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Voorwoord van de voorzitter



8

Het jaar 2016 stond voor het Rekenhof in het teken van de verdere uitvoering van zijn strategisch 
plan 2015-2019. Onze instelling zet vastberaden in op een grotere impact van haar werkzaamhe-
den, niet alleen bij het parlement en de geauditeerde overheden, maar ook bij de brede samen-
leving. Opnieuw bewandelen we daartoe verschillende sporen: een uitdrukkelijke focus op een 
betere kwaliteit van de begroting en de financiële verantwoording van belangrijke geldstromen, 
een groeiende klemtoon op de resultaten van beleid bij de selectie van performantieaudits, een 
gedegen voorbereiding van de nieuwe certificatieopdracht bij de jaarrekeningen vanaf 2020, een 
aanscherping van onze expertise op basis van internationale auditnormen en kennisdeling met 
andere controleorganen, universiteiten en kenniscentra, en visueel aantrekkelijkere publicaties 
ter bevordering van de leesbaarheid en met afstemming op de digitale maatschappij. 

Ook de volgende jaren zal die strategie richtinggevend blijven. Zij schraagt de missie van het Re-
kenhof als evaluator van het overheidsfunctioneren en -beleid, als toezichthouder op het beheer 
van de overheidsmiddelen en als steunpilaar voor het parlementair toezicht. In die drievoudige 
rol willen we ons blijven inspannen om mee vorm te geven aan een referentiekader voor grondig 
parlementair werk, voor gedragen en doordacht overheidsbeleid en -beheer en voor onderbouwd 
maatschappelijk debat. 

Die inspanningen werpen stilaan zichtbare vruchten af. Zo hebben we in 2016 het rekeningenboek 
omgevormd tot een rekeningenrapport, dat wordt aangevuld met enkele financiële themarap-
porten. De financiële verslaggeving wordt daardoor niet alleen transparanter, maar daarnaast 
biedt ze het parlement de kans de controleresultaten beter te benutten bij de bespreking van 
een nieuwe begroting. Dat komt het parlementair toezicht op de financiële en budgettaire ver-
antwoording ten goede. Het rekeningrapport is bovendien een aanzet tot attestering van een ge-
trouw beeld en anticipeert zo op de nakende certificering van de algemene rekening vanaf 2020. 
Onze rapporten ondergaan geleidelijk een gedaanteverwisseling: waar mogelijk visualiseren we 
de informatie om ze begrijpelijker aan te reiken en de leeskwaliteit te verhogen. 

De traditie van nauwe samenwerking met het Vlaams Parlement werd in 2016 onverminderd 
voortgezet. Inmiddels is het samenwerkingsprotocol uit 2012 geactualiseerd en aangepast aan 
het nieuwe publicatiebeleid. Delegaties van het Rekenhof waren aanwezig in vijftien commissie-
besprekingen en het Vlaams Parlement ontving diverse Rekenhofverslagen over de begrotingen 
en de rekeningen, collectieve controleverklaringen over agentschappen en DAB’s, thematische 
auditrapporten, Masterplan-voortgangsrapportages, financiële themarapporten en een activitei-
tenverslag. Het Rekenhof heeft ook adviezen gegeven, onder andere over het voorstel tot hervor-
ming van de VREG, en staat het Vlaams Parlement bij in de Commissie Alternatieve financiering 
van overheidsinvesteringen. Dankzij het jaarlijks voorzittersoverleg kan het Rekenhof snel inspe-
len op de informatienoden van het Vlaams Parlement en eigen initiatieven rond communicatie 
van auditresultaten aftoetsen. Recent hebben we voor de derde maal de parlementsleden be-
vraagd via een websurvey naar de leesbaarheid en bruikbaarheid van onze publicaties, zodat zij 
hun verwachtingen kenbaar kunnen maken. De resultaten, waarvan u in hoofdstuk 5 kennis kan 
nemen, nemen we mee in de toekomstige oriëntering van onze werkzaamheden. 97% van de 
respondenten geeft aan de Rekenhofpublicaties effectief te gebruiken voor parlementaire werk-
zaamheden, wat voor ons een mooie ruggensteun is.

Verder werd de Globale afsprakennota Single Audit gefinaliseerd, waardoor twee bijkomende 
controleactoren toetreden tot de stuurgroep single audit (onder andere Inspectie van Financiën). 
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Interne werkgroepen hebben zich gebogen over initiatieven die tot een grotere impact kunnen 
leiden en er werden vormingsprogramma’s voorbereid om bijkomende expertise aan te reiken. 

Opnieuw was het Rekenhof aanwezig op tal van werkbezoeken en studiedagen, als organisa-
tor of deelnemer. Zo organiseerden we in juni 2016 het tweejaarlijkse groepsoverleg met Audit 
Vlaanderen, waarbij kennis en ervaringen tussen interne en externe audit worden uitgewisseld. 
In oktober 2016 was het Rekenhof gastheer voor een reflectiedag samen met de Nederlandse 
Algemene Rekenkamer rond de impact van rekenkamers. Samen werd nagedacht over de wijze 
waarop rekenkamers hun impact kunnen meten en vergroten, waarbij niet alleen in werkgroepen 
werd gediscussieerd, maar ook enkele filosofische denkkaders als toetssteen aan bod kwamen. U 
leest er meer over in hoofdstuk 6. Geregelde ontmoetingen met andere rekenkamers en onder-
zoeksinstellingen bieden nieuwe inzichten en laten onze auditeurs toe nuttige ervaringen uit te 
wisselen. Die initiatieven wil het Rekenhof zeker blijven nemen.

Tot slot laat ik niet na mijn bijzondere waardering uit te spreken voor mijn voorganger, voorzitter 
Ignace Desomer, die eind maart 2017 met pensioen is gegaan. Hoofdstuk 7 van dit verslag bevat 
enkele impressies van zijn feestelijke afscheidsviering in het Vlaams Parlement. Daar werd uitvoe-
rig belicht welke grote verdiensten hij heeft voor de uitbouw van de publieke audit in België en in 
Vlaanderen, maar ook op internationaal vlak, via zijn jarenlange inspanningen binnen  INTOSAI, 
de wereldwijde vereniging van rekenkamers, waarin het Rekenhof zich trouwens zal blijven en-
gageren. Steeds heeft Ignace Desomer in woord en daad de missie van het Rekenhof uitgedra-
gen: helpen bouwen aan een performantere overheid en op onafhankelijke wijze het parlementair 
werk maximaal ondersteunen. Ik wil hem hiervoor, mede namens mijn collega-raadsheren en de 
medewerkers van het Rekenhof, oprecht bedanken. 

Als nieuwe voorzitter wil ik onze strategie rond impact enthousiast blijven uitvoeren. De burgers 
en het parlement hebben recht op correcte en transparante informatie over de wijze waarop be-
leid wordt uitgevoerd en de publieke middelen worden verantwoord. Dit activiteitenverslag biedt 
een overzicht van de inspanningen die wij daartoe het voorbije jaar hebben geleverd en die te-
gelijk onze kerntaak vormen: bijdragen tot een beter democratisch toezicht ten dienste van ons 
allemaal. 

Hilde François
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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 bestond in 2016 
in een meervoudige communicatiestroom:

•	 advies	bij	de	diverse	begrotingsrapporteringen	(initiële	begroting,	begrotingsaanpassing,	
meerjarenbegroting),

•	 een	rekeningenrapport	met	de	informatie	over	de	algemene	rekeningen	en	de	belangrijkste	
resultaten	van	de	rekeningencontrole	op	de	rechtspersonen,

•	 afzonderlijke	rapporten	in	de	loop	van	het	jaar	met	rapportering	over	thematische	onder-
zoeken,	vooral	performantieaudits,	en	financiële	themarapporten,

•	 een	activiteitenverslag,

•	 andere	rapporten	(bijvoorbeeld	voortgangsrapportages	Masterplan	2020).	

Het jaarlijkse activiteitenverslag wil een totaalbeeld geven van de activiteiten van het Reken-
hof ten aanzien van het Vlaams Parlement. Het wil ook een overzicht aanreiken van alle rap-
porten die het afgelopen jaar verschenen.

De structuur van dit activiteitenverslag ziet eruit als volgt:

•	 Hoofdstuk	2	licht	de	organisatie	en	strategie	van	het	Rekenhof	toe.

•	 Hoofdstuk	3	geeft	een	overzicht	van	de	controleactiviteiten	in	de	diverse	beleids-
domeinen	en	beleidsdomeinoverschrijdend.

•	 Hoofdstuk	4	schetst	de	externe	samenwerking.

•	 Hoofdstuk	5	bevat	een	artikel	over	de	enquête	die	het	Rekenhof	uitvoerde	bij	het	
Vlaams	Parlement.

•	 Hoofdstuk	6	gaat	in	op	de	reflectiedag	over	de	impact	van	rekenkamers	die	het	
Rekenhof	op	13	oktober	2016	organiseerde.

•	 Hoofdstuk	7	bevat	een	artikel	over	het	afscheid	van	de	voorzitter	van	het	Reken-
hof.
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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 Reken-
hof	ressorteren,	is	de	Nederlandse	kamer	van	het	Rekenhof	autonoom	bevoegd.	Op	31	maart	
2017	ging	Ignace	Desomer	met	pensioen	als	voorzitter	(zie	hoofdstuk	7).	Hij	werd	opgevolgd	
door Hilde François.

De	Nederlandse	kamer	is	als	volgt	samengesteld:

Voorzitter	 Hilde	François

Raadsheren	 Jozef	Beckers
	 Jan	Debucquoy
	 Rudi	Moens
	 Vital	Put

Hoofdgriffier	 Jozef	Van	Ingelgem

2.2 Organigram

De controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest wordt uitge-
voerd door de 9e	(financiële	audit,	FA)	en	de	10e	directie	(thematische	audit,	TA),	die	samen	
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	(BD).

dienst 1	 FA	 Vlaamse	 Gemeenschap:	 coördinatie	 begroting	 en	 alge-
mene	rekeningen,	BD	Kanselarij	en	Bestuur,	BD	Financiën	en	
Begroting	(FA+TA),	kabinetten

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

dienst 3	 FA	Vlaamse	Gemeenschap:	BD	Economie,	Wetenschap	en	In-
novatie,	 BD	Werk	 en	 Sociale	 Economie,	 BD	 Land-bouw	 en	
Visserij,	BD	Leefmilieu,	Natuur	en	Energie,	BD	Mobiliteit	en	
Openbare	Werken

dienst 4	 Brussels	 Hoofdstedelijk	 Gewest	 (FA+TA),	 Duitstalige	 Ge-
meenschap	 (FA+TA),	 Gemeenschappelijke	 Gemeenschaps-
commissie	 (FA+TA),	 provincies	 (FA+TA)	 en	 FA	 Vlaamse	
Gemeenschap:	BD	Ruimtelijke	Ordening,	Woonbeleid	en	On-
roerend	Erfgoed

9e	directie
(FA)
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10e	directie
(TA)

dienst 1	 BD	Kanselarij	en	Bestuur,	BD	Onderwijs	en	Vorming	en	Amb-
tenarenzaken

dienst 2	 BD	Welzijn,	 Volksgezondheid	 en	Gezin,	 BD	Cultuur,	 Jeugd,	
Sport	en	Media,	BD	Internationaal	Vlaanderen,	BD	Leef	milieu,	
Natuur	en	Energie,	en	BD	Ruimtelijke	Ordening,	Woonbeleid	
en	Onroerend	Erfgoed

dienst 3	 BD	Landbouw	en	Visserij,	BD	Economie,	Wetenschap	en	In-
novatie,	BD	Werk	en	Sociale	Economie,	en	BD	Mobiliteit	en	
Openbare	Werken

Op	1	januari	2017	omvatten	die	twee	directies,	uitgedrukt	in	voltijdse	eenheden,	83,40	perso-
neelsleden. 

2.3 Strategisch plan 2015-2019

De	Nederlandse	kamer	van	het	Rekenhof	heeft	 in	2015	een	sectoraal	strategisch	plan	2015-
2019	opgesteld.	Dat	derde	sectoraal	strategisch	plan	bouwt,	behalve	op	het	Rekenhofbreed	
strategisch	plan,	ook	voort	op	het	vorige	sectoraal	strategisch	plan	(2010-2014).	Daarvan	wil	
het de positieve realisaties consolideren en verder verbeteren. De verbeterpunten die naar 
voren	kwamen	in	de	enquête	van	eind	2012	bij	de	Vlaamse	volksvertegenwoordigers,	vormden	
eveneens een uitgangspunt1.	De	Nederlandse	kamer	heeft	het	sectoraal	strategisch	plan	voor	
de Vlaamse overheid gevat in de onderstaande strategieposter.

De poster wijst op de ambitie tot maximalisering van de impact van de audits en op het streven 
naar	referentiewaarde	op	drie	niveaus:	het	parlementair	werk,	de	beleidsvorming	en	het	maat-
schappelijk debat. Referentiewaarde houdt in dat de auditresultaten niet alleen aandacht krij-
gen	op	het	moment	van	publicatie,	maar	ook	nadien,	als	het	thema	opnieuw	op	de	agenda	

1 In 2017 organiseerde het Rekenhof opnieuw een enquête bij het Vlaams Parlement: zie hoofdstuk 5.

Maximaliseren van de impact van onze audits
Onze audits willen een referentie zijn voor het parlementair werk, 

de beleidsvorming en het maatschappelijk debat

Selectie Kwaliteit Zichtbaarheid

• Meerwaarde	bieden	door
een	globaal	beeld	te	geven
van	de	kwaliteit	van	de
begroting	en	de	financiële
verantwoording	en	door
het	stimuleren	van	beter
begroten	en	verantwoor-
den

• Beleidsresultaten	van
maatschappelijk	relevante
thema’s	beoordelen

• Voorbereiden	op	certifice-
ring	op	niveau	algemene
rekening

• Kwaliteitszorg	verder
optimaliseren	volgens	in-
ternationale	auditnormen
(ISSAI/ISA)

• Single	audit	optimaliseren
en	kennisdeling	met	uni-
versiteiten,	kenniscentra
en	adviesinstanties	stimu-
leren

• Onze	publicaties	visueel
aantrekkelijker	maken,	af-
stemmen	op	de	digitale
maatschappij	en	breed
bekend	maken

• Streven	naar	een	tijdige
bespreking	van	het	ver-
slag	over	de	algemene	re-
keningen	en	het	rekenin-
genboek	in	de	parlemen-
taire	commissies

• De	impact	van	onze	pro-
ducten	opvolgen

Efficiëntie van de organisatie verder verhogen,
rekening houdend met de beperkte middelen, de nieuwe opdrachten en 

de veranderende omgeving
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komt.	Overigens	wil	het	Rekenhof	zijn	audits	actief	naar	voren	schuiven	als	onderwerpen	voor	
debat.

Het Rekenhof schraagt de strategische doelstellingen met een aantal tactische doelstellin-
gen,	die	vooral	de	efficiëntie	van	de	eigen	organisatie	verder	willen	verhogen,	rekening	hou-
dend	met	de	beschikbare	middelen,	de	nieuwe	opdrachten	en	de	veranderende	omgeving.	
Zo	zet	het	onder	meer	in	op	een	sterke	interne	samenwerking	en	communicatie,	een	goede	
afstemming	tussen	de	verschillende	producten,	het	gebruik	van	de	informatiesystemen	van	
gecontroleerden	voor	de	monitoring,	risicoanalyse	en	controles,	de	verdere	opleiding	van	zijn	
personeel en methodiekontwikkeling.
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HOOFDSTUK 3

Controleactiviteiten

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de publicaties aan het Vlaams Parlement waar-
in de diverse controleactiviteiten van het Rekenhof in 2016 uitmondden.

Pijler Activiteiten Publicaties Aantal in 
2016

Financieel Begrotingsonderzoek Begrotingsverslagen 3

Controle	algemene	rekeningen Verslag	 over	 algemene	 reke-
ningen	en	rechtspersonen

1

Financiële	themarapporten 2

Thematisch Performantieaudit Thematische	auditverslagen 9

Beide pijlers Opvolging	Masterplan	2020 Opvolgingsverslagen 1

Overzicht	werking Activiteitenverslag	 1

3.1 Begrotingsonderzoek

Datum Parlementair document Titel

17/05/2016 20	(2015-2016)	–	Nr.	1 Onderzoek	van	de	aanpassing	van	de	Vlaam-
se	begroting	voor	2016

14/11/2016 16	(2016-2017)	–	Nr.	1 Onderzoek	 van	 de	 Vlaamse	 begroting	 voor	
2017

29/11/2016 21	(2016-2017)	–	Nr.	2 Meerjarenraming	2017-2022	van	de	Vlaam-
se	Gemeenschap

Op	17	mei	2016	heeft	het	Rekenhof	zijn	commentaar	bij	de	aanpassing	van	de	begroting	2016	
meegedeeld aan het Vlaams Parlement. Het Rekenhof heeft op 17 mei 2016 zijn verslag toege-
licht	in	de	Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	Financiën	en	Begroting.

Op	14	november	2016	heeft	het	Rekenhof	zijn	commentaar	bij	de	initiële	begroting	2017	be-
zorgd aan het Vlaams Parlement. Deze commentaar was voorwerp van een tegensprekelijke 
fase	met	de	Vlaamse	minister	van	Financiën	en	Begroting	en	het	departement	Financiën	en	
Begroting	op	10	november	2016.	Het	Rekenhof	heeft	zijn	verslag	toegelicht	in	de	Commissie	
voor	Algemeen	Beleid,	Financiën	en	Begroting	op	15	november	2016.
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Op	29	november	 2016	bracht	het	Rekenhof	verslag	uit	bij	het	Vlaams	Parlement	over	zijn	
onderzoek van de meerjarenraming 2017-2022 van de Vlaamse Gemeenschap. Het Rekenhof 
heeft	op	29	november	2016	zijn	verslag	 toegelicht	 in	de	Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	
Financiën	en	Begroting.

Tijdens	een	vergadering	van	19	november	2015	in	het	Vlaams	Parlement	werd	het	Rekenhof	
gevraagd overleg te plegen met de waarnemend secretaris-generaal van het departement Fi-
nanciën	en	Begroting	met	het	oog	op	een	betere	begrotingsinformatievoorziening.	Tijdens	
dat	 overleg	 op	 13	 januari	 2016	 verklaarde	 de	 waarnemend	 secretaris-generaal	 zich	 bereid	
voortaan	alle	beschikbare	correspondentie	met	Eurostat	en	het	INR	door	te	sturen	naar	het	
Rekenhof,	behalve	–	om	confidentialiteitsredenen	–	de	informatie	over	de	participaties	van	
de	investeringsmaatschappijen.	Zij	deelde	ook	mee	dat	de	Inspectie	van	Financiën	geen	be-
zwaren	meer	had	tegen	de	overlegging	van	haar	begrotingsadviezen	aan	het	Rekenhof.	Op	
23	februari	2016	vroeg	het	Rekenhof	de	Vlaamse	minister	van	Financiën	en	Begroting	daarmee	
akkoord	te	gaan.	Op	22	april	2016	bleef	de	minister	terughoudend	over	de	correspondentie	
van	het	INR	en	Eurostat.	Na	argumentatie	van	het	Rekenhof	op	26	mei	en	30	augustus	2016	
bleek	uit	de	brief	van	4	oktober	2016	van	de	minister	dat	nog	meer	garanties	nodig	waren	voor	
de vertrouwelijkheid van tussentijdse adviezen. Het Rekenhof heeft vervolgens een werkwijze 
voorgesteld,	waarmee	de	minister	op	18	november	2016	kon	instemmen.	De	secretaris-gene-
raal	van	het	departement	Financiën	en	Begroting	bezorgt	het	Rekenhof	voortaan	tri	mestrieel	
een	volledig	overzicht	van	de	correspondentie	en	adviezen	met/van	Eurostat	en	het	INR.	Hij	
kan	aangeven	en	motiveren	welke	 informatie	om	welke	redenen	 (nog)	niet	vatbaar	 is	voor	
publieke verspreiding. De vraag naar een betere informatievoorziening inzake begroting is 
daarmee met positief gevolg afgerond.

Het	departement	Kanselarij	en	Bestuur	heeft	op	11	mei	2016	het	Rekenhof	in	kennis	gesteld	
van	het	project	prestatiebegroting	van	de	Vlaamse	overheid.	Om	tot	een	zo	optimaal	mogelijk	
resultaat	te	komen,	geeft	een	expertengroep	advies	over	zowel	de	inhoudelijke	kwaliteit	als	de	
consistentie tussen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het Rekenhof is ingegaan 
op de uitnodiging om deel te nemen aan de expertengroep en heeft daartoe een medewerker 
aangesteld.	Er	vonden	vergaderingen	plaats	op	13	juni,	20	september	en	29	november	2016.	De	
stellingnamen liggen in de lijn van eerdere aanbevelingen van het Rekenhof over de begroting. 
Het is de bedoeling de prestatiebegroting in twee stappen door te voeren: een eerste deel bij 
de	initiële	begroting	2018,	een	tweede	deel	bij	de	initiële	begroting	2019.

3.2 Rekeningencontrole

3.2.1 Gewijzigd publicatiebeleid

Op	15	maart	2016	heeft	het	Rekenhof	het	Vlaams	Parlement	meegedeeld	dat	het	zijn	publica-
tiebeleid	heeft	aangepast,	in	het	bijzonder	wat	de	rapportering	over	zijn	rekeningencontro-
les	betreft,	om	beter	tegemoet	te	komen	aan	de	informatiebehoeften	van	het	parlement.	De	
wijziging hield de vervanging in van het jaarlijks verslag over de algemene rekeningen van de 
Vlaamse	overheid	(juni)	en	het	rekeningenboek	(oktober)	door:

•	 een	rekeningenrapport	tegen	30	juni,	met	de	informatie	over	de	algemene	rekeningen	en	
de belangrijkste resultaten van de rekeningencontrole op de rechtspersonen;

•	 een	aantal	financiële	themarapporten,	gespreid	over	het	jaar.
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Daarnaast voert het Rekenhof ondersteunende onderzoeken	uit,	waarvan	de	rapportering	in	
principe	stopt	bij	de	minister.	Als	die	onderzoeken	aanleiding	geven	tot	voor	het	parlement	
interessante	bevindingen,	kunnen	ze	ook	als	parlementair	document	worden	gepubliceerd.	
Het rekeningenrapport zal een overzicht bevatten van alle ondersteunende onderzoeken die 
het Rekenhof heeft uitgevoerd.

Rekeningenrapport

Het concept van een rekeningenrapport is gericht op het halen van de deadline van het reken-
decreet,	met	name	30	juni.	Bovendien	wil	het	Rekenhof	met	deze	publicatie	het	Vlaams	Par-
lement de kans bieden de controleresultaten te gebruiken bij de bespreking van de begroting 
voor het volgende jaar.

De conclusies van het rekeningenrapport richten zich in hoofdzaak op de attestering van het 
getrouw beeld van de rekeningen van de Vlaamse overheid. Het rekeningenrapport wil aldus 
de	eenduidige	drager	zijn	voor	de	certificering	van	de	algemene	rekening	2020.

Financieel themaonderzoek

Met	de	financiële	themaonderzoeken	wil	het	Rekenhof	de	timing	van	de	financiële	rappor-
tering	optimaliseren	door	gespreid	over	het	 jaar	te	communiceren.	Met	de	afzonderlijke	fi-
nanciele themarapporten wil het ook de impact van de audits maximaliseren door de con-
trolebevindingen over duidelijk afgebakende onderwerpen ter bespreking in de betrokken 
parlementaire commissies aan te bieden. 

3.2.2 Rekeningenrapport over 2015

Datum Parlementair document Titel

30/06/2016 36-A	(2015-2016)	–	Nr.	1 Rekeningenrapport	 over	 2015.	 Rapport	 over	
de	algemene	rekeningen	2015	van	de	Vlaamse	
Gemeenschap,	de	jaarrekeningen	2015	van	de	
Vlaamse	 rechtspersonen	 en	 de	 Vlaamse	 ESR-
geconsolideerde	rekening	2015

De	minister	van	Financiën	en	Begroting	heeft	de	algemene	rekening	2015	tijdig,	op	30	maart	
2016,	voorgelegd	aan	het	Rekenhof.	Het	Rekenhof	heeft	de	controleresultaten	op	1	juni	2016	
meegedeeld	aan	de	Vlaamse	minister	van	Financiën	en	Begroting.	Samen	met	het	antwoord	
van	de	minister	ontving	het	Rekenhof	op	23	juni	2016	aangepaste	algemene	rekeningen.	Die	
hielden rekening met een aantal opmerkingen van het Rekenhof en met bijkomende boekin-
gen voor een aantal overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming 
waarvoor	eerder	informatie	ontbrak.	Voor	de	ESR-geconsolideerde	rekening	vond	op	24	juni	
2016	een	mondelinge	tegensprekelijke	procedure	plaats	met	het	departement	Financiën	en	
Begroting.	Op	30	juni	2016	stelde	de	Nederlandse	kamer	van	het	Rekenhof	het	rekeningenrap-
port	vast.	Met	parlementair	document	van	6	juli	2016	werd	het	meegedeeld	aan	het	Vlaams	
Parlement.	Het	verslag	werd	op	25	oktober	2016	besproken	in	de	Commissie	voor	Algemeen	
Beleid,	Financiën	en	Begroting.
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3.2.3 Rekeningen van de rekenplichtigen

In de loop van 2007 reduceerde de Vlaamse overheid het aantal rekenplichtigen tot slechts 
één centrale rekenplichtige. Het rekendecreet van 2011 stelde de rekenplichtigen niet opnieuw 
aan en er werd geen rekening afgelegd door een centrale rekenplichtige. De rekenplichtigheid 
werd dus de facto niet meer ingevuld. Volgens de Vlaamse overheid waren de rekeningen van 
de rekenplichtigen geïntegreerd in de jaarrekening. Het Rekenhof heeft bijgevolg de controle 
van de rekeningen van rekenplichtigen van de Vlaamse overheid stopgezet. Het beheer van de 
gelden en goederen van de Vlaamse overheid kan het in het kader van zijn globale controle-
strategie opvolgen op basis van de algemene boekhouding van de betrokken entiteiten van de 
Vlaamse overheid.

3.2.4 Rekeningencontroles

Jaar- en uitvoeringsrekeningen, ontvangsten en uitgaven

Door de uitbreiding in het rekendecreet van de controlebevoegdheid van het Rekenhof is 
een	volkomen	controle	op	entiteitsniveau	niet	mogelijk.	Sinds	de	inwerkingtreding	van	het	
rekendecreet richt het Rekenhof zich daarom 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	
auditdomein. 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 enerzijds tot gevolg dat het 
Rekenhof niet meer alle rekeningen van diensten met afzonderlijk beheer en agentschappen 
jaarlijks	afsluit	of	gecontroleerd	verklaart.	Anderzijds	garandeert	de	geconsolideerde	benade-
ring een maximale afdekking van het controledomein. 

Per	beleidsdomein	heeft	het	Rekenhof	op	24	mei	2016	een	collectieve	controleverklaring	bezorgd	
aan	de	bevoegde	ministers,	waarbij	het	212	kleine	rekeningen	van	rechtspersonen	en	DAB’s	ge-
controleerd heeft verklaard. De afzonderlijke rekeningencontroles werden grotendeels in juni 
2016	gefinaliseerd;	in	juli	en	augustus	werd	telkens	nog	1	rekening	gecontroleerd	verklaard.	

Agentschappen, Vlaamse 
openbare instellingen en 

diensten met afzonderlijke 
beheer

Universiteiten Collectieve 
controleverklaringen

42 5 13

Rekeningen van het Vlaams Parlement

Op	11	april	2016	heeft	het	Rekenhof	ter	uitvoering	van	het	protocol	van	28	april	1997	de	voor-
zitter	van	het	Vlaams	Parlement	zijn	opmerkingen	over	de	rekening	2015	van	de	vzw	Pensioe-
nen Vlaamse Volksvertegenwoordigers meegedeeld.

Ter	uitvoering	van	het	protocol	van	4	juli	2006	heeft	het	Rekenhof	op	11	april	2016	ook	een	
controleverslag	overgelegd	over	de	rekeningen	2015	van	het	Vlaams	Parlement.
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Het	Rekenhof	heeft	op	11	april	2016	ook	gerapporteerd	over	de	controle	van	de	jaarrekening	2015	
van	de	aan	het	Vlaams	Parlement	verbonden	instellingen,	met	name	het	Kinderrechtencom-
missariaat,	de	Vlaamse	Ombudsdienst	en	het	Vlaams	Instituut	voor	Vrede	en	Geweldpreventie.

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	admi-
nistraties	op	doeltreffendheid,	doelmatigheid	en	rechtmatigheid	beoordeelt.	Ook	voert	het	in	
het	kader	van	zijn	financiële	controle	financiële	themaonderzoeken	uit.	

Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht per beleidsdomein van de onderzoeken waarover 
het	Rekenhof	in	2016	heeft	gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement,	alsook	de	audits	die	het	
heeft aangevat of voortgezet2.

3.3.1 Kanselarij en Bestuur

Financieel themarapport Invoering	van	de	BBC In	uitvoering

Invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC)

Het	Rekenhof	heeft	bij	zijn	controle	op	de	rekening	2015	van	de	provincies	bijzondere	aan-
dacht besteed aan de rapportering over de realisatie van de doelstellingen. De regelgeving over 
de	beleids-	en	beheerscyclus	(BBC)	voerde	immers	nieuwe	regels	in	voor	planning	en	rappor-
tering,	die	het	financiële	en	het	inhoudelijke	sterk	aan	elkaar	koppelden.	De	leerpunten	uit	
dat onderzoek zijn ook nuttig voor de Vlaamse overheid. Het Rekenhof zal nagaan op welke 
vlakken	de	BBC	kan	worden	verbeterd	en	welke	sterktes	van	de	BBC	kunnen	worden	geïnte-
greerd in de begroting en rekeningen van de Vlaamse overheid. Rapportering volgt in 2017.

3.3.2 Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Thematisch 
auditverslag

Subsidiëring	van	jeugdverenigingen Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	15/06/2016	
37-E	(2015-2016)	–	
Nr.	1

Ontsluiting	van	het	Vlaams	kunstpatrimonium In	uitvoering

Financieel 
themarapport

Besparingen	2015	bij	de	VRT Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	03/11/2016	
37-A	(2016-2017)	–
Nr.	1	(hoofdstuk	7)

2 In de beleidsdomeinen Financiën & Begroting, Internationaal Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Wonen & Onroerend 
Erfgoed en Landbouw & Visserij heeft het Rekenhof in 2016 geen specifieke thematische of financiële onderzoeken 
uitgevoerd.
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Subsidiëring van jeugdverenigingen

Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar de doelgerichtheid van de subsidies voor jeugd-
verenigingen,	de	uitvoering	en	de	rechtmatigheid	van	het	subsidieproces	en	de	evaluatie	van	
de	resultaten.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	werd	op	15	juni	2016	gerapporteerd	aan	het	
Vlaams Parlement.

Ontsluiting van het Vlaams kunstpatrimonium

Op	4	juli	2016	kondigde	het	Rekenhof	een	onderzoek	aan	naar	de	ontsluiting	van	het	Vlaams	
kunstpatrimonium. Het zal nagaan of de Vlaamse overheid een duidelijk overzicht heeft van 
zijn kunstcollectie in eigendom en van de mate van ontsluiting ervan naar het publiek. Ver-
volgens zal het onderzoeken of het beleid de ontsluiting van de Vlaamse collectie stuurt en 
evalueert en welke verwervings- en beheersknelpunten een goede ontsluiting van de collectie 
beïnvloeden. Rapportering volgt eind 2017.

Besparingen 2015 bij de VRT

Op	2	februari	2016	heeft	het	Rekenhof	een	onderzoek	aangekondigd	naar	het	besparingsplan	
2015	 in	de	VRT.	De	onderzoeksresultaten	werden	gepubliceerd	in	het	horizontaal	financieel	
themarapport	over	de	uitvoering	van	de	besparings-	en	begrotingsmaatregelen	2015	(zie	3.3.9).	

3.3.3 Economie, Wetenschap en Innovatie

Thematisch 
auditverslag

Deugdelijk	bestuur	bij	PMV Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	19/12/2016	
37-C	(2016-2017)	–	
Nr.	1

Deugdelijk bestuur bij PMV

Het	Rekenhof	heeft	een	onderzoek	uitgevoerd	naar	het	deugdelijk	bestuur	bij	PMV.	Het	ging	
na	of	PMV	in	haar	functioneren	voldoet	aan	de	eisen	inzake	deugdelijk	bestuur,	zowel	formeel	
als	in	praktijk,	en	of	daarover	voldoende	transparantie	is.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	
rapporteerde het Rekenhof op 19 december 2016 aan het Vlaams Parlement. De commissie 
voor	Economie,	Werk,	Sociale	Economie,	Innovatie	en	Wetenschapsbeleid	wijdde	er	op	23	fe-
bruari 2017 een bespreking aan.

3.3.4 Leefmilieu, Natuur en Energie (wordt: Omgeving)

Thematisch 
auditverslag

Ontbossing	en	compensatie Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	10/05/2016
37-D	(2015-2016)	–	
Nr.	1

Bescherming	van	drinkwater	uit	grondwaterwinge-
bieden:	 inventarisatie	 en	 sanering	 van	 risicogron-
den

In	uitvoering
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Ontbossing en compensatie

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd over ontbossing en compensatie. Het ging na of 
de	minister	bevoegd	voor	leefmilieu	en	het	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos	hun	opdrachten	
inzake	ontbossingen	(advisering	van	stedenbouwkundige	vergunningen	en	ontheffingen	van	
het	ontbossingsverbod)	en	compenserende	bebossing	op	een	effectieve	wijze	uitvoeren,	zodat	
ze uitmonden in gerealiseerde bebossing op het terrein. Het rapport schetst ook een beeld 
van	de	werking	van	het	Bossencompensatiefonds.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	werd	op	
10	mei	2016	gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement.	Bespreking	in	de	Commissie	voor	Leef-
milieu,	Natuur,	Ruimtelijke	Ordening,	Energie	en	Dierenwelzijn	vond	plaats	op	24	mei	2016.

Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden: inventarisatie en sanering van risi-
cogronden

Op	4	mei	2016	heeft	het	Rekenhof	een	onderzoek	aangekondigd	naar	de	bescherming	van	
drinkwater	uit	grondwaterwingebieden.	Het	zal	nagaan	of	de	Vlaamse	overheid	(OVAM)	vol-
doende zicht heeft op mogelijke bodemverontreiniging in de grondwaterwingebieden en hun 
beschermingszone. Het zal ook onderzoeken of de inventaris voldoende wordt benut om bo-
demverontreiniging in de grondwaterwingebieden te voorkomen en te saneren. Rapportering 
volgt eind 2017.

3.3.5 Mobiliteit en Openbare Werken

Thematisch 
auditverslag

Baggerwerken	in	Vlaanderen Verslag	aan	Vlaams	
Parlement	08/03/2016	
37-C	(2015-2016)	–
Nr.	1

Verrekeningen	bij	het	agentschap	De	Scheepvaart Verslag	aan	Vlaams	
Parlement	09/11/2016	
37-B	(2016-2017)	–	
Nr.	1

Fietspaden	in	Vlaanderen In	uitvoering

Masterplan 
2020 

Tiende	 voortgangsrapportage	 over	 het	Masterplan	
2020

Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	26/05/2016
63	(2014-2015)	–	Nr.	11

Elfde	 voortgangsrapportage	 over	 het	 Masterplan	
2020

Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	11/01/2017
63	(2014-2015)	–	Nr.	14

Baggerwerken in Vlaanderen

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar de baggerwerken in Vlaanderen. Het ging na 
of de Vlaamse overheid de baggerwerken in de maritieme toegangswegen en in de bevaarbare 
binnenwateren,	met	inbegrip	van	de	verwerking	van	vervuilde	baggerspecie,	op	een	rechtma-
tige	en	doelmatige	wijze	organiseert.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	werd	op	8	maart	2016	
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gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement.	 Bespreking	 in	de	Commissie	voor	Mobiliteit	 en	
Openbare	Werken	vond	plaats	op	28	april	2016.

Verrekeningen bij het agentschap De Scheepvaart

Het	Rekenhof	onderzocht	de	verrekeningen	bij	het	agentschap	De	Scheepvaart.	Het	ging	na	
of	het	agentschap	ervoor	zorgt	dat	de	verrekeningen	geënt	op	door	haar	gegunde	overheids-
opdrachten van werken binnen aanvaardbare grenzen blijven en dat zij op een zorgvuldige en 
tijdige	manier	worden	afgehandeld.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	werd	op	9	november	
2016	gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement.	Bespreking	in	de	Commissie	voor	Mobiliteit	
en	Openbare	Werken	vond	plaats	op	12	januari	2017.

Fietspaden in Vlaanderen

Het	Rekenhof	voert	een	onderzoek	uit	naar	de	aanleg	en	het	onderhoud	van	fietspaden.	Fiets-
paden	moeten	de	verkeersveiligheid	(vastgesteld	door	het	aantal	ongevallen	en	slachtoffers)	
verhogen en het verplaatsingsgedrag van burgers wijzigen. Het doel van de audit is vast te 
stellen	of	het	Vlaams	Gewest	kwantitatief	en	kwalitatief	voldoende	fietspaden	heeft	gereali-
seerd	op	het	Bovenlokaal	Functioneel	Fietsroutenetwerk	en	of	ze	efficiënt	en	effectief	worden	
beheerd. Rapportering volgt in 2017.

Masterplan 2020

In	het	kader	van	het	onderzoek	naar	het	Masterplan	2020	heeft	het	Rekenhof	op	26	mei	2016	
en 11 januari 2017 zijn commentaren op respectievelijk de tiende en elfde voortgangsrappor-
tage van de Vlaamse Regering voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De twee rapporten wer-
den	besproken	in	de	Commissie	voor	Mobiliteit	en	Openbare	Werken	op	respectievelijk	2	juni	
2016 en 12 januari 2017.

3.3.6 Onderwijs en Vorming

Thematisch 
auditverslag

Rechtspositie	van	het	personeel	van	het	basis-	en	
secundair	onderwijs

Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	12/01/2016
37-A	(2015-2016)	–	
Nr.	1

Gelijke	onderwijskansen	in	het	gewoon	basisonder-
wijs

In	uitvoering

Integratie	van	de	academische	hogeschoolopleidin-
gen	in	de	universiteiten

In	uitvoering

Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs 

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtspositie van het onderwijsperso-
neel. Daarin ging het na welke de knelpunten in de rechtspositieregelingen in het onderwijs 
zijn	op	het	vlak	van	goede	regelgeving,	bescherming	van	het	personeel	en	het	personeelsbe-
leid	in	de	basis-	en	secundaire	scholen.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	werd	op	12	januari	
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2016	gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement.	De	Commissie	voor	Onderwijs	wijdde	er	op	
18 februari 2016 een bespreking aan.

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

Het Rekenhof voert een onderzoek uit naar de gelijke onderwijskansen in het gewoon basis-
onderwijs. De audit gaat na wat de resultaten zijn van het gevoerde beleid. Daarnaast gaat het 
Rekenhof op zoek naar de succesfactoren voor gelijke onderwijskansen in gewone basisscho-
len waarop de overheid invloed heeft. Rapportering volgt in 2017.

Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Het Rekenhof voert een onderzoek uit naar de integratie van de academische hogeschoolop-
leidingen in de universiteiten. Het zal nagaan of de integratie leidt tot voldoende academi-
sering en wat de gevolgen van de overdracht zijn voor het praktijkgericht wetenschappelijk 
onderzoek	en	de	Schools	of	Arts	van	de	hogescholen.	Rapportering	volgt	in	2017.

3.3.7 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Thematisch 
auditverslag

Vlaams	preventief	gezondheidsbeleid Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	23/02/2016
37-B	(2015-2016)	–
Nr.	1

Energiearmoede:	evaluatie	van	de	Vlaamse	beleids-
instrumenten

In	uitvoering

Crisisjeugdhulp:	 analyse	 van	 niet-beantwoorde	
hulpvragen

In	uitvoering

Vlaams preventief gezondheidsbeleid

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar het Vlaams preventief gezondheidsbeleid. 
Het ging na of de Vlaamse Regering de uitvoering van dat beleid op een onderbouwde manier 
heeft	georganiseerd,	waarbij	de	gekozen	uitvoeringsorganisaties	en	beleidsinstrumenten	het	
beleid	op	een	logische,	doelmatige	en	rechtmatige	wijze	uitvoeren.	Bijzondere	aandacht	ging	
ook	naar	de	afstemming	van	het	beleid	op	de	kansarmen.	Na	afloop	van	de	tegensprekelijke	
procedure	werd	op	23	februari	2016	gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement.	De	Commissie	
voor	Welzijn,	Volksgezondheid	en	Gezin	wijdde	er	op	8	maart	2016	een	bespreking	aan.

Energiearmoede: evaluatie van de Vlaamse beleidsinstrumenten

Op	 1	 juni	 2016	heeft	het	Rekenhof	een	onderzoek	aangekondigd	naar	de	energiearmoede.	
Het	zal	nagaan	of	er	 in	Vlaanderen	een	duidelijk	beleid	 is	 inzake	energiearmoede,	wat	de	
resultaten	ervan	zijn	en	of	de	Vlaamse	overheid	het	beleid	inzake	energiearmoede	bijstuurt,	
rekening houdend met de resultaten. Rapportering volgt eind 2017.
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Crisisjeugdhulp: analyse van niet-beantwoorde hulpvragen

Op	14	juni	2016	heeft	het	Rekenhof	een	audit	aangekondigd	naar	de	crisisjeugdhulp.	Het	zal	
onderzoeken	welke	kenmerken	van	de	crisis	het	risico	vergroten	dat	een	 jongere	geen	(ge-
paste)	crisisjeugdhulp	krijgt.	Ook	gaat	het	na	welke	de	systeemoorzaken	zijn	waarom	net	die	
kenmerken	van	de	crisis	een	rol	spelen.	Tot	slot	zal	het	onderzoeken	of	het	systeem	van	cri-
sisjeugdhulp	voldoende	wordt	geëvalueerd	met	het	oog	op	bijsturing,	dit	zowel	op	het	niveau	
van de crisisnetwerken als op beleidsniveau. Rapportering volgt eind 2017.

3.3.8 Werk en Sociale Economie

Thematisch 
auditverslag

Betaald	educatief	verlof Verslag	aan	Vlaams	
Parlement	15/06/2016
40	(2015-2016)	–	Nr.	1

Betaald educatief verlof

Op	10	maart	2016	gelastte	het	Vlaams	Parlement	het	Rekenhof	met	een	onderzoek	naar	het	
systeem	van	erkenningen	van	opleidingen	die	in	aanmerking	komen	voor	betaald	educatief	
verlof. Het onderzoek ging over de mate waarin de besluitvorming bij de erkenning en wei-
gering van opleidingen kwaliteitsvol is en gerelateerd met de beleidsdoelstellingen en over 
het	toezicht	erop	door	de	Vlaamse	erkenningscommissie.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	
werd	op	15	juni	2016	gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement.	De	Commissie	voor	Economie,	
Werk,	Sociale	Economie,	Innovatie	en	Wetenschapsbeleid	wijdde	er	op	30	juni	2016	een	be-
spreking aan.

3.3.9 Horizontaal

Thematisch 
auditverslag

Personeelsbesparingen	bij	de	Vlaamse	overheid Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	19/10/2016
37	(2016-2017)	–	Nr.	1

Financieel 
themarapport

Uitvoering	van	de	besparings-	en	begrotingsmaat-
regelen	2015

Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	03/11/2016
37-A	(2016-2017)	–	
Nr.	1

Fusies	in	de	Vlaamse	overheid Verslag	aan	Vlaams	Par-
lement	24/04/2017
37-D	(2016-2017)	–	
Nr.	1

Impact	 zesde	 staatshervorming	 op	 de	 Vlaamse	
overheid

In	uitvoering

Budgettaire	impact	van	de	vluchtelingencrisis In	uitvoering

Aanwending	van	de	begrotingsfondsen In	uitvoering
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Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

Het Rekenhof onderzocht of de personeelsbesparing bij de Vlaamse overheid is gerealiseerd 
en	of	daarbij	de	voorgenomen	uitgangspunten	zijn	gerespecteerd,	in	het	bijzonder	het	behoud	
van	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening	en	het	behoud	van	de	werkbaarheid.	Na	de	tegenspre-
kelijke procedure heeft het Rekenhof op 19 oktober 2016 gerapporteerd aan het Vlaams Parle-
ment.	De	Commissie	voor	Bestuurszaken,	Binnenlands	Bestuur,	Inburgering	en	Stedenbeleid	
wijdde	er	op	23	december	2016	een	bespreking	aan.

Uitvoering van de besparings- en begrotingsmaatregelen 2015

Op	19	januari	2016	heeft	het	Rekenhof	een	onderzoek	aangekondigd	naar	de	uitvoering	van	
de	besparingen	bij	de	begrotingsopmaak	2015.	Bij	zijn	onderzoek	van	de	begroting	had	het	
Rekenhof	vastgesteld	dat	de	1,15	miljard	euro	besparingsmaatregelen	van	de	Vlaamse	Rege-
ring	niet	duidelijk	 terug	 te	vinden	waren	 in	de	begrotingsstukken.	Na	de	 tegensprekelijke	
procedure	heeft	het	Rekenhof	op	3	november	2016	gerapporteerd	aan	het	Vlaams	Parlement.	
Bespreking	in	de	Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	Financiën	en	Begroting	vond	plaats	op	
29 november 2016.

Fusies in de Vlaamse overheid

Op	19	januari	2016	heeft	het	Rekenhof	een	onderzoek	aangekondigd	naar	de	reorganisatie	van	
de	Vlaamse	overheid	door	fusie	van	een	aantal	beleidsdomeinen,	departementen	en	agent-
schappen,	 alsook	 een	 rationalisering	 van	 de	 strategische	 adviesraden.	 De	 aangekondigde	
fusies	heeft	het	Rekenhof	beoordeeld	op	het	vlak	van	voorbereiding,	met	toetsing	aan	een	
checklist	regelgeving	en	personeel	en	aan	een	checklist	organisatie,	en	op	het	vlak	van	be-
groting	en	rekeningaflegging.	Verder	heeft	het	beoordeeld	of	een	aantal	knelpunten	inzake	
bestuurlijk	beleid	werden	geremedieerd	en	of	de	vooropgestelde	meetbare	efficiëntiewinsten	
werden	bereikt.	Na	de	tegensprekelijke	procedure	heeft	het	Rekenhof	op	24	april	2017	gerap-
porteerd aan het Vlaams Parlement.

Impact zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid

Op	19	januari	2016	heeft	het	Rekenhof	een	onderzoek	aangekondigd	naar	de	impact	van	de	
zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid. Het Rekenhof zal knelpunten bij de im-
plementatie	van	de	staatshervorming	beoordelen,	bijvoorbeeld	bij	overdracht	van	personeel,	
ICT,	vastgoed,	en	ook	budgettaire	implicaties	van	de	bevoegdheidsoverdracht	in	het	onder-
zoek betrekken. Rapportering volgt in het eerste semester van 2017.

Budgettaire impact van de vluchtelingencrisis

Op	27	juni	2016	heeft	het	Rekenhof	een	onderzoek	aangekondigd	naar	de	budgettaire	impact	
van de vluchtelingencrisis. Het zal onder andere nagaan of in voldoende middelen is voorzien 
en of de middelen worden ingezet voor wat ze zijn bedoeld. Rapportering volgt in 2017.
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Aanwending van de begrotingsfondsen

De	discussie	over	de	middelen	van	het	bossencompensatiefonds	(zie	3.3.4)	zette	het	Rekenhof	
ertoe aan de aanwending van de begrotingsfondsen horizontaal te onderzoeken: welke begro-
tingsfondsen	zijn	er,	hoeveel	middelen	bevatten	zij	en	onder	welke	voorwaarden	kunnen	die	
middelen worden aangewend? Rapportering volgt in 2017.

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	2016	werd	op	5	oktober	2016	voor-
gelegd	aan	de	federale	regering	en	het	federale	parlement.	Ook	werd	de	leerlingentelling	2017	
voorbereid: op 21 december 2016 werden de richtlijnen voor de leerlingentelling 2017 aan de 
onderwijsministers bezorgd. 

3.4.2 Mandaten en vermogensaangiften

Sinds	1	januari	2005	legt	de	wetgeving	aan	tal	van	openbare	mandatarissen	en	hoge	ambte-
naren 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	vermo-
gensaangifte	(bij	aanvang/stopzetting	van	een	aangifteplichtig	mandaat	of	ambt).	De	onder	
gesloten omslag ingediende vermogensaangiften worden ongeopend bewaard in een daartoe 
speciaal beveiligde opslagruimte.

In	2016	werden	de	mandatenlijsten	gepubliceerd	in	de	eerste	editie	van	het	Belgisch	Staats-
blad	van	12	augustus	2016.	Ook	de	lijsten	van	de	personen	die	in	strijd	met	de	toepasselijke	
wetgeving	hun	mandatenlijst	of	vermogensaangifte	niet	bij	het	Rekenhof	indienden,	werden	
gepubliceerd.
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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	
onder	3.3	bij	het	betrokken	beleidsdomein.

4.1.1 Vragen om advies en onderzoek

In het kader van die rekeningencontroles en naar aanleiding van opmerkingen die het Reken-
hof	bij	voorgaande	controles	heeft	geformuleerd,	heeft	het	op	21	juni	2016	zijn	advies	over	het	
ontwerp	van	policybeleidslijn	over	de	uitgaven	van	de	ombudsman	van	de	Vlaamse	Ombuds-
dienst gegeven.

Op	30	juni	2016	heeft	het	Rekenhof	op	verzoek	van	het	Vlaams	Parlement	zijn	advies	gegeven	
over	het	voorstel	van	decreet	tot	hervorming	van	de	VREG,	meer	bepaald	over	de	duidelijk-
heid	en	haalbaarheid	van	de	begrotingsprocedure,	de	door	de	Europese	richtlijnen	vereiste	
bestedingsautonomie	van	de	energieregulator	VREG	en	de	effecten	van	de	toepassing	van	ar-
tikel	4,	§2,	van	het	rekendecreet	op	de	VREG,	als	autonome	dienst	met	rechtspersoonlijkheid.

4.1.2 Protocol tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof: aanpassing

Gelet	op	het	gewijzigde	publicatiebeleid	van	het	Rekenhof	(zie	3.2.1)	was	het	wenselijk	het	
protocol	betreffende	de	samenwerking	 tussen	het	Vlaams	Parlement	en	het	Rekenhof	van	
20 maart 2012 op een aantal punten aan te passen. Er werden eveneens enkele actualiseringen 
uitgevoerd. Het nieuwe protocol werd ondertekend op 9 maart 2017 

4.1.3	 Parlementaire	commissie	Alternatieve	financiering

Het Vlaams Parlement heeft in zijn plenaire vergadering van woensdag 28 september 2016 de 
Commissie	voor	alternatieve	financiering	van	overheidsinvesteringen	opgericht.	Die	commis-
sie ad hoc heeft als opdracht een maatschappelijke beleidsnota op te stellen tegen eind mei 
2017,	ter	voorbereiding	van	een	themadebat	over	de	alternatieve	financiering	van	overheids-
investeringen. Het Rekenhof is ingegaan op de vraag tot deelname aan een hoorzitting op 
9	november	2016	over	de	bestaande	situatie	in	België,	alsook	op	de	vraag	om	medewerking	te	
verlenen aan de commissiewerkzaamheden en werkvergaderingen.



32

4.1.4 Commissiebesprekingen

Diverse publicaties van het Rekenhof gaven in 2016 aanleiding tot een bespreking in de be-
voegde commissies van het Vlaams Parlement.

Datum Commissie Onderwerp

21/01/2016 Commissie	voor	Economie,	Werk,	So-
ciale	Economie,	Innovatie	en	Weten-
schapsbeleid

Innovatief	Aanbesteden

28/01/2016 Commissie	voor	Mobiliteit	en	Openbare	
Werken

Rekeningenboek	over	2014

02/02/2016 Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	
	Financiën	en	Begroting

Rekeningenboek	over	2014

18/02/2016 Commissie	voor	Onderwijs	en	Vorming Rechtspositie	van	het	personeel	van	het	
basis-	en	secundair	onderwijs

08/03/2016 Commissie	voor	Welzijn,	Volksgezond-
heid	en	Gezin

Vlaams	preventief	gezondheidsbeleid

28/04/2016 Commissie	voor	Mobiliteit	en	Openbare	
Werken

Baggerwerken	in	Vlaanderen

17/05/2016 Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	
	Financiën	en	Begroting

Aanpassing	begroting	2016	

24/05/2016 Commissie	voor	Leefmilieu,	Natuur,	
Ruimtelijke	Ordening,	Energie	en	
Dieren	welzijn

Ontbossing	en	compensatie

02/06/2016 Commissie	voor	Mobiliteit	en	Openbare	
Werken

Tiende	 voortgangsrapportage	 Master-
plan	2020

30/06/2016 Commissie	voor	Economie,	Werk,	
	Sociale	Economie,	Innovatie	en	Weten-
schapsbeleid

Betaald	educatief	verlof

25/10/2016 Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	
	Financiën	en	Begroting

Rekeningenrapport	over	2015

15/11/2016 Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	
	Financiën	en	Begroting

Initiële	begroting	2017

29/11/2016 Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	
	Financiën	en	Begroting

Meerjarenraming	 2017-2022	 van	 de	
Vlaamse	Gemeenschap

29/11/2016 Commissie	voor	Algemeen	Beleid,	
	Financiën	en	Begroting

Uitvoering	van	de	besparings-	en	begro-
tingsmaatregelen	2015

13/12/2016 Commissie	voor	Bestuurszaken,	
	Binnenlands	Bestuur,	Inburgering	en	
Stedenbeleid

Personeelsbesparingen	 bij	 de	 Vlaamse	
overheid
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4.1.5 Opvolging van de Rekenhofaanbevelingen en opvolgingsbesprekingen

In	2016	vonden	twee	opvolgingsbesprekingen	plaats	over	twee	Rekenhofverslagen	uit	2014:

Datum Commissie Onderwerp

15/03/2016 Commissie	voor	Bestuurszaken,	
	Binnenlands	Bestuur,	Inburgering	en	
Stedenbeleid

Topkaderfuncties	 bij	 de	 Vlaamse	 over-
heid	(verslag	van	21	oktober	2014)

15/03/2016 Commissie	voor	Bestuurszaken,	Bin-
nenlands	Bestuur,	Inburgering	en	
Stedenbeleid

Raamcontracten	 van	 het	 Agentschap	
voor	Facilitair	Management	(verslag	van	
24	juni	2014)

Zoals bepaald in het protocol tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof moet het Reken-
hof tegen 1 augustus een inventaris opstellen van de aanbevelingen waarop een reactie van 
de	Vlaamse	Regering	wordt	verwacht	in	de	beleidsbrieven.	Op	19	juli	2016	werd	de	volledige	
inventaris bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en tegelijk aan elke minister 
het deel van de inventaris met de aanbevelingen waarover hij moet rapporteren in zijn be-
leidsbrieven.

Het protocol bepaalt ook dat het Rekenhof jaarlijks in december aan het Vlaams Parlement 
een lijst bezorgt van de audits die voor een opvolgingsbespreking in aanmerking komen. Die 
lijst werd met brief van 20 december 2016 aan de parlementsvoorzitter verstuurd. 

4.1.6 Activiteitenverslag van het Rekenhof

Op	23	mei	2016	heeft	de	voorzitter	van	het	Rekenhof	het	activiteitenverslag	over	20153 over-
handigd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.

4.1.7 Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Iedere volksvertegenwoordiger heeft het recht aan het Rekenhof inzage te vragen in zijn dos-
siers,	zoals	bepaald	in	het	reglement	van	orde	van	het	Rekenhof	(artikelen	33-36).	Het	Reken-
hof stuurt de voorzitter van het Vlaams Parlement telkens een afschrift van zijn antwoord. 
Hieronder volgt een overzicht van de aanvragen die het Rekenhof in 2016 heeft ontvangen.

Datum Onderwerp Parlementslid

31/03/2016 Concessieovereenkomst	 voor	 de	 luchthaven	 van	 Ant-
werpen

Ingrid	Pira

21/04/2016 (Meer)opbrengsten	van	de	schenkingsrechten	 Bjorn	Rzoska	

06/10/2016 Beheer	van	Herita	vzw	 Jean-Jacques	De	Gucht	

3 38 (2015-2016) - Nr. 1.
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4.2 Stuurgroep single audit en Vlaamse adviescommissie voor de 
boekhoudkundige normen (VABN)

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,	
bijvoorbeeld	uitbouw	van	het	permanent	dossier,	risicomanagement,	enz.	

De	stuurgroep	single	audit	heeft	twee	afsprakennota’s	gefinaliseerd,	met	name:	

•	 Afspraken over Single Audit: audit rekeningen 2016 Vlaamse overheid,

•	 Globale	afsprakennota	Single	Audit.

De	eerste	afsprakennota	vervangt	de	jaarlijkse	afspraken	tussen	het	Rekenhof,	het	IBR	en	het	
departement	Financiën	en	Begroting.	De	globale	afsprakennota	vervangt	alle	andere	afspra-
kennota’s	en	betrekt	nu	ook	de	Inspectie	van	Financiën	en	de	Vlaamse	Auditautoriteit	Eu-
ropese	Structuurfondsen.	Specifieke	afspraken	met	een	bepaalde	controleactor	kunnen	als	
addendum worden bijgevoegd.

De	Vlaamse	Regering	heeft	eind	2014	een	Vlaamse	adviescommissie	voor	de	boekhoudkun-
dige	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	2016	
publiceerde	de	VABN	vier	adviezen:	

•	 advies	2016/1	betreffende	het	boeken	van	geherkwalificeerde	PPS-projecten,

•	 advies	2016/2	betreffende	de	behandeling	van	een	geherkwalificeerde	renteswap,

•	 advies	2016/3	betreffende	het	rapporteringssjabloon	Vlaamse	overheid,	

•	 advies	2016/4	betreffende	de	verwerking	van	ontvangen	voorschotfacturen.

4.3 Overleg met Audit Vlaanderen

Audit	Vlaanderen	en	het	Rekenhof	plegen	regelmatig	overleg	over	onder	andere	(de	afstem-
ming	van)	hun	beide	planningen,	audittechnieken	en	 individuele	onderzoeken.	De	afspra-
kennota	met	Audit	Vlaanderen	voorziet	in	jaarlijks	overleg	tussen	enerzijds	het	Rekenhof	en	
Audit	Vlaanderen	en	anderzijds	de	beleidsraad	of	het	managementcomité	per	beleidsdomein.	
Verder	nemen	het	Rekenhof	en	Audit	Vlaanderen	op	ad-hoc	basis	contact	op	naar	aanleiding	
van	bijvoorbeeld	de	monitoring	en	risicoanalyse	of	een	audit.

Tijdens	het	groepsoverleg	met	Audit	Vlaanderen	op	24	juni	2016	lichtte	het	Rekenhof	de	uit-
voering	van	zijn	strategisch	plan	2015-2019	toe	en	de	zesde	staatshervorming.	Verder	stonden	
de	ervaringen	van	Audit	Vlaanderen	met	de	inhuur	van	externen	op	de	agenda,	alsook	de	ver-
nieuwde	aanpak	van	organisatieaudits.	Op	10	november	2016	kwamen	tijdens	het	periodiek	
overleg	onder	andere	aan	bod:	planning	en	uitvoering	van	de	planning,	inclusief	de	rondgang	
bij	de	managementcomités,	het	werkterrein	van	Audit	Vlaanderen	en	single	audit.
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4.4 Werkbezoeken en studiedagen

Datum Evenement Inhoud

Georganiseerd door het Rekenhof

09/06/2016 Ontmoetingsdag	met	de	SERV Voorstelling	 van	 de	werking	 van	 beide	
instellingen

24/06/2016 Groepsoverleg	met	Audit	Vlaanderen Tweejaarlijkse	 uitwisseling	 van	 kennis	
en	ervaringen	tussen	beide	instellingen

13/10/2016 Reflectiedag	met	de	Nederlandse	Alge-
mene	Rekenkamer

Impact	van	audit

Georganiseerd door derden met actieve deelname van het Rekenhof

07/03/2016 Lessenreeks	Audit	Vlaanderen Performantieaudit

27/04/2016 Seminarie	over	single	audit	in	het	ho-
ger	onderwijs	door	UGent	en	Meesters	
in	Masters

Presentatie

03/06/2016 Presentatie	voor	de	N-VA-fractie	van	
het	Vlaams	Parlement

Voorstelling	 van	 de	 werking	 van	 het	
	Rekenhof

20/10/2016 Presentatie	voor	een	internationale	de-
legatie	van	studenten	aan	het	Instituut	
voor	Ontwikkelingsbeleid	en	-beheer	
(IOB),	Universiteit	Antwerpen

Voorstelling	 van	 de	 werking	 van	 het	
	Rekenhof

17/11/2016 Presentatie	voor	leidend	ambtenaren	
van	de	Auditoria	General	de	la	Ciudad	
Autonoma	de	Buenos	Aires

Voorstelling	 van	 de	 werking	 van	 het	
	Rekenhof

23/11/2016 Concept	en	mogelijkheden	van	single	
audit

Singel	audit	afsprakennota

14/12/2016 Symposium	over	onderwijsvrijheid	voor	
UCLL

Presentatie
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HOOFDSTUK 5

Enquête bij het Vlaams 
Parlement over de producten 
van het Rekenhof

5.1 Inleiding

In maart 2017 heeft het Rekenhof een enquête georganiseerd bij de Vlaamse parlementsleden 
over	de	Rekenhofproducten,	zoals	voorzien	in	het	Protocol tussen het Vlaams Parlement en 
het Rekenhof4. In de enquête peilde het Rekenhof hoe het Vlaams Parlement denkt over de 
leesbaarheid en bruikbaarheid van zijn producten. Die producten zijn: thematische auditrap-
porten,	begrotingsverslagen,	het	jaarlijkse	rekeningenrapport	en	het	jaarlijks	activiteitenver-
slag.

In	de	enquête	werd	de	124	Vlaamse	parlementsleden	gevraagd	naar	hun	kennis,	lezen,	gebruik	
en	beoordeling	van	 16	Rekenhofrapporten.	De	enquête	werd	verstuurd	via	een	websurvey,	
waarbij de parlementsleden een link naar de enquête ontvingen via e-mail. 

Van	de	 124	Vlaamse	parlementsleden	hebben	41	parlementsleden	de	 survey	volledig	 inge-
vuld,	wat	neerkomt	op	een	responsgraad	van	33%.	Eén	parlementslid	heeft	alleen	de	eerste	
vraag over de kennis van rapporten ingevuld: die resultaten worden bijgevolg weergegeven 
voor	42	respondenten.

5.2 Resultaten

5.2.1 Kennis van rapporten

Zoals	blijkt	uit	de	onderstaande	grafiek,	kent	twee	derde	van	de	respondenten	(67%)	de	Re-
kenhofrapporten	van	2016.	De	grote	meerderheid	van	hen	(57%)	kent	de	rapporten	via	de	in-
terne	mailing	van	het	Vlaams	Parlement.	Ongeveer	één	op	tien	(9%)	kent	de	rapporten	(ook)	
via de presentatie van het Rekenhof in de bevoegde commissie. Kennisname van de rapporten 
via	traditionele	media	(5%)	en	de	website	van	het	Rekenhof	(5%)	gebeurt	slechts	in	beperkte	
mate.	Amper	0,3%	van	de	respondenten	kent	een	rapport	via	de	sociale	media5. Er worden nog 
twee andere kanalen genoemd: via andere parlementsleden en via interne nota’s die binnen de 
fractie worden besproken.

4 Het protocol bepaalt dat het Rekenhof na het verstrijken van de helft van een legislatuur (vijfjaarlijks dus) een enquête 
organiseert bij het Vlaams Parlement.

5 Het Rekenhof communiceert zelf niet via sociale media zoals Twitter of Facebook, dus dat is geen onverwacht resul-
taat.
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De	onderstaande	grafiek	rangschikt	de	kennisname	per	rapport.	De	vier	hoogst	gerangschikte	
rapporten zijn gekend door de overgrote meerderheid van de respondenten. Het betreft rap-
porten die betrekking hebben op alle beleidsdomeinen en dus interessant zijn voor alle parle-
mentsleden.	De	rapporten	die	erna	komen	–	behalve	het	Rekeningenrapport	over	2015	–	zijn	
thematische	auditrapporten	die	focussen	op	een	specifiek	beleidsdomein	en	dus	vooral	rele-
vant zijn voor parlementsleden die zetelen in de bevoegde commissie.
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5.2.2 Lezen van rapporten

Het	aantal	respondenten	dat	een	rapport	kent,	varieert	tussen	16	en	39	per	rapport,	met	een	
gemiddelde	van	28	respondenten.	De	onderstaande	grafiek	toont	dat	van	de	respondenten	
die	een	rapport	kennen,	bijna	twee	op	drie	(62%)	het	rapport	ook	lezen.	23%	van	hen	leest	de	
samenvatting,	22%	leest	de	conclusie	en	18%	leest	de	aanbevelingen.	14%	van	de	respondenten	
leest het volledige rapport.

5.2.3 Gebruik van rapporten

Het aantal respondenten dat een rapport heeft gelezen,	varieert	tussen	5	en	35	per	rapport,	
met	een	gemiddelde	van	18	respondenten.	Uit	de	onderstaande	grafiek	blijkt	dat	de	rappor-
ten	die	worden	gelezen,	ook	effectief	worden	gebruikt	 (97%).	Voor	meer	dan	de	helft	van	
de	respondenten	(58%)	leidt	het	lezen	van	een	rapport	tot	meer	inzicht	van	en	nieuwe	per-
spectieven	op	het	betrokken	onderwerp.	Ruim	een	vierde	(27%)	van	de	respondenten	die	een	
rapport	lezen,	gebruikt	dat	rapport	tijdens	een	commissiebespreking.	Ongeveer	één	op	tien	
respondenten	(9%)	wendt	een	gelezen	rapport	aan	tijdens	onderhandelingen	met	derden	en	
in	beperkte	mate	worden	de	rapporten	ook	gebruikt	voor	parlementaire	vragen	(6%),	decreet-
gevende	initiatieven	(3%)	en	interpellaties	(2%).
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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 resultaten 
zijn	berekend	voor	41	respondenten.	De	percentages	voor	kennisname	schommelen	tussen	
41%	en	95%,	de	percentages	voor	lezen	en	gebruik	tussen	12%	en	85%.

5.2.5 Score van rapporten

De	parlementsleden	konden	elk	gelezen	rapport	een	score	op	5	geven	op	inhoudelijke	kwa-
liteit,	 leesbaarheid,	maatschappelijke	relevantie	en	relevantie	van	de	aanbevelingen6. In de 
onderstaande	grafiek	zijn	de	scores	verdubbeld,	zodat	elk	criterium	een	score	op	 10	krijgt.	
Daaruit	blijkt	dat	de	rapporten	op	elk	criterium	vrij	goed	scoren,	met	scores	tussen	7,4	en	8.

6 Voor de criteria maatschappelijke relevantie, inhoudelijke kwaliteit en leesbaarheid varieert het aantal scores per rap-
port tussen 5 en 35. Voor de relevantie van de aanbevelingen varieert het aantal scores per rapport tussen 1 en 18: voor 
dat criterium werden alleen de scores meegenomen van de respondenten die de aanbevelingen ook effectief hebben 
gelezen.
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De	onderstaande	grafiek	toont	de	algemene	score	per	rapport7,	met	bovenaan	het	rapport	met	
de hoogste score en onderaan het rapport met de laagste score. Daaruit blijkt dat alle rappor-
ten	goed	worden	beoordeeld	en	dat	de	scores	niet	ver	uit	elkaar	liggen:	ze	variëren	tussen	7,2	
en	8,5	op	10.	Ook	blijkt	dat	rapporten	die	vaker	worden	gelezen	en	gebruikt,	niet	automatisch	
een hogere score krijgen en omgekeerd.

7 De algemene score steunt op drie criteria: maatschappelijke relevantie, inhoudelijke kwaliteit en leesbaarheid. Het 
vierde criterium (relevantie van de aanbevelingen) is buiten beschouwing gelaten omdat het minder beoordelingen per 
rapport heeft en omdat het onrechtstreeks al zit vervat in de andere criteria.
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HOOFDSTUK 6

Reflectiedag over de impact van 
rekenkamers
6.1	 Reflectiedag

Op	13	oktober	2016	vond	op	het	Rekenhof	een	reflectiedag	over	de	impact	van	rekenkamers	
plaats.	Het	was	de	derde	reflectiedag	die	werd	georganiseerd	voor	het	Rekenhof	en	de	Neder-
landse	Algemene	Rekenkamer	samen.	Er	namen	een	70-tal	medewerkers	aan	deel,	inclusief	
enkele	medewerkers	van	Audit	Vlaanderen	en	de	SERV.

In	de	voormiddag	gaven	Vital	Put	(eerste-auditeur-directeur	bij	het	Belgisch	Rekenhof)	en	
Thomas	Schillemans	(Universiteit	Utrecht)	elk	een	presentatie	over	wat	rekenkamers	kunnen	
leren van het wetenschappelijk onderzoek over impact. In de namiddag vonden drie parallelle 
discussiegroepen	plaats,	waarvan	de	resultaten	 in	plenum	werden	voorgesteld.	Tot	slot	gaf	
Adri	De	Brabandere	(eerste-auditeur-revisor	bij	het	Belgisch	Rekenhof)	een	filosofische	kijk	
op	de	impact	van	audit	en	rekenkamers.	De	reflectiedag	werd	ingeleid	door	Ignace	Desomer	
(voorzitter	van	het	Rekenhof)	en	Arno	Visser	(voorzitter	van	de	Algemene	Rekenkamer),	en	
uitgeleid	door	Francine	Giskens	(collegelid	van	de	Algemene	Rekenkamer).

Mede	naar	aanleiding	van	de	reflectiedag	publiceert	het	Vlaams	Tijdschrift	voor	Overheids-
management	(VTOM)	na	de	zomer	van	2017	een	themanummer	over	twintig	jaar	performan-
tie-audit door het Rekenhof.

6.2 Wat kunnen rekenkamers leren van het wetenschappelijk onder-
zoek over impact van adits?

Vital Put, eerste-auditeur-directeur bij het Belgisch Rekenhof8

 

Rekenkamers hebben veelal een dubbele missie: hun parlement bijstaan in de controle op de 
regering en bijdragen tot een beter werkende publieke sector. Hebben performantie-audits 

8 Vital Put heeft op 12 mei 2017 de eed afgelegd als raadsheer in het Rekenhof.
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een	positieve	impact	op	die	dubbele	missie?	In	een	review	van	14	wetenschappelijke	studies	
uit de periode 1980-2008 luidde de conclusie dat performantie-audit een matig positieve im-
pact	had.	Ondertussen	(2008-2016)	zijn	17	nieuwe	studies	beschikbaar.	De	bevindingen	ko-
men in grote mate overeen met de conclusies uit de vorige review: het globaal oordeel over 
impact	en	de	factoren	die	daarbij	van	belang	zijn,	is	gelijklopend.	Performantie-audit	blijkt	
wel	degelijk	zinvol	werk	te	zijn,	dat	een	verschil	maakt	voor	de	samenleving.	
Uit het onderzoek blijkt dat de volgende factoren belangrijk zijn om impact te genereren: 

•	 relatie	tussen	auditor	en	geauditeerde	(vertrouwen,	open	communicatie,	gedeelde	denk-
kaders),

•	 kwaliteit	van	het	auditrapport	(relevantie,	tijdigheid),

•	 opvolging	van	aanbevelingen,

•	 cultuur	binnen	de	geauditeerde	organisatie(s),

•	 lopende	hervormingen	binnen	de	geauditeerde	organisatie(s),

•	 toevallige	gebeurtenissen	(bijvoorbeeld	wisseling	van	management),

•	 druk	van	de	media,	van	belangengroepen	en	van	het	parlement.

De	factoren	waar	de	strategie	van	het	Rekenhof	op	inzet	om	de	impact	te	vergroten,	zijn	con-
sistent met de aanbevelingen uit het wetenschappelijk onderzoek. 

De bestaande impactstudies worden echter gekenmerkt door enkele belangrijke methodolo-
gische	en	conceptuele	beperkingen.	Zo	wordt	de	ondersteuning	van	parlement(en)	door	de	
rekenkamers in de controle op de regering veel minder meetbaar gemaakt dan de impact op 
een	beter	functioneren	van	de	publieke	sector.	Bovendien	steunt	het	onderzoek	bijna	steeds	
op	perceptuele	data,	veelal	slechts	van	één	betrokken	partij	(de	geauditeerde)	en	is	er	nau-
welijks aandacht voor het daadwerkelijk gebruik van auditrapporten. De bereikte impact 
wordt	ook	niet	gerelateerd	aan	de	kosten	die	audit	meebrengt.	Om	bruikbaar	te	zijn,	zal	het	
wetenschappelijk onderzoek nieuwe paden moeten bewandelen: meer harde data verzame-
len,	meer	oog	hebben	voor	complexe	causale	relaties	(noodzakelijk,	voldoende,	enz.),	meer	
en bredere denkkaders hanteren die het mogelijk maken nieuwe variabelen te betrekken in 
het	onderzoek	(de	aard	van	de	performantie-audits,	het	aantal	performantie-audits,	de	wijze	
waarop	publieke	diensten	worden	geleverd,	enz.).

6.3 Naleven of nadenken. Over mogelijke doorwerking van perfor-
mance audit

Thomas Schillemans, universitair hoofddocent bestuurskunde Universiteit Utrecht 
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Wanneer	heeft	een	rekenkamer	impact?	Wil	ze	dat	ministeries	haar	aanbevelingen	naleven of 
dat ze erover nadenken?	Idealiter	leidt	een	audit	tot	beide,	maar	er	zit	toch	een	zekere	span-
ning	tussen	de	twee,	want	bij	de	toetsing	gaat	het	om	een	andere	verhouding,	een	andere	sfeer.	
Het Calibrated Public Accountability-model	(CPA-model)	onderscheidt	zes	factoren	die	een	
effect	hebben	op	nadenken	versus	naleven.

Vier factoren hebben zowel een invloed op nadenken als naleven:

1.	 Pre-commitment:	Als	er	ruimte	is	om	gedrag/werkwijze	bij	te	stellen,	is	de	beoordeelde	
behoorlijk	bereid	om	met	kritische	feedback	rekening	te	houden.	Zo	niet,	volgt	een	defen-
sieve reactie op feedback. 

2. Verwachte beoordeling: Er is meer weerstand als de beoordeling afwijkt van de verwach-
tingen.	Als	een	rekenkamer	andersoortige	producten	zou	beginnen	maken,	bestaat	dus	
het	risico	op	weerstand.	Afspraken	maken	is	daarom	belangrijk.

3.	 Gezagvolle	beoordelaar:	Of	je	wordt	gezien	als	relevante	beoordelaar,	is	relevant	voor	de	
navolging.

4.	 Eenduidige	beoordelaar:	Een	vermenging	van	advies	en	controle	kan	tot	spanningen	lei-
den: neemt de ander die twee aspecten waar? Het risico bestaat dat de rekenkamer als 
auditor wordt geïnterpreteerd en de boodschap tot nadenken niet wordt opgepikt.

Twee	factoren	hebben	een	effect	op	nadenken	OF	naleven.

1.	 Niet	geheel	bekende	maatstaven	versus	volledig	bekende	maatstaven:	Als	maatstaven	sterk	
afgelijnd	zijn,	weet	de	beoordeelde	perfect	wat	van	belang	is	(naleven),	maar	dat	leidt	niet	
tot	reflectie.	De	beoordeelde	hoort	niet	dat	je	ook	andere	dingen	vraagt.	

 De verhouding tussen beide is moeilijk: het is een kwestie van de mindset omdraaien.

2.	 Focus	op	proces	of	uitkomst:	Het	eerste	stimuleert	nadenken,	het	tweede	naleven.

6.4 Gedachtewisseling

Tijdens	de	reflectiedag	hebben	drie	werkgroepen	elk	afzonderlijk	een	onderwerp	rond	impact	
uitgediept.	Dat	gebeurde	aan	de	hand	van	een	presentatie	door	zowel	de	Belgische	als	de	Ne-
derlandse	rekenkamer,	gevolgd	door	discussievragen.	De	onderstaande	paragrafen	vatten	de	
geopperde	ideeën	van	de	werkgroepen	samen,	alsook	de	reacties	in	het	plenum.	

6.4.1 Hoe kunnen rekenkamers de impact van audits meten?
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Geeft de indicator financiële impact een goed beeld van de impact?

De	National	Audit	Office	(Verenigd	Koninkrijk)	berekent	voor	elke	pond	die	ze	kost,	hoeveel	
ze de overheid helpt besparen. De discussie over deze indicator bracht drie valkuilen aan het 
licht: 

1. Het kan leiden tot uitsluitend uitzoeken van onderzoeken die leiden tot besparingen of 
van onderwerpen die je goed kunt meten. 

2.	 Het	is	moeilijk	de	financiële	impact	te	berekenen	voor	alle	aanbevelingen.	

3.	 Heel	wat	aanbevelingen	kosten	veeleer	geld	dan	dat	ze	leiden	tot	een	besparing.

Wat met de indicator implementatie van aanbevelingen? Of volstaat acceptatie?

Zowel	 de	 ARK	 als	 het	 Rekenhof	 hanteren	 de	 indicator	 percentage aanbevelingen die zijn 
geïmple menteerd. Drie kanttekeningen hierbij uit de discussie: 

1. De planning moet een natraject bevatten om de implementatie te kunnen nagaan.

2.	 De	aanbevelingen	moeten	zo	geformuleerd	zijn	dat	ze	op	te	volgen	zijn.	Audit	Vlaanderen	
vraagt bijvoorbeeld aan de geauditeerde tegen wanneer een geaccepteerde aanbeveling re-
aliseerbaar	is,	zodat	het	de	realisatie	kan	opvolgen.	

3.	 De	kwaliteit	van	een	audit	valt	niet	enkel	af	te	lezen	aan	de	hand	van	het	percentage	uitge-
voerde aanbevelingen.

Maken rekenkamers hun impactindicatoren intern of ook extern bekend?

Hierin	bleek	een	verschil	tussen	de	ARK	en	het	Rekenhof.	Bij	de	ARK	is	er	een	opvolgmonitor	
die per ministerie weergeeft welke aanbevelingen zij de voorbije jaren uitvoerden. Die monitor 
is	door	iedereen	online	raadpleegbaar.	Dat	doet	de	ARK	eerder	als	principekwestie	omwille	
van	de	transparantie,	dan	omwille	van	de	impact.	Toch	is	het	zo	mogelijk	ministeries	onder-
ling te benchmarken en dat is een krachtig instrument om tot handelen aan te zetten en dus 
de impact te verhogen.

6.4.2 Hoe kunnen rekenkamers de impact vergroten door goede communicatie over 
de auditresultaten (in verslagen en daarbuiten)?
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Elke doelgroep verdient zijn eigen product 

De	ARK	rapporteert	gelaagd,	met	een	korte	en	brede	boodschap,	beelden,	bijlagen,	video’s	
en webdossiers. Zij onderschrijft daarbij de aandachtsshift van de brede rapporttekst naar de 
periferie	(samenvatting,	conclusies	en	aanbevelingen)	naarmate	de	doelgroep	ruimer	wordt.	
Het kan echter niet de bedoeling zijn dat elke doelgroep een andere boodschap krijgt. In de 
ARK	levert	die	vraag	soms	enorme	worstelingen	op.

Ook	bij	de	SERV	leeft	de	vraag	of	afgeleide	producten	voor	andere	doelgroepen	nodig	zijn.	
De raad kiest momenteel voor een basisproduct met beeld en boodschap vooraan en met 
maatwerk,	maar	zonder	de	gewenste	uitstraling	van	onafhankelijkheid	en	expertise	te	willen	
prijsgeven. Het Rekenhof werkt gelijkaardig. De gelaagdheid schuilt bij het Rekenhof in de 
rapportstructuur,	waarbij	specifieke	onderdelen	zich	op	specifieke	doelgroepen	richten	(bij-
voorbeeld	technische	bijlagen	voor	de	geauditeerde,	samenvatting	voor	parlement	en	als	basis	
voor	het	persbericht).	De	ARK	volgt	ook	die	werkwijze,	maar	de	kamerleden	lezen	zelden	een	
rapport van a tot z. Daarom probeert ze haar rapporten daarom in hapbare brokken op te de-
len,	die	ze	mondeling	in	de	Tweede	Kamer	toelicht.

In deze tijd geen product zonder beeld

De	ARK	betrekt	de	specialisten	visualisatie	al	vroeg	bij	het	onderzoek.	Ook	de	SERV	zet	zo	
vroeg	mogelijk	een	wisselwerking	op	tussen	onderzoekers	en	communicatiemensen.	Soms	
maakt	een	visualisatie	dingen	duidelijker,	creëert	zij	nieuwe	 inzichten.	Denken	 in	beelden	
helpt	volgens	de	ARK	wegkomen	van	dikke	rapporten.	Niet	alles	werkt	echter.	Zo	vinden	for-
mele ontvangers	experimenteren	wel	fijn,	maar	willen	ze	uiteindelijk	wel	een	product	dat	in	
hun databanken past. Het komt erop neer dat je het gebruik van visualisatie sterk op de doel-
groep moet afstemmen.

Meer communicatie over minder audits

Volgens	de	ARK	moeten	onderzoek	en	communicatie	hand	in	hand	gaan.	De	geïnvesteerde	
onderzoeksenergie mag immers niet in een bodemloze put wegzinken. Presentatie dus als 
onderdeel	van	het	onderzoek.	De	ARK	acht	dat	de	grootste	van	haar	recente	ontwikkelingen.	
Meteen	bij	de	keuze	van	het	onderzoeksonderwerp	werpt	zij	al	de	vragen	op	welke	doelgroe-
pen	worden	geviseerd	en	welke	producten	daarvoor	zullen	worden	ingezet	(van	rapport	tot	
bijvoorbeeld	een	videofilm).
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6.4.3 Hoe kunnen rekenkamers de impact vergroten door geautiteerde en stake-
holders te betrekken tijdens en na de audit, of door adviesverlening?

Als	de	visie	van	andere	belanghebbenden	te	veel	aan	bod	komt,	doet	dat	afbreuk	aan	
de	onafhankelijkheid	van	een	rekenkamer?

Om	de	impact	te	vergroten	door	interactie	met	geauditeerden	en	andere	belanghebbenden,	
past	het	Rekenhof	zowel	voor,	tijdens	als	na	de	audit	al	een	aantal	zaken	toe,	zoals	verken-
nende	gesprekken	vooraf	over	de	onderwerpkeuze	en	de	opzet	van	de	audit,	evenwichtige	en	
gepaste	rapportering,	en	een	transparante	communicatie.	De	ARK	illustreerde	haar	praktijken	
met	een	aantal	voorbeelden.	Zo	toonde	ze	een	animatiefilm	die	de	resultaten	van	een	audit	
verspreidde naar het publiek en kwam het gebruik van sociale media ter sprake als manier om 
contact te leggen met belanghebbenden.

Het	gebruik	van	media	(in	het	algemeen)	kan	werken	als	een	katalysator	voor	de	verspreiding	
van	de	auditresultaten.	Maar	er	schuilen	ook	gevaren:	er	kan	recuperatie	zijn	van	de	resultaten	
met	andere	bedoelingen,	aangezien	de	conclusies	voor	een	deel	uit	handen	worden	gegeven.	
Dat kan dan ook invloed hebben op het imago van de auditinstelling. Kortom: aandacht voor 
een	audit	op	(sociale)	media	is	niet	hetzelfde	als	impact,	media	zijn	slechts	één	van	de	vele	
kanalen waarlangs impact kan werken.

Als de geauditeerde het niet eens is met opzet en aanbevelingen van een audit, moe-
ten die worden aangepast om voldoende impact te kunnen hebben?

Instemming door de geauditeerde heeft inderdaad invloed op de acceptatie en mogelijks op 
de implementatie van de auditaanbevelingen. Een goede onderwerpkeuze is daarbij heel be-
langrijk.	Steeds	moet	de	vraag	worden	gesteld	wat	de	relevantie	is	van	een	bepaald	thema	en	
wie iets heeft aan een audit daarover. De aanbevelingen moeten steeds concreet en begrij-
pelijk	zijn.	Echter	moeten	ook	zaken	gezegd	kunnen	worden	die	de	geauditeerde	(nog)	niet	
aanvaardt. Het kan bijvoorbeeld gaan om aanbevelingen die eerder op lange termijn kunnen 
worden gerealiseerd en meer gericht zijn op een verandering van mindset.

Zijn audit en advies verenigbaar?

Binnen	het	Rekenhof	worden	advies	en	audit	enerzijds	nu	al	verenigd	en	dat	moet	ook.	Vanuit	
de	kennis	die	tijdens	de	audit	werd	opgedaan,	moeten	concrete	aanbevelingen	volgen.	Er	moet	
niet	enkel	worden	ingegaan	op	wat	fout	loopt,	maar	ook	op	hoe	dat	moet	worden	verholpen.	
Anderzijds	kan	het	niet	de	bedoeling	zijn	dat	auditeurs	daar	te	ver	in	gaan.	Het	auditoraat	
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moet	steeds	een	zekere	onafhankelijkheid	bewaren	en	een	bepaalde	bewegingsvrijheid	laten	
voor de manier waarop de auditaanbevelingen worden toegepast. Het vinden van het juiste 
niveau van aanbevelingen is dus cruciaal.

6.5	 Filosofische	reflecties	over	impact	van	rekenkamers.	Een	dwarse	
kijk?

Adri De Brabandere, eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof 
 

Epistemologische denkkaders

Als	auditeurs	bevindingen	formuleren,	hopen	ze	dat	die	waarheidsgetrouw	zijn	en	de	werke-
lijkheid	weerspiegelen,	maar	tegelijk	hebben	ze	vaak	het	vage	besef	dat	die	bevindingen	maar	
geldig zijn in een bepaald denkkader. Immanuel Kant werkte een kennismodel uit dat gro-
tendeels	(weliswaar	in	gewijzigde	vorm)	nog	altijd	geldt:	we	bekijken	de	werkelijkheid	altijd	
met	een	bril,	die	de	werkelijkheid	niet	alleen	kleurt,	maar	ze	ook	kenbaar	maakt.	Na	Kant	zijn	
er	op	basis	van	dit	model	verschillende	epistemologische	standpunten	ontwikkeld,	naast	het	
realistisch of positivistisch standpunt. Die verschillende standpunten brengen vooral het be-
sef	mee	dat	een	audit	altijd	beperkt	is	en	er	altijd	andere	benaderingen	mogelijk	zijn.	Omdat	
auditeurs	voorafgegeven	normen	hanteren,	lijkt	een	praktisch	realisme	echter	het	natuurlijke	
epistemologisch denkkader voor audits.

Impact van audits anders bekeken

Om	de	impact	van	audits	en	rekenkamers	ruimer	te	bekijken	dan	de	verbetering	van	het	over-
heidsfunctioneren,	liet	de	spreker	zich	inspireren	door	Michel	Foucault,	Jürgen	Habermas	en	
Hannah	Arendt.	Een	auditeur	kan	misschien	niet	anders	dan	claimen	dat	hij	een	realistisch	
standpunt	inneemt,	maar	voor	een	buitenstaander	(bijvoorbeeld	een	onderzoeker	van	de	im-
pact)	kan	het	duidelijk	zijn	dat	in	de	audit	verschillende	perspectieven	meespelen,	waarvan	de	
auditeur zich niet noodzakelijk bewust is. De vraag rijst zelfs of bepaalde perspectieven niet 
worden versterkt of mee gevormd door audits. Dat is ook een vorm van impact. Dat kan wor-
den geïllustreerd door de gewijzigde verwachtingen omtrent de verhouding tussen overheid 
en burger. De toenemende registratie door de overheid van gedragingen en eigenschappen 
van	burgers	leidt	ertoe	dat	die	verhouding	meer	en	meer	technisch	van	aard	wordt.	Auditver-
slagen zijn hier niet neutraal in. Zij versterken de technische aard van die verhouding tussen 
overheid	en	burger.	Een	visie	die	daar	regelrecht	tegenover	staat,	gaat	uit	van	de	opvatting	dat	
burgers	politiek	actief	zijn.	Audits	kunnen	een	tegenwicht	vormen	voor	de	louter	technische	
verhouding	door	bijvoorbeeld	inspraak	aan	te	raden,	of	door	het	oordeel	te	vragen	van	bur-
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gers	en	het	middenveld	over	het	beleid.	Ook	de	verwetenschappelijking	van	het	beleid	hangt	
daarmee	samen,	waaraan	audits	bijdragen.	Nochtans	kan	die	verwetenschappelijking	als	een	
probleem	worden	ervaren	vanuit	democratisch	oogpunt.	Ook	hier	kunnen	rekenkamers	een	
tegenwicht vormen door met hun audits bij te dragen aan het maatschappelijk debat.

Ten	slotte	ging	de	spreker	 in	op	de	ondersteuning	door	rekenkamers	van	het	parlementai-
re toezicht. Dat toezicht speelt zich af in de verantwoordingsrelatie tussen uitvoerende en 
wetgevende	macht	en	 is	essentieel	 in	een	democratie.	Omdat	de	wisselwerking	tussen	het	
parlementair	en	maatschappelijk	debat	voor	de	werking	van	een	democratie	(en	voor	het	par-
lementaire	toezicht)	van	belang	is,	kan	hier	nogmaals	een	argument	worden	gevonden	om	
niet	alleen	bij	 te	dragen	aan	het	parlementaire	debat,	maar	ook	actief	aan	het	maatschap-
pelijk	debat.	Ten	slotte	moet	worden	erkend	dat	de	waarde	van	een	rekenkamer	haar	impact	
overstijgt en haar betekenis ook ligt in haar plaats in het bestel. Hier rijst de vraag of er geen 
verschuiving	is	van	haar	betekenis,	gelet	op	de	veranderende	rol	van	de	overheid.



ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2016
REKENHOF, MEI 2017   

/   51

HOOFDSTUK 7

Afscheid van de voorzitter van 
het Rekenhof

7.1 Inleiding

In het Vlaams Parlement werd op donderdag 9 maart 2017 
afscheid	 genomen	 van	 Ignace	 Desomer,	 voorzitter	 van	 het	
Rekenhof.	Onder	andere	de	vice-eersteminister,	parlements-
leden	en	senatoren,	leden	en	ereleden	van	het	Grondwettelijk	
Hof,	de	Nederlandse	Algemene	Rekenkamer	en	de	Raad	van	
State,	alsook	oud-ministers	waren	daarbij	aanwezig.	De	loop-
baan van Ignace Desomer bij het Rekenhof begon op 1 sep-
tember 1981 als adjunct-auditeur. In 2000 werd hij benoemd 
tot	raadsheer	in	de	Nederlandse	kamer	en	in	december	2009	
werd	hij	voorzitter	van	het	Rekenhof.	Op	31	maart	2017	ging	
hij met pensioen.

Op	de	academische	zitting	werden	onder	andere	toespraken	gehouden	door	professor	Geert	
Bouckaert	van	het	Instituut	voor	de	Overheid	KU	Leuven,	door	Philippe	Roland,	eerste	voor-
zitter	van	het	Rekenhof	en	door	Jan	Peumans,	voorzitter	van	het	Vlaams	Parlement.	Ignace	
Desomer werd gelauwerd voor zijn gedegen dossierkennis en voor zijn grote bekommernis 
om	het	welzijn	van	alle	medewerkers	van	het	Rekenhof,	alsook	om	de	positie	en	de	rol	van	
het Rekenhof binnen de overheid. Het streven naar een verbeterde werking van de overheid 
vormde het centrale leidmotief in zijn beleid. Hij heeft daarbij altijd veel aandacht gehad voor 
de	samenwerking	met	het	parlement,	maar	ook	met	de	bredere	auditwereld	en	de	academi-
sche wereld. 

Ter	bezegeling	van	hun	goede	relaties	hebben	de	voorzitters	van	het	Rekenhof	en	het	Vlaams	
Parlement	de	aanpassing	ondertekend	van	het	Protocol	betreffende	de	samenwerking	tussen	
het Vlaams Parlement en het Rekenhof. 

De academische zitting werd afgesloten met een feestelijke receptie in de Zuilenzaal van het 
Vlaams Parlement.



52

7.2 Toespraak door Geert Bouckaert, Instituut van de Overheid, KU 
Leuven

Geert	Bouckaert	wees	er	 in	zijn	 toespraak	op	dat	 in-
stellingen zoals het Rekenhof en instellingen die ver-
antwoordelijk	 zijn	voor	 statistiek,	 essentieel	 zijn	om	
een	 correct	 beleid	 en	 bestuur	 te	 voeren,	 om	 keuzes	
te	maken	op	basis	van	een	tegensprekelijk	debat,	om	
verantwoordelijkheid toe te wijzen en verantwoor-
ding	 af	 te	 leggen.	 Ze	 leveren	 een	 essentiële	 bijdrage	
aan	 de	 democratie,	 vanuit	 een	 bijzondere	 aandacht	
voor	transparantie,	vertrouwen,	legitimiteit	en	geloof-
waardigheid	van	de	financiële	en	niet-financiële	data	
en informatie waarop beleid en bestuur bouwen. Hij 
beschreef vervolgens zeven samenhangen om audit in 
de	publieke	sector	in	het	algemeen,	en	bij	besturen	in	
België	in	het	bijzonder,	optimaal	te	laten	functioneren.

•	 Samenhang van audit en statistiek: In een aantal landen krijgen statistische overheidsin-
stellingen	het	 statuut	van	auditdienst,	met	alle	 bijbehorende	 kenmerken.	De	Europese	
regelgeving maakt dat Vlaanderen nu ook een Chief Statistitian heeft. Er is nood aan een 
debat	over	de	samenhang	van	de	audit	van	niet-financiële	informatie.	Die	samenhang	is	
niet	alleen	belangrijk	voor	het	ontwerpen	van	beleid,	maar	ook	voor	de	evaluatie	ervan.	Als	
het rapport van de expertencommissie prestatiebegroting van de Vlaamse overheid wordt 
aangenomen,	zal	het	hebben	van	correcte	niet-financiële	indicatoren	essentieel	zijn	voor	
de koppeling met de budgetten in de Vlaamse begroting. 

•	 Samenhang van interne en externe audit: Internal	control	vertalen	we	steeds	verkeerd,	ook	
in	onze	regelgeving,	als	interne	controle.	In	feite	is	het	intern	beheer:	we	moeten	de	be-
leids-	en	beheerscyclus	beheersen,	en	daarvoor	is	er	interne	audit	nodig	ten	behoeve	van	
de verantwoordelijke uitvoerders. Daarop kan de externe audit voortbouwen ten behoeve 
van	het	parlement.	Samenhang	is	meer	dan	single	audit.	De	kwaliteit	van	het	bestuurlijk	
systeem	hangt	af	van	een	goede	samenhang	van	de	beleids-	en	beheerscyclus,	de	interne	
en de externe audit. 

•	 Samenhang van wetgevende en uitvoerende macht: De zogenaamde wet Duquesne van 1998 
laat	het	Rekenhof	toe	zuinigheid,	doelmatigheid	en	doeltreffendheid	te	onderzoeken,	met	
andere woorden doelmatigheidsonderzoeken op te zetten en daar capaciteit voor te ont-
wikkelen.	Het	zou	goed	zijn	vanuit	de	goede	samenwerking	tussen	de	Vlaamse	Regering,	
het Vlaams Parlement en het Rekenhof een studiedag op te zetten om de 20e verjaardag 
van die wet te vieren.

•	 Samenhang van organisaties binnen en tussen bestuurslagen:	Niet	alleen	moet	de	audit	van	
alle	organisaties	binnen	en	tussen	bestuurslagen	op	punt	staan,	er	is	ook	nood	aan	een	sys-
teemaudit	van	de	consolidatie,	van	de	al	dan	niet	samenhang.	Zeker	in	een	context	waarin	
beslissingen	om	iets	op	afstand	te	plaatsen,	soms	gebeuren	in	functie	van	het	buiten	de	
perimeter van een Rekenhof of een overheidsaudit te plaatsen. Het feit dat we nog geen 
echt	follow-the-money-principe	hebben,	maakt	dat	die	samenhang	onvolledig	is.

•	 Samenhang	van	regelmatigheidsaudit,	financiële	audit	en	prestatie-audit:	Enkele	OESO-
landen	hebben	grote	delen	van	de	financiële	en	de	regelmatigheidsaudits	uitbesteed	om	
zich	 toe	 te	 leggen	op	de	 prestatie-audits.	 Echter,	 de	 capaciteit	 om	 financiële	 en	 regel-
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matigheidsaudits	te	doen,	moet	aanwezig	blijven.	 Immers,	geen	enkele	audit	op	zich	 is	
voldoende,	ze	zijn	alle	noodzakelijk	voor	elkaar.	

•	 Samenhang binnen het publieke en samenhang van het publieke en private: In sommige lan-
den	zijn	er	aparte	auditopleidingen	voor	de	overheid	en	voor	de	privé.	In	sommige	OESO-
landen	is	er	een	gedeelde	expertise.	In	België	is	zelfs	het	financiële	overheidssysteem	zo	
gefragmenteerd en verschillend dat een accountant of auditor die van lokaal naar Vlaams 
of	federaal	gaat,	of	omgekeerd,	totaal	moet	worden	omgeschoold.	Wat	betreft	de	econo-
mie	van	onze	financiële	systemen	binnen	de	publieke	sector	hebben	wij	een	van	de	inef-
ficiëntste	systemen	in	Europa.	Gelukkig	heeft	Europa	België	verplicht	zijn	boekhoudingen	
te stroomlijnen om ze te kunnen consolideren. 

•	 Samenhang van actoren: samenhang van denken van politici, ambtenaren en academici: 
Het	is	essentieel	dat	de	elites,	over	de	partijgrenzen	en	bestuurslagen	heen,	een	visie	de-
len	om	financiële	en	niet-financiële	informatie	te	koppelen	binnen	prestatiebegrotingen,	
kostprijsberekeningen en prestatie-audits. De samenhang hangt af van een consensus on-
der de actoren.

Geert	 Bouckaert	 besloot	dat	 Ignace	Desomer	een	ambassadeur	was	van	het	goed	bestuur,	
met veel diplomatie en een agenda van algemeen belang: of het nu de kwaliteit van prestatie-
informatie	betreft,	of	de	opleiding	van	auditors	voor	de	publieke	sector,	of	de	organisatie	van	
de	auditfuncties	in	internationaal	vergelijkend	perspectief,	of	de	capaciteitsopbouw	binnen	
het	Rekenhof,	of	het	leesbaar	maken	van	de	rapporten,	of	de	samenwerking	en	input	van	uni-
versiteiten. Vanuit zijn auditmissie heeft Ignace Desomer essentieel bijgedragen tot een goed 
en democratisch bestuur en beleid. 

7.3 Toespraak door Philippe Roland, eerste voorzitter van het Re-
kenhof

De eerste voorzitter en de afscheidnemend voorzitter controleer-
den	 in	 het	 begin	 van	 hun	 carrière	 samen	 overheidsopdrachten,	
nog steeds een kerntaak van het Rekenhof. De eerste voorzitter 
bedankte Ignace Desomer omdat hij een van de voorvechters was 
van	dergelijke	controles,	die	al	 te	vaak	worden	gecatalogeerd	als	
wettigheidscontrole,	maar	van	fundamenteel	belang	zijn	voor	het	
toezicht op de goede besteding van de overheidsmiddelen. 

Vandaag worden de werkmethodes en de organisatie van het Re-
kenhof meer en meer omkaderd door internationale normen. Die 
standaardisering steunt op de uitwisseling van ervaringen en best 

practices,	wat	ten	goede	komt	aan	de	hele	gemeenschap	van	rekenkamers	en	dus	bevorderlijk	
is	voor	het	goed	bestuur	in	het	algemeen.	Bij	die	internationale	structuren	moet	helderheid	
soms	wijken	voor	consensus,	maar	het	is	essentieel	betrokken	te	zijn	en	zich	te	laten	horen.	
Sommige	resultaten	zijn	bemoedigend	en	dat	is	volgens	de	eerste	voorzitter	te	danken	aan	het	
internationale	engagement	van	Ignace	Desomer,	die	gedurende	tien	jaar	de	drijvende	kracht	
is	geweest	van	het	Belgische	voorzitterschap	van	de	subcommissie	voor	interne	controlenor-
men	van	Intosai,	de	wereldorganisatie	van	rekenkamers.	Onder	zijn	leiding	werden	Intosai-
richtlijnen uitgewerkt voor interne controle en interne audit voor de overheidssector. Hij heeft 
ook jarenlang deelgenomen aan de stuurgroep van de Intosai-commissie voor professionele 
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normen,	waar	hij	actief	heeft	bijgedragen	aan	Intosai-normering	rond	transparantie	en	reken-
schap van rekenkamers. 

De eerste voorzitter wees erop dat Ignace Desomer blijvend aandacht had voor single audit 
binnen	de	Vlaamse	en	Belgische	overheidscontext.	Single	audit	staat	voor	een	auditmodel	met	
diverse	actoren,	waarbij	elk	controleniveau	voortbouwt	op	het	voorgaande,	met	als	doel	de	
last	voor	de	gecontroleerde	te	verminderen	en	de	kwaliteit	van	de	audit	op	te	voeren,	zonder	
de	onafhankelijkheid	van	de	betrokken	auditorganen	te	ondergraven.	

Ook	de	goede	werking	van	het	Rekenhof	zelf	heeft	Ignace	Desomer	mee	vormgegeven.	Het	
protocol met het Vlaams Parlement getuigt er bijvoorbeeld van dat de kamers waaruit het 
Rekenhof	is	samengesteld,	ten	volle	hun	functionele	en	organieke	autonomie	kunnen	uitoefe-
nen.	Als	voorzitter	met	een	drukke	agenda	bleef	Ignace	Desomer	bovendien	altijd	beschikbaar	
voor collega’s en personeelsleden. In het verlengde daarvan was hij zich bewust van het belang 
van	syndicaal	overleg	om	structureel	samen	te	werken	aan	de	best	mogelijke	werkomgeving.	

De eerste voorzitter sloot af met het besluit dat het Ignace Desomer is gelukt invulling te ge-
ven aan het deugdzame compromis tussen bescheidenheid en ambitie.

7.4 Toespraak door Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parle-
ment

Jan	 Peumans	 en	 Ignace	Desomer	werden	 beiden	 in	 2009	
aangesteld in hun functie als voorzitter. De afgelopen ze-
ven jaar hebben ze samen de administratieve barrières 
tussen het Rekenhof en het Vlaams Parlement tot een mi-
nimum gereduceerd. Het protocol dat in 2012 werd afge-
sloten	 tussen	 Rekenhof	 en	Vlaams	 Parlement,	 is	 volgens	
de parlementsvoorzitter de bekroning van die vruchtbare 
samenwerking. Het zou volgens hem andere parlementen 
in	België	mogen	inspireren	om	hetzelfde	te	doen.	Hij	meent	
ook	dat	het	Vlaams	Parlement	–	en	met	name	de	beleids-
commissies	–	nog	te	weinig	gebruik	maakt	van	de	rapporten	

van het Rekenhof om de regering te wijzen op haar toezeggingen om de aanbevelingen te 
implementeren. 

De sterkte van Ignace Desomer als voorzitter school volgens de parlementsvoorzitter in erva-
ring	en	expertise,	die	hij	federaal	en	zelfs	Europees	uitdroeg.	Zo	trok	hij	een	paar	jaar	geleden	
voor	een	vormingsopdracht	naar	Griekenland,	waar	hij	de	staatsrevisoren	van	de	overheidsfi-
nanciën	moest	instrueren.	Zijn	expertise	paste	hij	ook	toe	op	zijn	eigen	instelling,	wat	leidde	
tot geïnspireerde strategische plannen en bijvoorbeeld tot een belangrijke rol voor het Reken-
hof	in	het	lopende	project	rond	de	leesbaarheid	van	de	begroting.	Single	audit	is	nog	een	an-
der	voorbeeld:	onder	impuls	van	Ignace	werden	afspraken	gemaakt	tussen	Audit	Vlaanderen,	
het Instituut voor bedrijfsrevisoren en het Rekenhof. 

Jan	Peumans	besloot	dat	wie	zich	meer	dan	35	jaar	heeft	ingezet,	wel	gepassioneerd	moet	zijn	
door zijn job. Hij heeft de voorzitter van het Rekenhof daarvoor bedankt namens het Vlaams 
Parlement en bij uitbreiding namens heel Vlaanderen.
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7.5 Toespraak door Ignace Desomer, afscheidnemend voorzitter van 
het Rekenhof

Ignace Desomer bedankte de sprekers voor al hun vriendelijke 
woorden en in het bijzonder de parlementsvoorzitter voor zijn gast-
vrijheid bij de afscheidsviering. De afscheidnemend voorzitter wou 
het	vooral	hebben	over	inzicht	en	vertrouwen,	en	bruggen	bouwen.	

Toen	hij	adjunct-auditeur	werd	bij	het	Rekenhof,	dacht	hij	in	een	
instelling terecht te komen van waaruit hij het volledige over-
heidslandschap	zou	kunnen	overschouwen.	Maar	hij	kwam	in	een	
controle-instelling	terecht,	waar	uitgave	per	uitgave	werd	goedge-
keurd.	Er	was	geen	aandacht	voor	systeemonderzoek	bij	de	over-
heid,	er	werd	niet	onderzocht	of	de	voorwaarden	aanwezig	waren	
om doelmatig te werken en al zeker niet of er enige output was. 

 Ignace Desomer merkte op dat de auditstrategie van het Rekenhof vandaag erop is gericht de 
volksvertegenwoordiging	te	helpen	inzicht	te	krijgen,	niet	alleen	in	de	rechtmatigheid	en	de	
doelmatigheid	van	de	besteding	van	belastinggeld,	maar	ook	in	de	resultaten	die	daarbij	zijn	
bereikt. Het Rekenhof wil de impact van zijn eigen onderzoek en de impact van het parlemen-
tair toezicht verhogen door de bigger picture	van	het	overheidsgebeuren	in	kaart	te	brengen,	
maatschappelijk relevante thema’s te onderzoeken en grote geldstromen door te lichten. Het 
wil de volksvertegenwoordiging en de burgers ook helpen inzicht te krijgen in de relatie tus-
sen	voorgenomen	en	effectief	gerealiseerd	beleid,	in	de	relatie	tussen	spreken	en	handelen,	
zeggen en doen. Dat inzicht is een belangrijke basis voor het vertrouwen van de burgers in 
de	overheid.	Onvoldoende	transparantie	over	beleidsresultaten	doet	twijfel	ontstaan	over	de	
zinvolheid en de duurzaamheid van de gedane en gevraagde inspanningen. Dat houdt een 
maatschappelijk en een politiek risico in. 

Opdat	de	audits	en	adviezen	voor	parlement	en	burger	van	enige	waarde	zouden	zijn,	moe-
ten	ze	steunen	op	een	onafhankelijk	en	deskundig	oordeel.	Onafhankelijkheid	en	deskundig-
heid zijn dan ook kernwaarden voor het Rekenhof. De afscheidnemend voorzitter sprak wel 
de	overtuiging	uit	dat	onafhankelijkheid	géén	synoniem	mag	zijn	voor	wereldvreemdheid	en	
ook geen excuus voor het angstvallig voor zichzelf houden van kennis en expertise. Dat on-
afhankelijkheid	ook	wordt	opgebouwd	en	ontwikkeld	 in	 samenwerking	met	anderen,	 lijkt	
misschien niet evident. Ignace Desomer gaf als voorbeeld aan dat de samenwerking tussen 
het	Rekenhof,	Audit	Vlaanderen	en	het	Instituut	van	de	Bedrijfsrevisoren,	met	respect	voor	
ieders	eigenheid,	ertoe	heeft	geleid	dat	een	veel	groter	percentage	aan	risico’s	op	inadequaat	
of onoordeelkundig gebruik van overheidsgeld kon worden afgedekt. Het samenwerkingsak-
koord	rond	single	audit	werd	zelfs	decretaal	verankerd.	Op	federaal	niveau	is	een	samenwer-
king op til met het federaal auditcomité en de federale interne auditdienst. Het auditeren van 
ingewikkelde	maatschappelijke,	politieke	en	financieringsstructuren	en	het	onderzoek	naar	
de	effecten	van	beleid	vergt	een	sterke	methodologische	onderbouwing.	Daarom	start	 het	
Rekenhof ook een samenwerking op met universiteiten en kenniscentra. 

Ignace Desomer bedankte niet alleen de personen en instanties waarmee het Rekenhof sa-
menwerkt,	maar	ook	de	leidend	ambtenaren	en	hun	ministers	die	constructief	meewerken	in	
de tegensprekelijke fase van een audit. Daardoor krijgen bevindingen en aanbevelingen een 
breder	draagvlak	en	een	grotere	 legitimiteit.	Ten	slotte	bedankte	hij	collega’s,	personeel	en	
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familie.	Hij	wenste	zijn	opvolgster,	raadsheer	Hilde	François,	veel	geluk	in	de	mooie	uitdaging	
die haar te wachten staat.

7.6 Ondertekening van het protocol tussen het Rekenhof en het 
Vlaams Parlement

De goede relaties tussen het Rekenhof en het Vlaams 
Parlement werden al in 2002 in werkafspraken ge-
goten en zijn uitgemond in een protocol dat die sa-
menwerking regelt. De eerste versie van dat protocol 
dateert	uit	 2012.	Op	de	afscheidsviering	van	 Ignace	
Desomer werd die goede werkrelatie nogmaals beze-
geld met de ondertekening van een aanpassing van 
het protocol.
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