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Geschillenbeheer bij de thesaurie van de Waalse Overheidsdienst

Het Rekenhof onderzocht het beheer van de juridische en administratieve geschillen
bij de thesaurie van de Waalse Overheidsdienst (SPW, service public de Wallonie).
Het geschillenbeheer van de thesaurie omvat de opsporing, bewaring en betaling van
uitgaven in alle gevallen waarin de betaling van een bedrag dat de overheid is verschuldigd
in het raam van een contract of bij wijze van subsidie of bezoldiging, wordt belemmerd door
een juridisch probleem (beslag, overdracht van vorderingen, faillissement, enz.) of door een
administratief probleem (overlijden, terugstorting op de rekening).
De bedragen die aldus niet rechtstreeks kunnen worden uitbetaald aan de initiële
begunstigde, worden overgeboekt op de rekening van de rekenplichtige der geschillen
(juridisch probleem) of van de rekenplichtige over liggende gelden (administratief
probleem). Vervolgens worden die rekenplichtigen belast met de identificatie van de goede
begunstigden en met de uitvoering van de betalingen.
In 2016 werd in totaal nagenoeg 80 miljoen euro op de twee geschillenrekeningen gestort.
De risico’s van niet‐opsporing van een geschil zijn niet volledig onder controle. Bijgevolg
dringt het Rekenhof erop aan alle diensten van de Waalse Overheidsdienst bijgewerkte
informatie te verstrekken over de overleggingswijze en de aard van de mee te delen gegevens.
Het Rekenhof stelde geen fouten vast in de onderzochte dossiers wat de identificatie van de
begunstigden betreft.
Bij sommige categorieën van schulden worden de betalingen echter erg laat uitgevoerd, meer
bepaald de bedragen voor ondernemingen en de premies voor particulieren. De
geschillenrekening vertoont overigens een groot uitstaand bedrag.
Aangezien de organisatie, de werking en de implementering van bij de dienst uitgevoerde
controles doorslaggevende factoren vormen voor de verwerkingstermijnen en de omvang
van het uitstaand bedrag, formuleert het Rekenhof een aantal concrete aanbevelingen op het
vlak van organisatie, opvolging van activiteiten en beheer.
Wat het humanresourcesbeheer betreft, blijft de situatie overigens problematisch, hoewel in
2010 nieuwe aanwervingen werden toegestaan: enerzijds trekken de oproepen tot
kandidaatstelling te weinig sollicitanten aan en anderzijds kunnen beheers‐ en
organisatieproblemen evenals slechte functiebeschrijvingen aan de basis liggen van het
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vroegtijdige vertrek van vele personeelsleden. Wat er ook van zij, het personeelsverloop is
groot, in het bijzonder bij de juristen.
Het Rekenhof beveelt dus aan de functiebeschrijvingen te verbeteren om personeelsleden
met een gepaster profiel aan te werven en de demotivering van de personeelsleden en het
aantal personeelsleden dat vrijwillig vertrekt, te beperken.
Antwoord van de minister
De minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve vereenvoudiging en Energie
wijst erop dat het ontwerpverslag de opmerkingen van de vertegenwoordigers van zijn
administratie onvoldoende belicht, en sommige ervan verduidelijkt hij opnieuw.
Zijn administratie zal niet nalaten het Rekenhof in te lichten over concrete maatregelen die
worden getroffen in samenhang met de in overweging genomen aanbevelingen, om te allen
tijde de correcte bestemming te blijven garanderen van de betalingen die worden uitgevoerd
in het raam van uitgaven voor geschillen.
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 Geschillenbeheer bij de thesaurie van de Waalse Overheidsdienst bestaat enkel in
elektronische vorm en kan net als dit persbericht worden geraadpleegd op de website van het
Rekenhof: www.rekenhof.be.
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