RWO   

Thematische audit Rapportering over de uitvoering van de beheersovereen-
komst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wo-
nen 

In uitvoering 

Beleidsdomein LNE 

Thematische audit Subsidiëring van de landinrichting In uitvoering 

 Economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschap-
pij op de financiering van de waterzuivering 

In uitvoering 

Financiële topic Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Rekeningenboek 
over 2007 
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