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Voorwoord
van de voorzitter

Met gepaste trots stel ik ons Activiteitenverslag over 2021 voor. 2021 was, net zoals
2020, vooral getekend door de coronacrisis. Thuiswerk en digitale communicatie
bleven de norm. Ik ben ervan overtuigd dat we – en daarmee bedoel ik zowel het
Rekenhof als de hele overheid – uit die nieuwe manier van werken ook lessen
hebben getrokken en voordeel hebben gehaald: we hebben meer oog voor de sociale
cohesie van onze medewerkers en zijn flexibeler en wendbaarder geworden.
De nieuwe werkorganisatie die we op het Rekenhof ingevoerd hebben en die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en tijds- en plaatsonafhankelijk werken, getuigt
daarvan.
Het Rekeningenrapport en de begrotingsverslagen werden tijdig aan het
Vlaams Parlement voorgelegd, en niet minder dan tien thematische auditverslagen
werden gepubliceerd, waaronder een horizontaal verslag over meerdere bestuursniveaus heen.
Bij de keuze van zijn audits wil het Rekenhof, op basis van een gedegen risicoanalyse en met respect voor zijn onafhankelijkheid, aandacht hebben voor thema’s
die maatschappelijk relevant zijn. We besteden ook bijzondere aandacht aan de
uitvoering van het beleid dat de regering zich voorgenomen heeft. Zo publiceerden we in het najaar van 2021 een horizontale audit over de economische steunmaatregelen die de diverse overheden in België hebben genomen om de crisis te
beheersen en de impact ervan op de overheidsfinanciën. Het Rekenhof bezorgde
het Vlaams Parlement, zoals elk parlement, naast een algemeen overzicht een
specifiek auditverslag dat handelde over de economische steunmaatregelen die de
Vlaamse overheid nam. Maar we keken ook voorbij de coronacrisis en publiceerden begin 2022 twee auditverslagen, een initieel en een voortgangsrapportage, over
het Relanceplan Vlaamse veerkracht. In de toekomst willen we overigens nog meer
inzetten op dergelijke beleidsdomeinoverschrijdende onderzoeken. Alle audits van
het voorbije jaar worden nog eens kort voorgesteld in hoofdstuk 3, samen met de
andere controle-activiteiten. Aan de realisatie van horizontale audits is bovendien
een afzonderlijk hoofdstuk 6 gewijd.
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Het Rekenhof wil niet alleen maatschappelijke relevante audits brengen, maar ook
audits die voldoen aan de verwachtingen van zijn doelpubliek, de Vlaamse parlementsleden. Daartoe organiseert het, zoals vastgelegd in het Protocol tussen het
Vlaams Parlement en het Rekenhof, elke regeerperiode een enquête om te peilen
naar de interesse, de kennis, het leesgedrag, het gebruik en de beoordeling van de
Rekenhofrapporten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. De resultaten van die
enquête, die in maart 2022 werd gehouden, zijn overwegend positief. Daar zijn we
uiteraard erg tevreden mee. We zullen ze gebruiken om onze werking nog meer te
verbeteren. Ik dank dan ook alle parlementsleden die de enquête hebben ingevuld.
De resultaten ervan worden voorgesteld in hoofdstuk 5.
Ook neemt het Rekenhof verder deel aan de werkgroep Leesbaarheid van de
Begroting. De werkgroep wil bereiken dat alle begrotingsdocumenten niet alleen
technisch juist zijn, maar ook leesbaar voor de volksvertegenwoordigers en het
grote publiek. Haar werkzaamheden passen binnen de prestatiebegroting. Wanneer
de prestatiebegroting op kruissnelheid komt, zal het Rekenhof de kwaliteit ervan
controleren.
Terwijl we in 2021 nog rekening moesten houden met de beperkingen van de coronacrisis, kunnen we in 2022 opnieuw met volle kracht vooruit. De realisatie van ons
strategisch meerjarenplan, maatschappelijke meerwaarde door kwaliteitsvolle audits,
zal daarbij de belangrijkste leidraad blijven.

Hilde François

Activiteitenverslag over 2021
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Hoofdstuk 1

Inleiding
Het Rekenhof staat de parlementen bij in de uitoefening van hun toezicht op de uitvoerende
macht en streeft naar een verbetering van de werking van de overheid door de administratieve
overheden te controleren en het overheidsbeleid te evalueren. Het is ingesteld door artikel 180 van
de Grondwet.
Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement bestaat uit een
meervoudige communicatiestroom:
• advies bij de diverse begrotingsrapporteringen (initiële begroting en begrotingsaanpassing),
• een rekeningenrapport met de informatie over de algemene rekeningen van de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse ESR-geconsolideerde rekening,
• afzonderlijke rapporten in de loop van het jaar met rapportering over thematische onderzoeken, vooral performantie-audits,
• een activiteitenverslag,
• een informatiebrochure over het Rekenhof, aan het begin van elke legislatuur.
Het jaarlijkse activiteitenverslag wil een totaalbeeld geven van de activiteiten van het Rekenhof
ten aanzien van het Vlaams Parlement. Het reikt ook een overzicht aan van alle rapporten die het
afgelopen jaar verschenen.
De structuur van dit activiteitenverslag ziet eruit als volgt:
Hoofdstuk 2 licht de organisatie van het Rekenhof toe.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de controleactiviteiten in de diverse beleidsdomeinen
en beleidsdomeinoverschrijdend.
Hoofdstuk 4 schetst de externe samenwerking.
Hoofdstuk 5 gaat over de enquête die het Rekenhof uitvoerde bij het Vlaams Parlement.
Hoofdstuk 6 bevat een toelichting over horizontale audits bij het Rekenhof.
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Hoofdstuk 2

Organisatie van het Rekenhof
2.1

Nederlandse kamer

Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de bevoegdheid van het Rekenhof
ressorteren, is de Nederlandse kamer van het Rekenhof autonoom bevoegd. De kamer is als volgt
samengesteld:
Voorzitter

Hilde François

Raadsheren

Jan Debucquoy
Rudi Moens
Vital Put
Walter Schroons

Griffier

2.2

Tine Debusschere

Organigram

De controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest wordt uitgevoerd
door de 9e en de 10e directie, die samen de Vlaamse sector (sector III-N) vormen. De taakverdeling over de diensten van beide directies in de Vlaamse sector houdt rekening met de indeling van
de Vlaamse overheid in beleidsdomeinen.

Sector III-N

College Eerste-auditeur-directeurs (EAD)

9e directie

10e directie

Financiële audit

Thematische audit

EAD Annabel Vanderhaegen

EAD Steven Bernagie

Op 1 januari 2022 omvatten die twee directies, uitgedrukt in voltijdse eenheden, 66,95 personeelsleden.
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2.3

Strategisch plan 2020-2024

De Nederlandse kamer van het Rekenhof heeft op 29 april 2020 een sectoraal strategisch plan
2020-2024 goedgekeurd 1 . De doelstellingen zijn gegroepeerd in vijf clusters, die aan de
Rekenhofbrede doelstellingen refereren, maar ook eigen accenten inhouden. De doelstellingen
worden hierna samengevat.

Evenwichtig geheel
aan audits

Maatschappelijk
relevante audits

Strategisch plan
2020-2024

Data analyse

van de Vlaamse sector

Kwaliteit

Samenwerking

De strategische doelstellingen van het Rekenhof worden ondersteund door interne doelstellingen
die betrekking hebben op de interne samenwerking, de competenties van de medewerkers en de
te hanteren audittools. Het Rekenhof zal de strategische doelstellingen verder operationaliseren
in zijn jaarlijkse operationele plannen en opvolgen aan de hand van indicatoren.

1

Zie Activiteitenverslag over 2019, hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 3

Controleactiviteiten
3.1

Begrotingsonderzoek

Datum

Parlementair document

Titel

09/06/2021

20-A (2020-2021) – Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2021

19/11/2021

16 (2021-2022) – Nr. 1

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2022

Op 9 juni 2021 heeft het Rekenhof zijn commentaar bij de aangepaste begroting voor 2020 bezorgd
aan het Vlaams Parlement. Het heeft zijn verslag op
15 juni 2021 toegelicht in de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
aanpassing
Onderzoek van de
groting
be
se
am
van de Vla
voor 2021

Parlement
of aan het Vlaams
9 juni 2021
Verslag van het Rekenh ndse kamer van het Rekenhof op
Nederla
Goedgekeurd in de

Op 19 november 2021 heeft het Rekenhof zijn commentaar bij de initiële begroting 2022 van de Vlaamse
Gemeenschap bezorgd aan het Vlaams Parlement.
Het Rekenhof heeft zijn verslag toegelicht in de
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën,
Begroting en Justitie op 23 november 2021.

Onderzoek van de Vlaamse
begroting voor 2022

Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams
Parlement
Goedgekeurd in de Nederlandse kamer
van het Rekenhof

op 19 november 2021

Begrotingsberaadslagingen
De Vlaamse regering maakte gebruik van twee begrotingsberaadslagingen om een overschrijding te machtigen van de kredieten 2021 van de coronaprovisie, voorzien voor het opvangen van
de coronacrisis. Het Rekenhof controleerde of de beraadslagingen voldeden aan de voorwaarden
van artikel 20 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciënen rapporteerde daarover aan het
Vlaams Parlement.
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Werkgroep Leesbaarheid van de begroting
Op 17 februari 2020 besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement om verder te gaan
met de werkgroep Leesbaarheid van de begroting uit de vorige zittingsperiode, waarvan ook het
Rekenhof deel uitmaakt. De werkgroep heeft als opdracht: alle begrotingsdocumenten moeten zo
worden geformuleerd dat ze technisch juist zijn, maar ook leesbaar voor de volksvertegenwoordigers en het grote publiek. In 2021 kwam de werkgroep samen op 10 februari en 6 oktober. De
werkzaamheden focusten o.a. op een digitale en gebruiksvriendelijke ontsluiting van zinvolle datareeksen over de begrotingsuitvoering en de begroting voor een groter publiek, een consistente
definitie van overheidsinvesteringen, de verdere uitwerking van de beleids- en begrotingstoelichtingen in de context van de prestatiebegroting en de controlestrategie door het Rekenhof daarbij,
de invoering van een beperkte begrotingsaanpassing (BA light) en de spelregels voor uitgaventoetsingen (spending reviews).
Controlestrategie voor prestatie-informatie in begroting en rekening
Naar aanleiding van de introductie van prestatie-informatie in de Vlaamse begrotingsdocumenten, via de zogenaamde beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT), ontwikkelde het Rekenhof in
2021 een controlestrategie met betrekking tot die BBT, rekening houdend met de verdere evolutie
van de Vlaamse prestatie-geïnformeerde begroting en de onzekerheden die daarrond nog leven.
De strategie behelst zowel een principiële visie op langere termijn, als een concreet controleprogramma voor de lopende legislatuur. Ze werd op 10 februari 2021 toegelicht in de parlementaire
werkgroep Leesbaarheid van de begroting.
Evaluatie van de beperkte begrotingsaanpassing BA light
Op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement voerde het Rekenhof een algemene analyse
en evaluatie uit van de BA light-aanpak van de Vlaamse regering. De analyse ging in op de opzet
van de BA light, op de randvoorwaarden bij de begrotingsaanpassing 2021 en op de vaststellingen naar aanleiding van de eerste BA light-oefening. Op basis daarvan formuleerde het Rekenhof
enkele krachtlijnen waarmee rekening moet worden gehouden bij de verdere uitwerking van de
BA light: geen nieuw beleid, geen informatieverlies, geen kleine aanpassingen, strakke timing en
integratie in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.
Ontwikkeling van een uitgavennorm voor de Vlaamse Gemeenschap
De expertengroep uitgavennorm, met een vertegenwoordiger van het Rekenhof, formuleerde in
september 2020 een eerste blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm. De nota werd voorgesteld
aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op 27 oktober 2020 en
19 januari 2021. Op 22 september 2021 bracht de expertengroep een bijkomende nota uit waarin
de uitgavennorm technisch wordt uitgewerkt en een pad naar implementatie wordt voorgesteld.
Vlaamse Brede Heroverweging
De Vlaamse Brede Heroverweging beoogde de diverse uitgavenposten van de Vlaamse begroting
door te lichten om de publieke financiën efficiënter en effectiever te maken. Het Rekenhof ging
in op de vraag van het ministerie van Financiën en Begroting van 26 januari 2021 om een vertegenwoordiger te laten deelnemen aan de stuurgroep Vlaamse Brede Heroverweging. De eindrapporten van de stuurgroep werden op 5 oktober 2021 besproken in de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
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3.2

Rekeningencontrole

3.2.1

Rekeningenrapport over 2020

Financieel auditverslag
Rekeningenrapport over 2020
Rapport over de algemene rekeningen 2020 van de Vlaamse
Gemeenschap en de geconsolideerde rekening 2020 van de
Vlaamse deelstaatoverheid

Verslag aan het Vlaams Parlement
30/06/2021
36 (2020-2021) – Nr. 1

RUG 4 mm = 80 pag BW

Het decreet houdende de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën legt een strakke timing op
voor de opmaak en de controle van de begrotingen en rekeningen van de Vlaamse overheid. Het
Rekenhof diende zijn rekeningenrapport over
2020 op 11 juni 2021 voor te leggen aan de Vlaamse
minister van Financiën en Begroting, die daarop
diende te antwoorden tegen 21 juni 2021. Op 30
juni 2021 bezorgde het Rekenhof het rapport aan
het Vlaams Parlement. Het werd op 20 juli 2021
besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën, Begroting en Justitie.

Rekeningenrapport ove

r 2020

Rapport over de algem
ene rekening 2020 van
de
Vlaamse Gemeenschap
en de geconsolideerde
rekening 2020
van de Vlaamse deelstaato
verheid
Verslag van het Rekenhof
aan het Vlaams Parlemen
t
Brussel, juni 2021

25/06/2021 15:12

Het rekeningenrapport bestaat uit drie delen:
• Een eerste deel bevat de certificeringsverklaringen en aanvullende toelichtingen van het
Rekenhof bij de algemene rekeningen 2020. Zij betreffen het getrouw beeld dat de uitvoeringsrekening van de begroting en de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening geven van
de financiële werkelijkheid.
• Een tweede deel bevat de certificeringsverklaring en bijkomende informatie bij de ESRgeconsolideerde uitvoeringscijfers van de Vlaamse deelstaatoverheid. Dit deel bevat ook relevante opmerkingen met een impact op de consolidatie die voortvloeien uit de controles op de
rekeningen van de Vlaamse rechtspersonen.
• In een derde deel geeft het Rekenhof duiding bij de uitvoering van de begroting. Het rekeningenrapport 2020 ging zo in op:
{ de kwaliteit van de begrotings- en beleidstoelichtingen (BBT) bij de uitvoering,
{ de overdrachten van beleidskredieten.
{ de budgettaire impact van de COVID-19-pandemie,
{ de wachtlijstenproblematiek in enkele beleidsdomeinen.
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Het Rekenhof onderbouwt zijn oordeel over de overheidsrekeningen niet alleen met zijn controles op de algemene en geconsolideerde rekeningen, maar ook met ondersteunende onderzoeken. In de onderstaande tabel zijn de ondersteunende onderzoeken opgenomen waarover aan de
minister(s) werd gerapporteerd.
Brief

Onderzoek

22/07/2020 Subsidiecyclus van de revalidatieovereenkomsten
14/10/2020 Derde-betalerssysteem wedden personeel uit het onderwijs
14/10/2020 Verplichte vermeldingen op elektronische facturen
09/12/2020 Subsidieproces Vlaams zorgkrediet
24/02/2021 Procesonderzoek psychiatrische verzorgingstehuizen
24/02/2021 Subsidiecyclus initiatieven beschut wonen
03/03/2021 Subsidiecyclus van de revalidatieziekenhuizen
03/03/2021

Subsidiecyclus van de VIA-middelen in het departement CJM (brief aan secretaris-generaal
van het departement CJM)

10/03/2021 Derde-betalerssysteem wedden personeel uit het volwassenenonderwijs
10/03/2021 Financiering volwassenenonderwijs
3.2.2

Rekeningencontroles

Rekeningen van rechtspersonen en DAB’s
Sinds de inwerkingtreding van het rekendecreet richt het Rekenhof zich vooral op het niveau van
de geconsolideerde overheid. Op dat niveau streeft het naar een volkomen controle. Op entiteitsniveau wil het komen tot een selectie van te controleren begrotingsprogramma’s of rekeningen op
grond van een voorafgaande risicoanalyse, in functie van een zo groot mogelijke afdekking van
het controledomein. Dat wil zeggen dat het Rekenhof prioriteit geeft aan de grote budgetten en
aan de thema’s die in de begroting extra aandacht krijgen. Dat heeft tot gevolg dat het Rekenhof
niet meer alle rekeningen van diensten met afzonderlijk beheer en agentschappen jaarlijks afsluit
of gecontroleerd verklaart.
De afzonderlijke rekeningencontroles 2020 heeft het Rekenhof grotendeels in mei 2021 gefinaliseerd. Voor de kleine rekeningen heeft het Rekenhof op 26 mei 2021 een collectieve controle
verklaring per beleidsdomein bezorgd aan de bevoegde ministers. Onder die 9 collectieve
controleverklaringen vallen 187 rekeningen van rechtspersonen en DAB’s.
Rekeningen van het Vlaams Parlement
Op 31 maart 2021 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van 28 april 1997 de voorzitter van het Vlaams Parlement zijn opmerkingen over de rekening 2020 van de vzw Pensioenen
Vlaamse Volksvertegenwoordigers meegedeeld.
Ter uitvoering van artikel 4, §1, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën heeft het Rekenhof op
28 april 2021 een controleverslag overgelegd over de jaarrekening 2020 van het Vlaams Parlement.
Het Rekenhof heeft op 28 april 2021 ook gerapporteerd over de controle van de jaarrekeningen 2020 van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, met name het
Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Ombudsdienst en het Vlaams Instituut voor Vrede en
Geweldpreventie.

ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2021 – REKENHOF, MEI 2022 / 21

3.3

Audits

Het Rekenhof bezorgt jaarlijks een aantal afzonderlijke performantie-auditrapporten aan het
Vlaams Parlement, waarin het het uitgevoerde beleid van ministers en het beheer van administraties op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid beoordeelt. Ook kan het in het kader
van zijn financiële controle financiële themaonderzoeken uitvoeren.
Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht per beleidsdomein van de onderzoeken waarover het
Rekenhof in 2021 heeft gerapporteerd aan het Vlaams Parlement, alsook van de audits die het
heeft aangevat of voortgezet.
3.3.1

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Thematisch auditverslag
Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Vlaamse
en Brusselse gevangenissen

in uitvoering

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen
Het Rekenhof heeft op 12 maart 2019 een audit aangekondigd naar de hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het wil daarbij nagaan in hoeverre de hulp- en dienstverlening afgestemd is op de individuele noden en behoeften van gedetineerden, de gedetineerden aangespoord worden om gebruik te maken van het aanbod, en in
welke mate de deelname aan en de continuïteit van de hulpverleningstrajecten worden verzekerd.
Het Rekenhof zal ook onderzoeken of de inspanningen op het vlak van hulp- en dienstverlening
daadwerkelijk bijdragen tot een betere re-integratie en minder recidive na vrijlating uit de gevangenis. Rapportering volgt in 2022.
3.3.2

Landbouw en Visserij

Thematisch auditverslag
Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt

Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt
Voedselverspilling terugdringen is zowel een doelstelling van
de Verenigde Naties (SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), als van de G20 en de Europese Unie. Vlaanderen legde
zich met de Ketenroadmap een traject op om voedselverspilling
te verminderen. Het Rekenhof ging na of er een degelijk Vlaams
beleidskader voor de vermindering van voedselverlies en verspilling werd uitgewerkt, of de beleidsacties die daarin werden
ontwikkeld, voldoende werden opgevolgd en gerealiseerd, en
of Vlaanderen op de goede weg is om de beleidsdoelstellingen
te halen. Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof
op 1 april 2021 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid wijdde
op 26 mei 2021 een bespreking aan het verslag.
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3.3.3

Mobiliteit en Openbare Werken

Thematisch auditverslag
Toekomstverbond
Beoordelingsverslag bij de eerste financiële voortgangsrapportage

Verslag aan het Vlaams Parlement
23/02/2021
66 (2019-2020) – Nr. 6

Toekomstverbond
Controleverslag bij de tweede financiële voortgangsrapportage

Verslag aan het Vlaams Parlement
21/03/2022
66 (2019-2020) – Nr. 11

Aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid

in uitvoering

Overheidsopdrachten bij De Werkvennootschap nv

in uitvoering

ond
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Rekenhof op 23

Toekomstverbond
Het Vlaams Parlement volgt het Toekomst
verbond (voor een bereikbare en leefbare
Antwerpse regio) op met een systeem van
voort
gangsrapportages. In juli 2020 kreeg het
Rekenhof de opdracht de informatiekwaliteit
te beoordelen van de financiële voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het
Toekomstverbond.

februari 2021

Het Rekenhof heeft op 23 februari 2021 de eerste keer over het Toekomstverbond gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie
voor Mobiliteit en Openbare Werken wijdde op
25 februari 2021 een bespreking aan het verslag.
Op 21 maart 2022 heeft het Rekenhof zijn tweede controleverslag ingediend bij het Vlaams
Parlement. De Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken heeft het verslag op 24 maart
2022 besproken.

Toekomstverbond
Controleverslag bij de tweede financiële
voortgangsrappor tage

Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams
Parlement
Brussel, maart 2022
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Aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid
Het Rekenhof heeft op 24 maart 2021 een audit aangekondigd naar de aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid. Het Rekenhof onderzoekt de voortgang van het historisch
programma gevaarlijke punten en de totale kosten van dat programma. Verder wil het inzicht
bieden in de huidige aanpak van gevaarlijke punten via een dynamische lijst. Rapportering volgt
in 2022.
Overheidsopdrachten bij De Werkvennootschap nv
Het Rekenhof heeft op 13 oktober 2021 een audit aangekondigd naar de overheidsopdrachten bij
De Werkvennootschap nv. Het zal evalueren of de regelgeving overheidsopdrachten wordt nageleefd, zowel bij het sluiten van contracten als tijdens de uitvoering ervan. Daarbij onderzoekt het
ook de interne procedures en controlemaatregelen die De Werkvennootschap hanteert in het kader van overheidsopdrachten. Het Rekenhof zal nagaan of en hoe die procedures en maatregelen
de risico’s met betrekking tot het aankoopproces beheersen. Rapportering volgt in 2022.
3.3.4

Omgeving

Thematisch auditverslag
Energie-efficiëntie van sociale woningen

Verslag aan het Vlaams Parlement
03/02/2021
37-B (2020-2021) – Nr. 1

E-waste-management

Verslag aan het Vlaams Parlement
28/09/2021
37 (2021-2022) – Nr. 1

Preventieve maatregelen in het kader van de meerlaagse
waterveiligheid

in uitvoering

Energie-efficiëntie van sociale woningen
Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, is het
van belang dat woningen energiezuiniger worden
gemaakt. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen heeft een actieprogramma opgesteld om de
essentieelste energetische verbeteringen te laten
uitvoeren aan het sociaal huurpatrimonium van de
sociale huisvestingsmaatschappijen. Het Rekenhof
ging na of de Vlaamse overheid over een onderbouwd beleidskader beschikt en of de nodige
renovatieprojecten worden gerealiseerd om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie te behalen.
Na de tegensprekelijke procedure heeft het op
3 februari 2021 gerapporteerd aan het Vlaams
Parlement. Het verslag werd besproken tijdens het
plenaire vragenuur in het Vlaams Parlement op
10 februari 2021 en in de Commissie voor Wonen en
Onroerend Erfgoed op 25 februari 2021.
aar op de website van het
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E-waste-management
Het Rekenhof voerde een audit uit naar het e-wastemanagement, d.w.z. het beheer van de afvalstroom
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Vlaanderen. Alle facetten van de afvalstroom
(preventie, inzameling, verwerking, monitoring,
rapportering, controle en handhaving) kwamen in
het onderzoek aan bod. De bereikte resultaten voor
deze afvalstroom werden afgezet tegen de vooropgestelde beleidsdoelstelling. Na de tegensprekelijke
procedure heeft het Rekenhof op 28 september 2021
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement.

E-Waste management

kte elektrische en
Beheer van de afvalstroom van afgedan
Vlaanderen
elektronische apparatuur (AEEA) in

Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams
Brussel, september 2021

Parlement

17/09/2021 10:17

Preventieve maatregelen in het kader van de meerlaagse waterveiligheid
Het Rekenhof heeft op 31 maart 2021 een audit aangekondigd naar de preventieve maatregelen in
het kader van de meerlaagse waterveiligheid. Het Rekenhof onderzoekt of de Vlaamse overheid
een degelijk preventief beleid voert om mogelijke schade door overstromingen in overstromingsgevoelige zones te beperken. Rapportering volgt in 2022.
3.3.5

Onderwijs en Vorming

Thematisch auditverslag
Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

Verslag aan het Vlaams Parlement
07/05/2021
37-D (2020-2021) – Nr. 1

Studievoortgang in het hoger onderwijs

Verslag aan het Vlaams Parlement
17/11/2021
37-A (2021-2022) – Nr. 1

Deeltijds kunstonderwijs

Verslag aan het Vlaams Parlement
20/12/2021
37-C (2021-2022) – Nr. 1

Werkplekleren

in uitvoering
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Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten
Het Rekenhof bracht de resultaten in kaart van het
Vlaamse beleid tegen vroegtijdig schoolverlaten uit
het secundair onderwijs. Ook ging het na of scholen voor beroepssecundair onderwijs en CLB’s aan
succesvolle leerlingenbegeleiding doen ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten.
Na de tegensprekelijke procedure heeft het op 7 mei
2021 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De
Commissie voor Onderwijs wijdde er op 28 oktober
2021 een bespreking aan.
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Studievoortgang in het hoger onderwijs
De flexibilisering van het hoger onderwijs heeft
met ingang van het academiejaar 2005–2006 onder meer de manier waarop het hoger onderwijs
was gestructureerd en waarop graden worden
verworven, sterk gewijzigd. De studenten hebben meer vrijheid gekregen om hun studieloopbaan uit te bouwen. Om de nadelen van een te
ver doorgedreven flexibilisering te vermijden,
werden een aantal maatregelen uitgewerkt op
het vlak van de studievoortgang. Het Rekenhof
ging na of de studievoortgang van de studenten
op een effectieve manier wordt bewaakt en of de
studievoortgang en tijdige heroriëntering van de
studenten voldoende wordt ondersteund door de
studiebegeleidingsdiensten.
Na de tegensprekelijke procedure heeft het op
17 november 2021 gerapporteerd aan het Vlaams
Parlement. Op 3 februari 2022 heeft de Commissie
voor Onderwijs het verslag besproken.
aar op de website van het
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Deeltijds kunstonderwijs
Op 22 juli 2020 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar het deeltijds kunstonderwijs. Het onderzoek is gericht op de afstemming van het aanbod
van het deeltijds kunstonderwijs op de behoeften en
de toegankelijkheid ervan voor kansengroepen en
personen met specifieke onderwijsbehoeften.
Na de tegensprekelijke procedure heeft het op
20 december 2021 gerapporteerd aan het Vlaams
Parlement. De Commissie voor Onderwijs wijdde er
op 17 maart 2022 een bespreking aan.

Deeltijds kunstonderwijs
Afstemming en toegankelijkheid van het aanbod

Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement
Brussel, december 2021

17/12/2021 09:51

Werkplekleren
Het Rekenhof heeft op 10 februari 2021 een audit aangekondigd naar werkplekleren, een ruim
concept van opleidingsvormen waarin onderwijs en werk elkaar ontmoeten. Het wil daarbij nagaan of de tso- en bso-scholen voldoende werkplekleren aanbieden en of de doelstellingen van de
Vlaamse overheid inzake werkplekleren in het secundair onderwijs worden bereikt. Rapportering
volgt in 2022.
3.3.6

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Thematisch auditverslag
Verslag aan het Vlaams Parlement
06/07/2021
37-F (2020-2021) – Nr. 1

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

RUG 4 mm = 80 pag

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is
bestemd voor 65-plussers met een beperkt inkomen
en gezondheidsproblemen. Het Rekenhof ging na
wat de oorzaken zijn van de vaak laattijdige behandeling van de aanvragen. Ook de non-take-up van
rechten en de onderbouwing van het inkomensonderzoek kwamen aan bod in deze audit. Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op
6 juli 2021 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement.
Dit verslag is ook
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3.3.7

Werk en Sociale Economie

Thematisch auditverslag
Individuele beroepsopleiding in de onderneming

Verslag aan het Vlaams Parlement
19/01/2021
37-A (2020-2021) – Nr. 1

Uitbestedingsbeleid van de VDAB

Verslag aan het Vlaams Parlement
30/06/2021
37-E (2020-2021) – Nr. 1

Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO). Het
ging na of de IBO-maatregel op een efficiënte en effectieve
wijze bijdraagt aan een snellere invulling van moeilijk in
te vullen vacatures, de versterking van competenties bij
werkzoekenden en de toeleiding van (doelgroep)werkzoekenden naar duurzame tewerkstelling. Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 19 januari 2021
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie
voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en
Innovatie wijdde er op 28 januari 2021 een bespreking aan.

Individuele beroepsopleiding
in de onderneming
Onderzoek naar de effectiviteit van de maatregel

Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement
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Uitbestedingsbeleid van de VDAB
Op verzoek van het Vlaams Parlement voerde het Rekenhof
een audit uit naar het uitbestedingsbeleid van de VDAB. Het
uitbestedingsbeleid betreft zowel overheidsopdrachten (tenders in de strikte zin van het woord) als alle andere vormen
van samenwerking met partners (samenwerkingsovereenkomsten, erkenningen en subsidies), en dat voor alle activiteiten
die (deels) via samenwerkingen worden uitgevoerd: screening,
opleiding, bemiddeling, enz. Het Rekenhof onderzocht o.a. de
beleidsmatige aspecten van de keuze tussen activiteiten in eigen beheer of via samenwerking, of de VDAB de dienstverlening in eigen beheer en langs partners rechtmatig, doelmatig
en kwaliteitsvol heeft georganiseerd en of de resultaten van de
dienstverleningsvormen vergelijkbaar zijn op het vlak van doelgroepbereik, competentieversterking en uitstroom naar werk.
Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 30 juni
2021 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie
voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en
Innovatie wijdde er op 15 juli 2021 een bespreking aan.
Dit verslag is ook beschikbaar op de
Rekenhof.
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3.3.8

Horizontaal

Thematisch auditverslag
Steunmaatregelen aan ondernemingen en particulieren in het
kader van de COVID-19-crisis

Verslag aan het Vlaams Parlement
15/12/2021
37-B (2021-2022) – Nr. 1

Relanceplan Vlaamse veerkracht

Verslag aan het Vlaams Parlement
16/03/2022
37-D (2021-2022) – Nr. 1

Voortgangsrapportage Relanceplan Vlaamse veerkracht
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Steunmaatregelen voor ondernemingen
en particulieren in het kader van
de COVID-19-crisis
Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar
de socio-economische steunmaatregelen die
de federale en regionale overheden aan ondernemingen en aan particulieren hebben
toegekend tijdens de COVID-19-crisis. De audit onderzocht de onderbouwing, coherentie,
conformiteit en controle van de socio-economische maatregelen, rekening houdend met
de dringendheid van de situatie. Op 15 december 2021 heeft het Rekenhof vijf afzonderlijke
verslagen uitgebracht, gericht aan de federale en regionale overheden. De Commissie
voor Economie, Werk, Sociale Economie,
Wetenschap en Innovatie wijdde op 13 januari
2022 een bespreking aan het rapport over de
steunmaatregelen van de Vlaamse overheid.
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Relanceplan Vlaam

Relanceplan Vlaamse veerkracht
Het Rekenhof heeft op 14 juli 2021 een audit
aangekondigd naar het Relanceplan Vlaamse
veerkracht. De audit vormt een belangrijke
inbreng bij de jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling die het Vlaams Parlement aan het
Rekenhof heeft gevraagd (zie verder). Het
Rekenhof ging na of het Relanceplan Vlaamse
Veerkracht een coherent beleidsplan is dat de
beoogde Vlaamse relance vorm kan geven.
Het onderzocht of de projecten in het plan
bijdragen tot de realisatie van de beoogde
doelstellingen en of er een afdoende monitoringsysteem is uitgebouwd om het plan op te
volgen en erover te rapporteren. Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op
16 maart 2022 gerapporteerd aan het Vlaams
Parlement. De Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën, Begroting en Justitie wijdde er op 22 maart 2022 een bespreking aan.

Verslag van het Reken
hof aan het Vlaam
s Parlement
Brussel, maart 2022

Voortgangsrapportage Relanceplan
Vlaamse veerkracht
Op 22 april 2021 vroeg de voorzitter van de
commissie Algemeen Beleid, Financiën,
Begroting en Justitie van het Vlaams
Parlement advies aan het Rekenhof over
de opvolging van het Relanceplan Vlaamse
Veerkracht. Er werd overeengekomen dat het
Rekenhof eenmaal per jaar de informatiekwaliteit van de recentste voortgangsrapportering over het Relanceplan door de Vlaamse
Regering zal evalueren. Over zijn eerste evaluatie heeft het Rekenhof op 16 maart 2022
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën,
Begroting en Justitie wijdde er op 22 maart
2022 een bespreking aan.
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3.3.9

Impact

Impact- en evaluatienota
Het Rekenhof maakt een impact- en evaluatienota voor elke audit één à twee jaar na de beëindiging ervan. Die evaluaties besteden aandacht aan impact in brede zin: parlementaire bespreking,
aandacht van de media, aandacht van het middenveld en implementatie van aanbevelingen.
In 2021 maakte het Rekenhof voor vier audits2 een impact- en evaluatienota. Die vier audits werden allemaal besproken in het Vlaams Parlement. Verschillende ervan waren, direct of indirect,
het voorwerp van parlementaire vragen of interpellaties.
Er is doorgaans veel media-aandacht voor de Rekenhofaudits. De audits Agentschap Integratie en
Inburgering: efficiëntiewinsten en herstructurering en Realisatie van de missing links in de Vlaamse
wegeninfrastructuur kregen de meeste media-aandacht.
De benutting van de onderzochte audits door het middenveld is divers (vermelding op websites,
presentaties …).
Enkele aanbevelingen zijn in uitvoering of er is een voornemen tot uitvoering. Toch zijn er nog
heel wat aanbevelingen waarvoor nog geen acties zijn ondernomen.
Opvolgingsnota
In 2019 is het Rekenhof gestart met een bijkomende opvolging van de audits: twee à drie jaar
na de publicatie van het auditrapport gaat het opnieuw na in welke mate de aanbevelingen zijn
uitgevoerd.
Het Rekenhof maakte in 2020 voor tien audits3 een opvolgingsnota. In vijf van de tien gevallen
concludeerde het dat verdere opvolging niet nodig is. Voor vijf audits werd dat wel nodig geacht 4 .
Het Rekenhof heeft dat op 15 december 2021 aan de betrokken commissievoorzitters gesignaleerd.
Het Rekenhof blijft de uitvoering van de aanbevelingen opvolgen bij de monitoring, het begrotingsonderzoek en de rekeningencontrole.

2

3

4

Agentschap Integratie en Inburgering: efficiëntiewinsten en herstructurering; Realisatie van de missing links in de Vlaamse
wegeninfrastructuur; Stimuleren van mediawijsheid bij kwetsbare groepen; Sustainable Development Goals - Agenda 2030
van de Verenigde Naties: implementatie, opvolging en rapportering door de overheden in België (preparedness review).
Limburgse reconversiemaatschappij (LRM-groep); Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten; Au pairs; Energiearmoede: resultaten en evaluatie van beleidsinstrumenten; M-decreet en de zorg in het gewoon
onderwijs; Energie-efficiëntie in Vlaamse overheidsgebouwen; Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij nv Vitare; Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap; Crisisjeugdhulp; Schoolbesturen in het
leerplichtonderwijs.
Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten; Energiearmoede: resultaten en evaluatie van
beleidsinstrumenten; M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs; Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse
Gemeenschap; Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs.

ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2021 – REKENHOF, MEI 2022 / 31

3.4

Andere opdrachten

3.4.1

Leerlingentelling

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten bepaalt dat het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de btw wordt verdeeld tussen
de Franse en Vlaamse Gemeenschap volgens de verdeling van het aantal leerlingen op basis van
bij wet vastgestelde objectieve criteria (artikel 39, §2). De wet van 23 mei 2000 heeft die criteria
vastgelegd en de controle van de leerlingentelling aan het Rekenhof opgedragen. Na twee tussentijdse interne rapporten schrijft het Rekenhof externe deskundigen aan voor de statistische
verwerking van de resultaten van de controle.
Het finale rapport over de controle van de leerlingentelling 2021 werd op 29 september 2021 voorgelegd aan de federale regering en het federale parlement. Ook werd de leerlingentelling 2022
voorbereid: op 15 december 2021 werden de richtlijnen aan de onderwijsministers bezorgd.
3.4.2

Mandaten en vermogensaangiften

Sinds 1 januari 2005 legt de wetgeving aan tal van openbare mandatarissen en hoge ambtenaren
van alle overheden de verplichting op twee documenten in te dienen bij het Rekenhof: enerzijds
een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen (jaarlijks), anderzijds een vermogensaangifte
(bij aanvang/stopzetting van een aangifteplichtig mandaat of ambt). De onder gesloten omslag
ingediende vermogensaangiften worden ongeopend bewaard in een daartoe speciaal beveiligde
opslagruimte. De mandatenlijsten over het activiteitenjaar 2017 en de lijsten van de personen
die in strijd met de toepasselijke wetgeving hun mandatenlijst of vermogensaangifte niet bij het
Rekenhof indienden, werden in de eerste editie van het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018
gepubliceerd.
Met de bijzondere wet van 14 oktober 2018 werd het toepassingsgebied van de mandatenwetgeving
uitgebreid met de beleidsmakers van de regeringsleden, de regeringscommissarissen, alle leden
van de raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités van rechtspersonen waarop de
overheid een overheersende invloed uitoefent en de door de overheid aangestelde leden van de
raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités van (andere) rechtspersonen, indien zij
voor hun mandaat een vergoeding ontvangen.
Sinds 2019 moeten de aangifteplichtige personen hun mandatenlijst elektronisch indienen via de
IT-toepassing Regimand op de website van het Rekenhof en moeten zij ook de aan hun mandaten
gekoppelde vergoedingen bekendmaken. De nieuwe mandatenwetgeving stelt het Rekenhof in
staat administratieve boetes op te leggen aan informatieverstrekkers en aangifteplichtigen die
hun wettelijke verplichting niet nakomen.
De mandatenlijsten en de lijsten van personen die in gebreke zijn gebleven met de indiening van
hun mandatenlijst of vermogensaangifte, worden zowel in het Belgisch Staatsblad als op de website van het Rekenhof gepubliceerd. Het Rekenhof publiceerde die op 14 februari 2022.
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Hoofdstuk 4

Externe samenwerking
4.1

Vlaams Parlement

Hieronder volgt een overzicht van de thema’s waarover het Rekenhof contacten onderhield met het
Vlaams Parlement, naast de gebruikelijke controleactiviteiten die zijn opgenomen in hoofdstuk 3.
4.1.1

Commissiebesprekingen

Diverse publicaties van het Rekenhof gaven aanleiding tot een bespreking in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement.
Commissie

Onderwerp

28/01/2021

Commissie voor Economie, Werk,
Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Individuele beroepsopleiding
in de onderneming

25/02/2021

Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken van het Vlaams Parlement

Toekomstverbond

25/02/2021

Commissie voor Wonen en Onroerend
Erfgoed

Energie-efficiëntie van sociale woningen

26/05/2021

Commissie voor Landbouw, Visserij
en Plattelandsbeleid

Hoe Vlaanderen voedselverspilling
en voedselverlies bestrijdt

15/06/2021

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën,
Begroting en Justitie

Begrotingscontrole 2021

15/07/2021

Commissie voor Economie, Werk,
Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie

Uitbestedingsbeleid van de VDAB

20/07/2021

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën,
Begroting en Justitie

Rekeningenrapport over 2020

28/10/2021 Commissie voor Onderwijs
23/11/2021

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën,
Begroting en Justitie

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten
Begroting 2022
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4.1.2

Activiteitenverslag van het Rekenhof

Op 25 mei 2021 heeft de voorzitter van het Rekenhof het activiteitenverslag over 2020 overhandigd
aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans.
RUG 4 mm = 80 pag
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4.2

Stuurgroep single audit

Op initiatief van het departement Financiën en Begroting werd in 2012 een externe stuurgroep
single audit opgericht waarin de controleactoren van de Vlaamse overheid en het Rekenhof zijn
vertegenwoordigd en die periodiek vergadert over thema’s gerelateerd aan single audit, bv. uitbouw van het permanent dossier, risicomanagement, enz.
De stuurgroep single audit heeft in 2021 de jaarlijkse afsprakennota over financiële audit geactualiseerd, met name Afspraken over Single Audit: audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid. Ook
heeft de stuurgroep de Vlaamse insteek voor de dag van de publieke sector van 26 november 2021
voorbereid.

4.3

Vlaamse Adviescommissie voor de Boekhoudkundige Normen

De Vlaamse Regering heeft eind 2014 een Vlaamse Adviescommissie voor de Boekhoudkundige
Normen (VABN) opgericht, waarvan één lid en één plaatsvervanger worden voorgedragen door
het Rekenhof. De VABN draagt door middel van adviezen bij tot de verdere uitdieping van de
boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn in de Vlaamse
ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen.
In 2021 vergaderde de VABN op 5 mei, 23 september en 9 december, wat leidde tot de goedkeuring
en publicatie van de volgende adviezen:
• Advies 2021/01 betreffende de aanleg van een voorziening voor gestandaardiseerde waarborgen,
• Advies 2021/01 betreffende de aanleg van een voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen.
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4.4

Audit Vlaanderen

Ter uitvoering van de Globale afsprakennota single audit houden het Rekenhof en Audit
Vlaanderen elkaar op de hoogte van hun planning, controlemethodieken en -resultaten, enz.
Planningsdocumenten werden uitgewisseld. Verder namen het Rekenhof en Audit Vlaanderen op
ad-hocbasis contact op naar aanleiding van bv. de monitoring en risicoanalyse of een audit.
Eenmaal per jaar kunnen het Rekenhof en Audit Vlaanderen samen deelnemen aan een overleg
met de beleidsraad of het managementcomité per beleidsdomein. Het Rekenhof nam begin 2021
voor een aantal beleidsdomeinen deel aan het overleg met de managementcomités.

4.5

Werkbezoeken en studiedagen
Datum

Evenement

Inhoud

Georganiseerd door het Rekenhof
22/03/2021

Uiteenzetting aan de PVDA-fractie

Werking van het Rekenhof

Georganiseerd door derden met actieve deelname van het Rekenhof
26-27/04/2021 EWGEA Spring Session (virtual)

E-Waste. Management of the waste stream
of waste electrical and electronic equipment
(WEEE) in Flanders
How Flanders combat food waste and food loss

10/06/2021

Vlaamse Onderwijsraad

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

22/06/2021

Kennisacademie van de Vlaamse
Onderwijsinspectie

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

15/12/2021

Contact Committee. of
the Supreme Audit Institutions of
the European Union – Working
group on NGEU (virtual)

Aanpak audit Relanceplan Vlaamse Veerkracht
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Hoofdstuk 5

Enquête bij het Vlaams Parlement
over de producten van
het Rekenhof
5.1

Inleiding

In maart 2022 heeft het Rekenhof een enquête georganiseerd bij de Vlaamse parlementsleden
over de Rekenhofproducten, zoals voorzien in het Protocol tussen het Vlaams Parlement en het
Rekenhof 5. Die producten zijn: thematische auditrapporten, begrotingsverslagen, het jaarlijkse rekeningenrapport en het jaarlijks activiteitenverslag.
In de enquête werd de 124 parlementsleden gevraagd naar hun kennis, lezen, gebruik en beoordeling van 15 Rekenhofrapporten. De enquête werd verstuurd via een websurvey, waarbij de parlementsleden een link naar de enquête ontvingen via e-mail. Van de 124 parlementsleden hebben er
54 de survey ingevuld, wat neerkomt op een responsgraad van 44%.

5.2

Resultaten

5.2.1

Kennis van rapporten en infokanalen

Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, is een Rekenhofrapport van 2021 gemiddeld gekend bij
ruim de helft van de respondenten (56%).
Het belangrijkste kanaal om kennis te krijgen van de rapporten, blijft de interne mailing van het
Vlaams Parlement (50%), gevolgd door de presentatie van het Rekenhof in de bevoegde commissie
(11%). Kennisname van de rapporten via traditionele media (6%) en de website van het Rekenhof
(3%) gebeurt slechts in beperkte mate. Er werden nog enkele andere kanalen genoemd (2%): de
fractie, het middenveld, vakbonden, andere organisaties, of e-mail van collega’s of medewerkers.

Kanaal van kennisname in % (N=54)
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3

2
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Andere

Het protocol bepaalt dat het Rekenhof na het verstrijken van de helft van een legislatuur (vijfjaarlijks dus) een enquête
organiseert bij het Vlaams Parlement.
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De onderstaande grafiek rangschikt de kennisname per rapport. De vijf hoogst gerangschikte rapporten zijn gekend door de overgrote meerderheid van de respondenten. Het betreft rapporten die
betrekking hebben op (bijna) alle beleidsdomeinen en dus interessant zijn voor alle parlementsleden. De rapporten die erna komen, zijn thematische auditrapporten die focussen op een specifiek
beleidsdomein en dus vooral relevant zijn voor parlementsleden die zetelen in de bevoegde commissie. Aangezien de enquête ook anoniem kon worden ingevuld, is niet bekend in welke commissie de respondenten zetelen.

Kennis per rapport in % (N=54)
91%

Vlaamse begroting 2022

89%

Aanpassing Vlaamse begroting 2021

85%

Activiteitenverslag over 2020

78%

Rekeningenrapport over 2020

72%

Steunmaatregelen COVID-19-crisis

52%

Toekomstverbond
Energie-efficiëntie sociale woningen

50%

Studievoortgang hoger onderwijs

50%

Zorgbudget ouderen zorgnood

48%

Uitbestedingsbeleid VDAB

48%

Voedselverspilling en voedselverlies

48%
43%

Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten
Deeltijds kunstonderwijs

33%

IBO (beroepsopleiding)
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19%

E-Waste Management
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De enquête ging ook na of de parlementsleden naast de bovenstaande traditionele communicatiekanalen, ook via andere kanalen, in het bijzonder sociale media, wensen te worden geïnformeerd.
Een meerderheid van de respondenten heeft geen nood aan andere informatiekanalen om te worden geïnformeerd over het bestaan van Rekenhofrapporten (68%). De 16 parlementsleden die dat
wel wensen, hebben een duidelijke voorkeur voor Twitter (81%). LinkedIn en Instagram werden
minder aangeduid (respectievelijk 31% en 13%). De parlementsleden die andere hebben aangeduid
(13%), wensen o.a. via de website van het Vlaams Parlement of een gerichte e-mail met link te worden geïnformeerd.

Andere infokanalen (N=16)
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81%
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5.2.2

Twitter

LinkedIn

13%

13%

Instagram

Andere

Lezen van rapporten

Het aantal respondenten dat een rapport kent, varieert tussen 10 en 49 respondenten per rapport,
met een gemiddelde van 30. De onderstaande grafiek toont dat van de respondenten die een rapport kennen, bijna twee op drie (65%) het rapport ook lezen. 26% van hen leest de conclusie, 22%
leest de samenvatting en 23% leest de aanbevelingen. 16% van de respondenten leest het volledige
rapport.

Delen van rapporten die gelezen worden indien kennis in %
(N=30 gemiddeld)
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5.2.3

Gebruik van rapporten

Het aantal respondenten dat de rapporten heeft gelezen, varieert tussen 5 en 39 per rapport, met
een gemiddelde van 20 respondenten. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de rapporten die worden gelezen, ook effectief worden gebruikt (93%). Bij ongeveer de helft van de respondenten (52%)
leidt het lezen van een rapport tot meer inzicht van en nieuwe perspectieven op het betrokken
onderwerp. Ongeveer de helft (51%) van de respondenten die een rapport lezen, gebruikt dat rapport tijdens een commissiebespreking. Bijna een vijfde van de respondenten wendt de rapporten
aan voor parlementaire vragen (19%). Verder zijn de rapporten nuttig bij onderhandelingen met
derden (14%). In beperkte mate gebruiken de respondenten de rapporten ook voor interpellaties
(4%), decreetgevende initiatieven (3%) en andere doeleinden (5%).

Gebruik van rapporten in % indien gelezen
(N=20 gemiddeld)
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5.2.4

Overzicht van kennis, lezen en gebruik

De onderstaande grafiek toont de resultaten van kennis, lezen en gebruik samen per rapport, met
bovenaan het bekendste rapport en onderaan het minst bekende rapport. De percentages voor
kennisname schommelen tussen 19% en 91%, de percentages voor lezen en gebruik tussen 9% en
74%.

Kennis, lezen en gebruik per rapport in %
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5.2.5

Score van rapporten

De parlementsleden konden een algemene score toekennen op de door hen gekende rapporten
voor de criteria maatschappelijke relevantie, inhoudelijke kwaliteit, relevantie van de aanbevelingen en leesbaarheid. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de rapporten op elk criterium vrij goed
scoren, met scores tussen 7,4 en 8,8 op 10 punten. De inhoudelijke kwaliteit van de rapporten
wordt het beste beoordeeld. Daarna volgen in afnemende volgorde de relevantie van de aanbevelingen, de maatschappelijke relevantie en de leesbaarheid van de rapporten.
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5.2.6

Rapportering over implementatie aanbevelingen

Het Rekenhof werkt momenteel een nieuw product uit over de implementatie van zijn aanbevelingen uit eerdere auditrapporten. Aan de parlementsleden werd gevraagd welke rapporteringsvorm
of -kanaal hun voorkeur geniet. De respondenten konden meer dan één mogelijkheid aanduiden.
Drie kwart geeft de voorkeur aan een database op de website van het Rekenhof, met mogelijkheid tot zoeken op beleidsdomein, auditrapport, … Ongeveer de helft prefereert een afzonderlijke
jaarlijkse publicatie, met bv. een algemeen overzicht voor de Vlaamse overheid, opsplitsing per
beleidsdomein, eventueel gedetailleerde informatie per rapport. Ongeveer een kwart wenst een
overzichtsartikel in het jaarlijkse activiteitenverslag. Niemand suggereerde een alternatief kanaal.

Kanaal voor rapportering implementatie aanbevelingen
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Activiteitenverslag

Verbeterpunten en suggesties

De survey werd afgesloten met een open vraag waarin de parlementsleden feedback konden geven
over de rapporten en de communicatie van het Rekenhof, inclusief de toelichting in commissies.
13 respondenten beantwoordden die vraag, met zowel positieve commentaren als verbeterpunten.
Communicatie en leesbaarheid (van financiële rapporten) kwamen het vaakst aan bod.
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Hoofdstuk 6

Horizontale audits
6.1

Inleiding

Hoe langer hoe meer zijn uitdagingen zoals het klimaat, migratie, mobiliteit of armoedebestrijding alleen te beantwoorden door verschillende bestuursniveaus samen, in een gecoördineerde
aanpak. In België bestaan daartoe verschillende overlegorganen, zoals het Overlegcomité, dat vertegenwoordigers van alle regeringen samenbrengt, en de interministeriële conferenties, die de
verschillende ministers van een beleidsdomein verenigen. België moet als EU- of VN-lidstaat ook
regelmatig rapporteren over beleidsaspecten waarvoor verschillende bestuursniveaus bevoegd
zijn. Europa heeft daarbij al te kennen gegeven dat het gebrek aan coördinatie en samenwerking
tussen de bestuursniveaus in België een pijnpunt vormt6 .
Het Rekenhof bekleedt een unieke positie in het controlelandschap doordat het bij alle bestuursniveaus auditbevoegdheid heeft7. Doorgaans is een audit gericht aan één bestuursniveau. Gelet
op bovenstaande uitdagingen heeft het Rekenhof in zijn strategisch plan 2020-2024 opgenomen
dat het ook horizontale audits uitvoert wanneer dat een meerwaarde heeft. Onder een horizontale audit wordt een audit verstaan die meerdere (maar niet noodzakelijk alle) bestuursniveaus
betreft. Dat kan resulteren in één gezamenlijk auditverslag of in een apart verslag per geauditeerd
bestuursniveau.
Hieronder wordt geschetst hoe het Rekenhof de horizontale audits intern organiseert en worden
ter illustratie twee horizontale audits toegelicht.

6.2

Interne aanpak Rekenhof

De realisatie van een horizontale audit vergt de samenwerking van heel wat diensten binnen het
Rekenhof en vormt een uitdaging op het vlak van interne coördinatie en projectmanagement. Om
horizontale audits binnen het Rekenhof te stimuleren, werden interne richtlijnen opgesteld voor
de monitoring en selectie van horizontale auditthema’s enerzijds en de uitvoering van dergelijke
audits anderzijds.

6

7

Zie o.a. Europese Commissie, Landverslag België 2020 bij mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep. Europees Semester 2020: beoordeling van vooruitgang bij structurele hervormingen, preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden en resultaten
van diepgaande evaluatie ingevolge Verordening (EU) nr. 1176/2011, werkdocument van de diensten van de Commissie
SWD(2020) 500final, februari 2020, punt 3.4.4, p.72: Het beleidsoptreden is versnipperd over de verschillende bestuursniveaus
(zie tabel 3.4.1). Dit maakt het belangrijk om effectief en operationeel samen te werken over de verschillende bestuursniveaus
heen. […] Een recent rapport (European Public Administration Country Knowledge, 2018) bevestigt dat België een van de lidstaten is waar een sterke mate van versnippering van het beleid gepaard gaat met een laag niveau van beleidscoördinatie.
Alleen voor lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, intercommunales, autonome gemeentebedrijven, enz.) heeft het
Rekenhof geen controlebevoegdheid.
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Zo komen bij de monitoring naast de traditionele criteria zoals de risico’s en het maatschappelijk,
budgettair en strategisch belang, ook de volgende aspecten aan bod:
• identificeren van materies die vergelijkbaar zijn voor verschillende beleidsniveaus, onder meer
door de intranationale politieke agenda’s te analyseren;
• identificeren van een gebrek aan efficiëntie als gevolg van de versnippering van het gezag en het
gebrek aan coördinatie met een andere federale/regionale entiteit;
• in aanmerking nemen van supranationale doelstellingen en van materies die worden beïnvloed
of aangestuurd door supranationale normen.
Voor de uitvoering van de audit ligt de klemtoon op een efficiënte coördinatie. Dat houdt in dat
duidelijk is bepaald wie de beslissingen neemt, wie de audit leidt en wat eenieders taak is. Planning
en opvolging zijn daarbij essentieel.

6.3

Sustainable Development Goals
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Medio 2020 publiceerde het Rekenhof een
eerste horizontale audit over de Sustainable
Development Goals (SDG’s) uit Agenda 2030
voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde
Naties. De verschillende bestuursniveaus in
België (federale staat, gemeenschappen en gewesten) zijn ertoe gehouden een politiek engagement rond de SDG’s op te nemen. Zij kunnen
hun beleid autonoom uitstippelen, maar doordat
133 van de 169 subdoelstellingen behoren tot de
bevoegdheid van de verschillende bestuursniveaus, zijn overleg en coördinatie essentieel. Elk
bestuursniveau moet ook nagaan in welke mate
het voor het bereiken van de (sub)doelstellingen
al beleid heeft ontwikkeld en of verdere beleidsacties noodzakelijk zijn. Het Rekenhof ging na
of de verschillende bestuursniveaus in België een
adequaat systeem hebben opgezet om de SDG’s te
realiseren, de voortgang ervan op te volgen en erover te rapporteren. Het heeft in het bijzonder aandacht gehad voor de coördinatie binnen en tussen
de bestuursniveaus.

Voor deze audit heeft het Rekenhof een gemeenschappelijke onderzoeksaanpak en een gemeenschappelijk normenkader vastgelegd en heeft het één auditverslag opgesteld met gemeenschappelijke aanbevelingen voor alle bestuursniveaus. Het heeft het auditverslag voorgelegd aan de
verschillende parlementen in België.
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6.4

COVID-19-steunmaatregelen
RUG 7 mm = 80 pag BW

In december 2021 publiceerde het Rekenhof een horizontale audit over de steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de
COVID-19-crisis.

Het Rekenhof bracht alle socio-economische
COVID-19-steunmaatregelen in kaart en onderzocht hoe zowel de federale als de gemeenschaps‐
en gewestoverheden de steunmaatregelen tot stand
brachten, hoe het reglementaire kader en de controle
op de correcte toekenning van de steun werden georganiseerd en hoe de maatregelen werden opgevolgd
en geëvalueerd. Ook hier gold een gemeenschappelijke onderzoeksaanpak en een gemeenschappelijk
normenkader.
Dit verslag is beschikbaar op de website
Rekenhof.
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Omdat de Belgische overheden geen overkoepelende en gedetailleerde inventaris bekendmaakten
van de socio‐economische steunmaatregelen, stelde
het Rekenhof zelf een inventaris op van alle steunmaatregelen die in 2020 werden uitgevaardigd. Het gaat om een interactieve online‐inventaris8 .
Gebruikers kunnen de gegevens filteren op basis van voorgestelde categorieën en zelf bepaalde
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De bevindingen, conclusies en aanbevelingen werden uitgewerkt in vijf afzonderlijke verslagen
voor de respectievelijke wetgevende organen9 . Bepaalde hoofdstukken in die rapporten (meer bepaald over de inventaris van de steunmaatregelen en over de globale coördinatie tussen de bestuursniveaus), alsook enkele aanbevelingen zijn gemeenschappelijk.

8
9

De interactieve online-inventaris https://covid19.rekenhof.be kan tijdelijk online worden geraadpleegd. Na verloop van tijd
zal een statische versie van de inventaris als bijlage bij de auditverslagen worden opgenomen.
De Duitstalige Gemeenschap heeft het Rekenhof om een aparte audit gevraagd, waarover later apart wordt gerapporteerd.
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