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Verslag aan het federale parlement
Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de
algemene administratie
De aankopen van een administratie zijn gebonden aan strenge regels die moeten
garanderen dat de behoeften zo worden ingevuld dat alle economische actoren
gelijke toegang hebben tot de opdrachten en dat de overheidsmiddelen optimaal
worden aangewend. Om na te gaan of de aankoopprocedures correct verlopen, heeft
het Rekenhof in 2016 een aantal opdrachten geanalyseerd die zes federale
departementen hadden toegewezen. Het ging na of de opdrachten in
overeenstemming zijn met de overheidsopdrachtenwetgeving en de
begrotingswetgeving. Daarnaast onderzocht het ook of de FOD Kanselarij van de
Eerste Minister en de POD Maatschappelijke Integratie gevolg hebben gegeven aan
zijn vroegere aanbevelingen over het intern toezicht op aankopen. In zijn verslag
formuleert het Rekenhof een reeks transversale aanbevelingen opdat de federale
departementen
de
wettelijke
en
reglementaire
bepalingen
inzake
overheidsopdrachten beter zouden naleven.
Het Rekenhof onderzoekt in zijn verslag de wettigheid van een aantal overheidsopdrachten
die werden toegewezen door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Mobiliteit en Vervoer,
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de POD Maatschappelijke Integratie
en de Federale Politie.
Het heeft vastgesteld dat er voor bepaalde leveringen en diensten ‐ in het bijzonder voor
juridische diensten en in gevallen van exclusiviteit ‐ vaak geen beroep wordt gedaan op een
overheidsopdrachtenprocedure.
Op het vlak van de gunning van de opdrachten doen zich inbreuken voor bij de toepassing
van sommige regels (mededinging, het motiveren van de keuze voor een
onderhandelingsprocedure, de schatting, de maximale looptijd van opdrachten, het
toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en de analyse van de regelmatigheid van de offertes).
De gunningsbeslissingen worden ook niet altijd gemotiveerd en meegedeeld zoals het hoort.
Wat de uitvoering van de opdrachten betreft, worden de algemene regels voor de
borgstelling, de oplevering, de wijziging van opdrachten en de betalingstermijnen niet altijd
nageleefd.

Tot slot kan ook het beheer van de opdrachten beter. Zo heeft het Rekenhof vastgesteld dat
passende internecontrolemaatregelen, zoals een gecentraliseerd beheer van de opdrachten,
ontbreken. Voorts is er ook een probleem met de planning van de opdrachten bij sommige
departementen. Dat is onder meer het geval bij de politie, waar de bevoorrading van
essentiële leveringen (voor de Federale Politie en de lokale politiezones) in het gedrang
kunnen komen.
Bij de FOD Mobiliteit en de FOD Werkgelegenheid stelt het Rekenhof echter wel goede
praktijken vast op het vlak van het administratieve beheer. Onlangs hebben zij concrete
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd.
Wat de interne controle op de aankopen betreft, heeft de FOD Kanselarij van de Eerste
Minister al gevolg gegeven aan een deel van de vroegere aanbevelingen, maar nog niet
allemaal. De POD Maatschappelijke Integratie heeft wel al alle aanbevelingen op dat vlak
opgevolgd.
Het Rekenhof stelt vast dat de meeste tekortkomingen recurrent zijn en formuleert een reeks
transversale aanbevelingen opdat de federale departementen de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake overheidsopdrachten beter zouden naleven.
Het Rekenhof vraagt de departementen een aantal maatregelen te nemen op het vlak van
het beheer van de opdrachten, zodat de overheidsopdrachtendossiers en de geplaatste
bestellingen doeltreffend kunnen worden opgevolgd. Het beveelt hen eveneens aan ervoor
te zorgen dat de documenten over de gunning en de uitvoering van opdrachten centraal
worden bewaard.
De antwoorden van de betrokken federale departementen en ministers zijn in het verslag
verwerkt.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene
administratie werd aan het federale parlement bezorgd. Het verslag bestaat enkel in
elektronische vorm. Het is samen met dit persbericht beschikbaar op de website van het
Rekenhof (www.rekenhof.be).
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