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In 2017 was het Rekenhof halfweg de looptijd van zijn strategisch plan 2015-2019, waarmee het
een zo groot mogelijke impact van zijn werkzaamheden beoogt. De belangrijkste strategische
doelstelling – Onze audits willen een referentie zijn voor het parlementair werk, de beleidsvorming
en het maatschappelijk debat – is ambitieus maar realistisch, zoals mag blijken uit dit activiteitenverslag. Het Rekenhof wil die referentiewaarde gestalte geven, gesteund op drie basispijlers: een
zorgvuldige en onderbouwde selectie van invalshoeken bij controles en auditthema’s, een voortdurende kwaliteitszorg bij de uitvoering daarvan, en een zo groot mogelijke zichtbaarheid van
zijn publicaties. Die drie basispijlers zijn geconcretiseerd in een achttal aandachtspunten waarop
het Rekenhof zijn werkzaamheden richt. De kernelementen van onze strategie zijn opgenomen
in punt 2.3.
Een kerntaak bij uitstek van het Rekenhof is een beeld geven van de kwaliteit van de begroting en
de financiële verantwoording en het stimuleren van beter begroten en verantwoorden. De jaarlijkse
commentaren bij de initiële en aangepaste begroting kunnen steevast rekenen op een ruime belangstelling van het parlement en de media. Daarnaast biedt het Rekenhof sinds 2016 zijn begrotingsexpertise aan in de commissie die het project prestatiebegroting van de Vlaamse overheid
adviseert. Een daadwerkelijke prestatiebegroting met een leesbare begrotingsstructuur en een
effectieve koppeling tussen beleidsdoelstellingen en begroting verhoogt de budgettaire transparantie en bijgevolg de mogelijkheid tot parlementaire opvolging.
In zijn audits legt het Rekenhof meer en meer de klemtoon op beleidsresultaten van maatschappelijk relevante thema’s en op belangrijke begrotingsthema’s. De audits die zijn gepubliceerd of
waarvan de uitvoering is gestart in 2017, bestrijken uiteenlopende thema’s die ruime aandacht genieten in de samenleving en het debat in het parlement ondersteunen: veilige fietspaden, gelijke
onderwijskansen, ontsluiting van het kunstpatrimonium, hulpverlening aan jongeren in crisis, impact van de zesde staatshervorming, interbestuurlijke verhoudingen tussen Vlaanderen en lokale
besturen, groenestroomcertificaten, de vluchtelingencrisis, enz.
De internationale auditnormen (ISSAI) die het Rekenhof toepast, leggen ons op de impact van
onze producten op te volgen. Voor de performantieaudits doen we dat sinds enkele jaren met impactnota’s, waarmee we nagaan in welke mate aanbevelingen worden opgepikt door de geaudi
teerde, het parlement, het middenveld en de media. De eerste resultaten zijn positief, maar
verdere opvolging en analyse is nodig. Hoofdstuk 5 geeft daarover nadere toelichting. Zo nodig
sturen we aan op een opvolgingsbespreking in het parlement: zo vond in 2017 een opvolgingsbespreking plaats over Aquacultuur in Vlaanderen, een Rekenhofverslag van eind 2013.
De aanpak van de financiële audits staat al enkele jaren in het teken van de voorbereiding op de certificering op niveau van de algemene rekening van de Vlaamse overheid, vanaf de rekeningen over
het begrotingsjaar 2020. Het Rekenhof moet waarborgen dat de rekeningen op voldoende wijze
de consolidatiekring van elke gemeenschap en elk gewest dekken. Onze controlestrategie wordt
dan ook verder afgestemd op het concept van de ESR-consolidatieperimeter, die mee wordt
beïnvloed door het verstrengde Europese begrotingstoezicht. Het toenemend aantal entiteiten
dat die consolidatieperimeter omvat, verhoogt de werklast en noopt tot een onderbouwde keuze
van entiteiten die significant zijn voor die controle. Centraal daarbij staat het bieden van redelijke zekerheid aan het parlement dat de geconsolideerde financiële rapportering van de Vlaamse
overheid haar financiële toestand en resultaten getrouw weergeeft. Dat wordt meer gedetailleerd
uiteengezet in hoofdstuk 6.
In dat kader wordt ook single audit verder geoptimaliseerd, zodat het Rekenhof nog meer een beroep kan doen op de resultaten van de audit- en controlewerkzaamheden van andere controleactoren, in het bijzonder van de bedrijfsrevisoren. De stuurgroep single audit keurde in 2017 een
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globale afsprakennota met alle betrokken controleactoren goed. Ook de Inspectie van Financiën
en de Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen maken nu deel uit van die stuurgroep.
Kennisdeling met universiteiten, kenniscentra en adviesinstanties stimuleren is een ander aandachtspunt in onze strategie. Op 30 mei 2017 organiseerde het Rekenhof een ontmoetingsdag met HIVA
waarop medewerkers van beide instellingen presentaties verzorgden. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van het Rekenhof in 2017 een inbreng over gerealiseerde auditwerkzaamheden op
elf studiedagen, symposia of bijeenkomsten van adviesraden.
Impact staat of valt uiteraard met de aantrekkelijkheid van onze publicaties en de mate waarin zij
uitnodigen tot lezen. We werken verder aan visualisering in onze rapporten om de auditbevindingen zo bevattelijk mogelijk te presenteren en brengen ze op gepaste wijze onder de aandacht van
de media.
Intern heeft het Rekenhof het afgelopen jaar opnieuw geïnvesteerd in de verhoging van de effi
ciëntie van de organisatie, de verdere opleiding van het personeel en de methodiekontwikkeling.
Zo vond in het voorjaar van 2017 een meerdaagse opleiding plaats rond beleidsevaluatie met zowel interne als externe lesgevers.
Het Vlaams Parlement kon ook in 2017 meermaals gebruik maken van de resultaten van het Rekenhofwerk en het kon daarbij een beroep doen op de inbreng en expertise van onze medewerkers. Zo presenteerde het Rekenhof in zeventien commissievergaderingen diverse auditverslagen
en gaf een medewerker in de Commissie Alternatieve financiering van overheidsopdrachten, als
coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep, mondelinge en schriftelijke toelichtingen die zullen uitmonden in enkele voorstellen van decreet. Ook het samenwerkingsprotocol uit 2012 werd vorig jaar geactualiseerd, onder andere om rekening te houden met
het vernieuwde publicatiebeleid van het Rekenhof.
En tot slot overhandigen wij dit activiteitenverslag op 24 mei 2018 aan de voorzitter van het
Vlaams Parlement, ter gelegenheid van een viering rond 20 jaar performantieaudit in Vlaanderen,
met betrokkenheid van vertegenwoordigers uit het parlement, de administratie en belanghebbende organisaties. Het volgende activiteitenverslag zal daarover zeker berichten.
Tijdens de twee laatste jaren van de strategie 2015-2019 wil het Rekenhof op hetzelfde elan verder werken. Naar het einde van de huidige legislatuur ambieert het Rekenhof een bilan voor te
leggen waarmee het kan aantonen dat de referentiewaarde van zijn publicaties en presentaties
duidelijk zichtbaar is. Tegelijk kan dat een nieuwe vertrekbasis vormen, zowel voor onze strategie
vanaf 2020 als voor het parlementaire werk in de nieuwe legislatuur. Impact is immers een structureel gegeven en moet op langere termijn doorwerken.

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 2017 in een meervoudige communicatiestroom:
•

advies bij de diverse begrotingsrapporteringen (initiële begroting en begrotingsaanpassing),

•

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 onderzoeken, 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 Rekenhof
ten aanzien van het Vlaams Parlement. Het wil ook een overzicht aanreiken van alle rapporten
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 opvolging van performantieaudits.

•

Hoofdstuk 6 gaat in op de consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid.
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HOOFDSTUK 2

Organisatie van het Rekenhof
2.1

Nederlandse kamer

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

Hilde François

Raadsheren

Jozef Beckers
Jan Debucquoy
Rudi Moens
Vital Put

Hoofdgriffier

2.2

Jozef Van Ingelgem

Organigram

De controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest wordt uitgevoerd 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).1
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
9e directie
(FA)

dienst 3 FA Vlaamse Gemeenschap: BD Economie, Wetenschap en
Innovatie, BD Werk en Sociale Economie, BD Landbouw en
Visserij, BD Leefmilieu, Natuur en Energie1, BD Mobiliteit en
Openbare Werken
dienst 4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FA+TA), Duitstalige
Ge
meen
schap (FA+TA), Gemeenschappelijke Gemeen
schapscommissie (FA+TA), provincies (FA+TA) en FA Vlaamse
Gemeen
schap: BD Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed

1

Sinds 1 april 2017 zijn de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur & Energie en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid & Onroerend Erfgoed omgevormd tot het beleidsdomein Omgeving. Begrotingstechnisch heeft dat zijn effect op 1 januari
2018.
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dienst 1 BD Onderwijs en Vorming, BD Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, BD Wetenschap
10e directie
(TA)

dienst 2 BD Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BD Werk en Sociale
Economie, BD Economie en Innovatie, BD Internationaal
Vlaanderen, en BD Kanselarij en Bestuur (persoonsgerichte
materies)
dienst 3 BD Mobiliteit en Openbare Werken, BD Omgeving, BD
Landbouw en Visserij, en BD Kanselarij en Bestuur (overige)

Op 1 januari 2018 omvatten die twee directies, uitgedrukt in voltijdse eenheden, 76,70 personeelsleden.

2.3

Strategisch plan 2015-2019

De Nederlandse kamer van het Rekenhof heeft in 2015 een sectoraal strategisch plan 20152019 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 uitgangspunt. De Nederlandse kamer heeft het sectoraal strategisch plan voor
de Vlaamse overheid gevat in de onderstaande strategieposter.
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

•M
eerwaarde 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

•V
 oorbereiden op certifice
ring op niveau algemene
rekening

•O
nze publicaties visueel
aantrekkelijker
maken,
afstemmen op de digitale
maatschappij en breed
bekend maken

•B
 eleidsresultaten
van
maatschappelijk relevante
thema’s beoordelen

•K
 waliteitszorg verder opti
maliseren volgens inter
nationale
auditnormen
(ISSAI/ISA)
•S
 ingle audit optimaliseren
en kennisdeling met uni
versiteiten,
kenniscentra
en adviesinstanties stimu
leren

•S
treven naar een tijdige
bespreking van het verslag
over de algemene rekenin
gen en het rekeningenboek
in de parlementaire com
missies
•D
 e 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

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 maatschappelijk debat. Referentiewaarde houdt in dat de auditresultaten niet alleen aandacht krijgen op het moment van publicatie, maar ook nadien, als het thema opnieuw op de agenda
komt. Overigens wil het Rekenhof zijn audits actief naar voren schuiven als onderwerpen voor
debat.
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Het Rekenhof schraagt de strategische doelstellingen met een aantal operationele doelstellingen,
die vooral de efficiëntie van de eigen organisatie
verder willen verhogen, rekening houdend 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
3.1

Begrotingsonderzoek

Datum

Parlementair document

Titel

16/05/2017

20 (2016-2017) – Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse
begroting voor 2017

14/11/2017

16 (2017-2018) - Nr. 1

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018

Op 16 mei 2017 heeft het Rekenhof zijn commentaar bij de aanpassing van de begroting 2017
meegedeeld aan het Vlaams Parlement. Het
Rekenhof heeft op 16 mei 2017 zijn verslag toegelicht in de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting.

Op 14 november 2017 heeft het Rekenhof zijn
commentaar bij de initiële begroting 2018
bezorgd aan het Vlaams Parlement. Daarin ging
het na hoe dit begrotingsinstrument de afgelopen jaren is gebruikt en hoe erover wordt gerapporteerd bij de begroting en de rekeningen.
Het Rekenhof heeft zijn verslag toegelicht in de
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting op 21 november 2017.
Op uitnodiging van het departement Kanselarij en Bestuur neemt het Rekenhof sinds 2016
deel aan de expertencommissie die het project prestatiebegroting van de Vlaamse overheid
adviseert, zowel over de inhoudelijke kwaliteit als over de consistentie tussen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. De expertencommissie heeft op 1 maart 2017 een eerste
rapport voorgelegd. Op basis daarvan werden zes beleidsdomeinen klaar bevonden om in de
begroting 2018 het concept van de zogenaamde inhoudelijke structuurelementen te introduceren, waarmee beleid en begroting beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het is de bedoeling bij de begrotingsopmaak 2019 het nieuwe concept te implementeren bij alle beleidsdomeinen en de globale begrotingsstructuur aan te passen. De expertencommissie heeft in de
loop van 2017 haar adviserende rol bij de evolutie naar een prestatiebegroting voortgezet. In
zijn verslag bij de begroting 2018 merkte het Rekenhof op dat een aangepaste en leesbare
begrotingsstructuur, de effectieve koppeling met beleidsdoelstellingen en de opvolgbaarheid
middels indicatoren belangrijke elementen zijn die in de toekomst nog moeten worden gerealiseerd om tot een daadwerkelijke prestatiebegroting te komen.
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3.2

Rekeningencontrole

3.2.1

Aangepast publicatiebeleid

Het Rekenhof publiceerde in 2017 zijn rekeningenrapport en een aantal financiële thema
rapporten. Daarnaast voerde het Rekenhof ondersteunende onderzoeken uit, waarvan de
rapportering in principe stopt bij de minister. Het Rekenhof kwam in 2017 met het Vlaams
Parlement overeen dat die onderzoeken als rapport in briefvorm kunnen worden gepubliceerd
als ze voor het parlement interessante bevindingen bevatten. Een dergelijk rapport heeft een
beperkt aantal bladzijden en wordt als parlementair document verwerkt zonder dat het fysiek
wordt gedrukt. Het eerste rapport in briefvorm verscheen in januari 2018.
3.2.2

Rekeningenrapport over 2016

Datum

Parlementair document

Titel

30/06/2017

36-A (2016-2017) – Nr. 1

Rekeningenrapport over 2016. Rapport over
de algemene rekeningen 2016 van de Vlaamse
Gemeenschap, de jaarrekeningen 2016 van de
Vlaamse rechtspersonen en de Vlaamse ESRgeconsolideerde rekening 2016

De minister van Financiën en Begroting heeft de
algemene rekening 2016 tijdig, op 31 maart 2017,
voorgelegd aan het Rekenhof. Het Rekenhof
heeft de controleresultaten op 30 mei 2017 meegedeeld aan de Vlaamse minister van Financiën
en Begroting. Samen met het antwoord van de
minister ontving het Rekenhof op 20 juni 2017
aangepaste algemene rekeningen. Die hielden
rekening met een aantal opmerkingen van het Rekenhof en met laattijdig beschikbare uitvoeringsgegevens van federale operatoren die in het kader van de zesde staatshervorming
nog uitgaven realiseerden voor rekening van de Vlaamse overheid. Op 30 juni 2017 stelde de
Nederlandse kamer van het Rekenhof het rekeningenrapport vast. Met parlementair document van 5 juli 2017 werd het meegedeeld aan het Vlaams Parlement. Het verslag werd op
24 oktober 2017 besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.
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 controlestrategie opvolgen op basis van de algemene boekhouding van de betrokken entiteiten van de
Vlaamse overheid.
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3.2.4

Rekeningencontroles

Jaar- en uitvoeringsrekeningen, ontvangsten en uitgaven
Sinds de inwerkingtreding van het rekendecreet richt het Rekenhof zich vooral op het niveau
van de geconsolideerde overheid. Op dat niveau streeft het naar een volkomen controle. Op
entiteitsniveau wil het komen tot een selectie van te controleren begrotingsprogramma’s of
rekeningen op grond van een voorafgaande risicoanalyse, in functie van een zo groot mogelijke afdekking van het controledomein. Dat wil zeggen dat het Rekenhof prioriteit geeft aan
de grote budgetten en aan de thema’s die in de begroting extra aandacht krijgen. Dat heeft
tot gevolg dat het Rekenhof niet meer alle rekeningen van diensten met afzonderlijk beheer
en agentschappen jaarlijks afsluit of gecontroleerd verklaart. De geconsolideerde benadering
garandeert een maximale afdekking van het controledomein.
Voor de kleine rekeningen heeft het Rekenhof per beleidsdomein op 23 en 31 mei 2017 een
collectieve controleverklaring bezorgd aan de bevoegde ministers. De afzonderlijke rekeningencontroles werden grotendeels in mei 2017 gefinaliseerd.
Agentschappen, Vlaamse
openbare instellingen
en diensten met
afzonderlijke beheer

Universiteiten

Collectieve
controleverklaringen

36

5

12

Rekeningen van het Vlaams Parlement
Ter uitvoering van het protocol van 4 juli 2006 heeft het Rekenhof op 9 mei 2017 een controleverslag overgelegd over de rekeningen 2017 van het Vlaams Parlement.
Op 9 mei 2017 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van 28 april 1997 de voorzitter van het Vlaams Parlement zijn opmerkingen over de rekening 2017 van de vzw Pensioenen
Vlaamse Volksvertegenwoordigers meegedeeld.
Het Rekenhof heeft op 9 mei 2017 ook gerapporteerd over de controle van de jaarrekening
2017 van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, met name het Kinderrechten
commissariaat, de Vlaamse Ombudsdienst en het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweld
preventie.

3.3

Audits

Het Rekenhof bezorgt jaarlijks een aantal afzonderlijke performantieauditrapporten aan het
Vlaams Parlement, waarin het het uitgevoerde beleid van ministers en het beheer van administraties 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 2017 heeft gerapporteerd aan het Vlaams Parlement, alsook de audits die het
heeft aangevat of voortgezet.
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3.3.1

Kanselarij en Bestuur

Thematisch
auditverslag2

Interbestuurlijke verhoudingen tussen de
Vlaamse overheid en de steden en gemeenten

In uitvoering

Financieel
themarapport

Investeringssubsidies voor kerkgebouwen,
vrijzinnigencentra en crematoria

Verslag aan Vlaams
Parlement 17/10/2017
37-B (2017-2018) –
Nr. 1

Invoering van de beleids- en beheerscyclus

In uitvoering

2

Interbestuurlijke verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten
Het Rekenhof heeft op 1 augustus 2017 een audit aangekondigd naar de interbestuurlijke
verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten na de integratie van
sectorale subsidies in de algemene financiering. Het onderzoekt of de visie van de Vlaamse
overheid op de interbestuurlijke verhoudingen deugdelijk is onderbouwd en uitgewerkt, of
de Vlaamse overheid de omslag heeft gemaakt naar een kaderstellende, coachende en ondersteunende rol bij de steden en gemeenten en of die gewijzigde opstelling doorwerkt bij de
steden en gemeenten. Rapportering volgt in 2019.
Investeringssubsidies voor kerkgebouwen, centra voor vrijzinnigen en crematoria
Het gewest verstrekt langs twee sporen investeringssubsidies voor gebouwen van eredienst,
centra voor vrijzinnigen en crematoria: voor de
niet-beschermde gebouwen via het Agentschap
Binnenlands Bestuur, voor de beschermde monumenten via het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het Rekenhof heeft de subsidiestromen voor
investeringswerken aan niet-beschermde monumenten onderzocht. Na de tegensprekelijke procedure rapporteerde het op 17 oktober 2017 aan het Vlaams Parlement. De Commissie voor
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid wijdde er op 12 december
2017 een bespreking aan.
Invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC)
Het Rekenhof heeft bij zijn controle op de rekening 2015 van de provincies bijzondere aandacht 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
rapportering, die het financiële en het inhoudelijke sterk aan elkaar koppelden. Onderzocht
wordt of er nuttige leerpunten zijn voor de Vlaamse overheid en op welke vlakken de BBC nog
kan worden verbeterd. Rapportering volgt in 2018.

2

Het Rekenhof voerde ook een audit uit naar het Vlaams integratiebeleid (integratiedoelstellingen en lokale uitvoering),
waarvan het de onderzoeksresultaten op 1 juni 2017 heeft bezorgd aan de Vlaamse minister van Inburgering.
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3.3.2

Financiën en Begroting

Financieel
themarapport

Aanwending van de begrotingsfondsen

Verslag aan Vlaams
Parlement
14/11/2017
16 (2017-2018) – Nr. 1

Aanwending van de begrotingsfondsen
Het Rekenhof voerde een horizontaal onderzoek naar de aanwending van de begrotingsfondsen. Het ging na hoe dit begrotingsinstrument de afgelopen jaren is gebruikt en hoe erover
wordt gerapporteerd bij de begroting en de rekeningen. De onderzoeksresultaten werden
opgenomen als bijlage bij het begrotingsverslag 2018 (zie 3.1).
3.3.3

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Thematisch
auditverslag

Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse Verslag aan Vlaams
Gemeenschap
Parlement
05/03/2018
37-D (2017-2018) –
Nr. 1

Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse
Gemeenschap
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar
de ontsluiting van het Vlaams kunstpatrimonium.
Het ging na of de Vlaamse overheid een duidelijk
overzicht heeft van haar kunstcollectie in eigendom en van de mate van ontsluiting ervan naar het
publiek. Vervolgens onderzocht het of het beleid de
ontsluiting van de Vlaamse collectie stuurt en evalueert, en welke verwervings- en beheersknelpunten
een goede ontsluiting van de collectie beïnvloeden.
Na de tegensprekelijke procedure werd op 5 maart
2018 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
wijdde er op 29 maart 2018 een bespreking aan.
3.3.4

Leefmilieu, Natuur en Energie (sinds 1 april 2017: Omgeving)

Thematisch
auditverslag

Bescherming van drinkwater uit grondwater Verslag
aan
Vlaams
wingebieden: inventarisatie en sanering van Parlement 05/09/2017
risicogronden
37-E (2017-2018) – Nr. 1
Energie-efficiëntie van gebouwen van de In uitvoering
Vlaamse overheid
Energiearmoede: evaluatie van de Vlaamse In uitvoering
beleidsinstrumenten

Financieel
themarapport

Maatregelen certificatenoverschot groene Verslag
aan
Vlaams
stroom en impact aanpassing energieheffing Parlement
(bijlage bij het begrotingsverslag 2018)
14/11/2017
16 (2017-2018) – Nr. 1
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Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden: inventarisatie en sanering van
risicogronden
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd
naar de bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden. Het ging na of de Vlaamse
overheid (OVAM) voldoende zicht heeft op
mogelijke bodemverontreiniging in de grondwaterwingebieden en hun beschermingszone.
Het onderzocht ook of de inventaris voldoende
wordt benut om bodemverontreiniging in de
grondwaterwingebieden te voorkomen en te saneren. Na de tegensprekelijke procedure werd
op 5 september 2017 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. Bespreking in de Commissie
voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vond plaats op
19 december 2017.
Energie-efficiëntie van gebouwen van de Vlaamse overheid
Op 3 oktober 2017 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar de energie-efficiëntie van
gebouwen van de Vlaamse overheid. Het onderzoekt of een beleidskader is vastgesteld om
de energie-efficiëntie van overheidsgebouwen te verhogen, of er in voldoende maatregelen is
voorzien om de plannen te financieren en of de bereikte energie-efficiëntie wordt gemonitord.
De resultaten van het onderzoek zullen ook dienen als bijdrage van het Rekenhof aan een
coöperatieve audit in het kader van de EUROSAI Working Group on Environmental Auditing,
waaraan rekenkamers van acht EU-lidstaten deelnemen. Rapportering volgt in 2018.
Energiearmoede: evaluatie van de Vlaamse beleidsinstrumenten
Het Rekenhof voert een onderzoek naar de energiearmoede. Het gaat na 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 in 2018.
Maatregelen certificatenoverschot groene stroom en impact aanpassing energieheffing
In zijn onderzoek van de ontwerpbegroting 2018
van de Vlaamse overheid evalueerde het Rekenhof
de maatregelen van de Vlaamse Regering om de
overschotten op de markt van groenestroom- en
warmtekrachtcertificaten weg te werken en haar
klimaatdoelstellingen te bereiken. De nieuwe
energieheffing vanaf 2018 is daar een belangrijk
onderdeel van. Het Rekenhof vroeg een nauwgezette monitoring van de randvoorwaarden en assumpties bij de aangekondigde maatregelen, omdat de Europese en Vlaamse regelgeving beperkingen inhouden voor het uit de markt
halen van certificaten. De onderzoeksresultaten werden opgenomen als bijlage bij het begrotingsverslag 2018 (zie 3.1).
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3.3.5

Mobiliteit en Openbare Werken

Thematisch
auditverslag

Masterplan 2020

Fietspaden in Vlaanderen

Verslag
aan
Vlaams
Parlement
26/09/2017
37 (2017-2018) – Nr. 1

Realisatie missing links

In uitvoering

Elfde voortgangsrapportage over het
Masterplan 2020

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

Fietspaden in Vlaanderen
Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar
de aanleg en het onderhoud van fietspaden.
Fietspaden moeten de verkeersveiligheid (vastgesteld door het aantal ongevallen en slachtoffers)
verhogen en het verplaatsingsgedrag van burgers
wijzigen. Het doel van de audit was vast te stellen
of het Vlaams Gewest kwantitatief en kwalitatief
voldoende fietspaden heeft gerealiseerd op het
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en of
de planning en organisatie van het netwerk degelijk
worden beheerd. Na de tegensprekelijke procedure
werd op 26 september 2017 gerapporteerd aan het
Vlaams Parlement. Bespreking in de Commissie
voor Mobiliteit en Openbare Werken vond plaats
op 30 november 2017.
Realisatie missing links
Het Rekenhof heeft op 28 februari 2017 een onderzoek aangekondigd naar 27 missing links in
het wegennet. Het zal onderzoeken hoe de lijst missing links tot stand kwam, in welke mate
ze zijn weggewerkt, wat de (geraamde) kostprijs is van de realisatie en welke pijnpunten een
snelle en efficiënte realisatie in de weg staan. Tot slot gaat het na of de informatieverstrekking over de kostprijs en de vorderingen van de realisatie transparant en correct verloopt.
Rapportering volgt in 2019.
Masterplan 2020
In het kader van het onderzoek naar het
Masterplan 2020 heeft het Rekenhof op 11 januari
2017 zijn commentaren op de elfde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering voorgelegd aan
het Vlaams Parlement. Het rapport werd besproken in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare
Werken op 12 januari 2017.
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3.3.6

Onderwijs en Vorming

Thematisch
auditverslag

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basis
onderwijs

Verslag
aan
Vlaams
Parlement
03/10/2017
37-A (2017-2018) – Nr. 1

Integratie van de academische hogeschool
opleidingen in de universiteiten

In uitvoering

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs
Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar de
gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs. De audit ging na wat de resultaten zijn van het
gevoerde beleid. Daarnaast ging het Rekenhof op
zoek naar de succesfactoren voor gelijke onderwijskansen in gewone basisscholen. Na de tegensprekelijke procedure werd op 3 oktober 2017 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. Bespreking
in de Commissie voor Onderwijs en Vorming vond
plaats op 12 oktober 2017.
Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten
Het Rekenhof voert een onderzoek uit naar de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Het gaat na of de integratie leidt tot voldoende academisering met behoud van de eigenheid van de geïntegreerde
opleidingen, en wat de gevolgen van de overdracht zijn voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de Schools of Arts van de hogescholen. Rapportering volgt in 2018.
3.3.7

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Thematisch
auditverslag

Crisisjeugdhulp: analyse van niet-beantwoorde In uitvoering
hulpvragen

Crisisjeugdhulp: analyse van niet-beantwoorde hulpvragen
Het Rekenhof onderzocht de crisisjeugdhulp. Het
ging na welke kenmerken van de crisis het risico
vergroten dat een jongere geen (gepaste) crisisjeugdhulp krijgt in de vorm van een crisismodule
(interventie, begeleiding, opvang). Ook bekeek
het welke de systeemoorzaken zijn waarom net
die kenmerken van de crisis een rol spelen. Tot
slot onderzocht het of het systeem van crisisjeugdhulp voldoende wordt geëvalueerd met het
oog op bijsturing, dit zowel op het niveau van
de crisisnetwerken als op beleidsniveau. Na de
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tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 18 april 2018 gerapporteerd aan het Vlaams
Parlement. Op 25 april 2018 vond in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een
actualiteitsdebat over het rapport plaats.
3.3.8

Werk en Sociale Economie

Thematisch
auditverslag

Individuele beroepsopleiding in de onderneming In uitvoering

Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)
Op 27 juni 2017 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd naar de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO). Het zal nagaan wat de plaats is van IBO in het werkgelegenheidsbeleid en in welke mate IBO succesvol is. Rapportering volgt in 2019.
3.3.9

Horizontaal

Financieel
themarapport

Fusies in de Vlaamse overheid

Verslag
aan
Vlaams
Parlement
24/04/2017
37-D (2016-2017) – Nr. 1

Verlaging werkgeversbijdragen: impact op Verslag
aan
Vlaams
Vlaamse gesubsidieerde entiteiten
Parlement
16/05/2017
20 (2016-2017) – Nr. 1
Impact zesde staatshervorming op de Vlaamse Verslag
aan
Vlaams
overheid
Parlement 08/01/2018
37-C (2017-2018) – Nr. 1
Europese structuur- en investeringsfondsen In uitvoering
in gedeeld beheer: financiële risico’s voor de
Vlaamse overheid
Rapport in
briefvorm

Impact van de vluchtelingencrisis op de Verslag
aan
Vlaams
Vlaamse begrotingsuitvoering 2016
Parlement
29/01/2018
39 (2017-2018) – Nr. 1
Afslanking van de provincies

Verslag
aan
Vlaams
Parlement
20/02/2018
39-A (2017-2018) – Nr. 1

Fusies in de Vlaamse overheid
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd
naar de reorganisatie van de Vlaamse overheid
door fusie van een aantal beleidsdomeinen,
departementen en agentschappen, alsook een
rationalisering van de strategische adviesraden. De voorbereiding van de aangekondigde
fusies heeft het Rekenhof beoordeeld op het vlak van regelgeving, organisatie en begroting, de
mate waarin de fusies de knelpunten uit beter bestuurlijk beleid aanpakten en de mate waarin
de Vlaamse Regering de beoogde efficiëntiewinsten haalde. Na de tegensprekelijke procedure
heeft het Rekenhof op 24 april 2017 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie
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voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid wijdde er op 13 juni
2017 een bespreking aan.
Verlaging werkgeversbijdragen: impact op Vlaamse gesubsidieerde entiteiten
Het begrip taxshift verwijst naar het geheel van fiscale en parafiscale maatregelen waarmee
de federale overheid eind 2015 een verschuiving van de belastingdruk wilde creëren. Het
Rekenhof heeft de impact onderzocht van een van deze maatregelen, met name de verla‐
ging van de werkgeversbijdragen, op de entiteiten die de Vlaamse overheid subsidieert. De
onderzoeksresultaten werden opgenomen als bijlage bij het verslag over de aanpassing van de
begroting 2017 (zie 3.1).
Impact zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid
Het Rekenhof onderzocht de impact van
de zesde staatshervorming op de Vlaamse
overheid. Het onderzocht in het bijzonder
of de overdracht van de bevoegdheden aan
Vlaanderen de vooropgestelde budgettaire
ramingen volgde en of de overdracht van
bevoegdheden en middelen knelpunten vertoonde. Na de tegensprekelijke procedure
heeft het Rekenhof op 8 januari 2018 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. Bespreking in de Commissie voor Financiën en Begroting
vond plaats op 24 april 2018.
Europese structuur- en investeringsfondsen in gedeeld beheer: financiële risico’s voor de
Vlaamse overheid
Het Rekenhof voert een onderzoek uit naar de Europese structuur- en investeringsfondsen
in gedeeld beheer. Het onderzoek werd aangekondigd op 7 april 2017 en focust op de financiële risico’s voor de Vlaamse overheid. Daarbij komen het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
(EFMZV) en de Vlaamse cofinanciering aan bod. Rapportering volgt in 2019.
Impact van de vluchtelingencrisis op de Vlaamse begrotingsuitvoering 2016
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de budgettaire impact van de
vluchtelingencrisis. Het hanteerde daarbij de onderzoeksvraag of Vlaanderen een
duidelijk zicht heeft op de kostprijs van
de maatregelen die het nam ingevolge
de vluchtelingencrisis. Het richtte zijn
onderzoek dan ook in het bijzonder op
de geraamde impact, de inzet van de middelen, de coördinatie van de maatregelen
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en de monitoring van de uitvoering ervan. Na de tegensprekelijke procedure heeft het op
29 januari 2018 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie voor Financiën en
Begroting wijdde er op 8 mei 2018 een bespreking aan.
Afslanking van de provincies
De persoonsgebonden bevoegdheden van de
provincies zijn op 1 januari 2018 overgedragen
naar de Vlaamse overheid en naar de gemeenten. Het Rekenhof onderzocht de kern van
die bestuurlijke reorganisatie: de overdracht
van de bevoegdheden en instellingen van de
provincies en de daaraan gekoppelde financiële regeling, de zogenaamde verevening.
Na de tegensprekelijke procedure heeft het
Rekenhof op 20 februari 2018 gerapporteerd
aan het Vlaams Parlement.

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 2017 werd op 4 oktober 2017 voorgelegd aan de federale regering en het federale parlement. Ook werd de leerlingentelling 2018
voorbereid: op 20 december 2017 werden de richtlijnen voor de leerlingentelling 2018 aan de
onderwijsministers bezorgd.
3.4.2

Mandaten en vermogensaangiften

Sinds 1 januari 2005 legt de wetgeving aan tal van openbare mandatarissen en hoge ambtenaren van alle overheden de verplichting op twee documenten in te dienen bij het Rekenhof:
enerzijds een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen (jaarlijks), anderzijds een vermogensaangifte (bij aanvang/stopzetting van een aangifteplichtig mandaat of ambt). De onder
gesloten omslag ingediende vermogensaangiften worden ongeopend bewaard in een daartoe
speciaal beveiligde opslagruimte.
In 2017 werden de mandatenlijsten gepubliceerd in de eerste editie van het Belgisch Staatsblad
van 11 augustus 2017. 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

Protocol tussen het Vlaams
Parlement en het Rekenhof:
aanpassing

Gelet op het aangepaste 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.
4.1.2

Parlementaire commissie
Alternatieve financiering

Het Vlaams Parlement heeft in september 2016 de Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen opgericht. Op vraag van
het Vlaams Parlement verleent het
Rekenhof zijn medewerking aan die
commissie. In 2017 trad een medewerker van het Rekenhof op als coördinator van de academisch-technisch ondersteunende werkgroep die de commissie bijstaat in haar opdracht. Hij
gaf enkele toelichtingen in de commissie en stelde een nota op ter ondersteuning van de verdere besluitvorming door de Commissie. Er werd beslist de belangrijkste punten uit de nota
op te nemen in een of meer voorstellen van decreet.
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4.1.3

Commissiebesprekingen

Diverse publicaties van het Rekenhof gaven in 2017 aanleiding tot een bespreking in de
bevoegde commissies van het Vlaams Parlement.
Datum

Commissie

Onderwerp

12+19/01/2017

Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken

Elfde voortgangsrapportage over
het Masterplan 2020

12/01/2017

Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken

Verrekeningen bij het agentschap
De Scheepvaart

23/02/2017

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

Deugdelijk bestuur bij PMV

16+23/05/2017
13+30/06/2017

Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting

Aanpassing begroting 2017

23/05/2017

Commissie voor Buitenlands Beleid,
Europese Aangelegenheden,
Internationale Samenwerking,
Toerisme en Onroerend Erfgoed

Aanpassing begroting 2017

30/05/2017

Commissie voor Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering
en Stedenbeleid

Aanpassing begroting 2017

13/06/2017

Commissie voor Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering
en Stedenbeleid

Fusies in de Vlaamse overheid

12/10/2017

Commissie voor Onderwijs en
Vorming

Gelijke onderwijskansen in het
gewoon basisonderwijs

23/10/2017

Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting

Rekeningenrapport over 2016

21/11/2017

Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting

Initiële begroting 2018

30/11/2017

Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken

Fietspaden in Vlaanderen

12/12/2017

Commissie voor Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering
en Stedenbeleid

Investeringssubsidies voor kerk
gebouwen, vrijzinnigencentra en
crematoria

19/12/2017

Commissie voor Leefmilieu, Natuur,
Ruimtelijke Ordening, Energie en
Dierenwelzijn

Bescherming van drinkwater uit
grondwaterwingebieden

4.1.4

Opvolging van de Rekenhofaanbevelingen en opvolgingsbespreking

In 2017 vond een opvolgingsbespreking plaats over een Rekenhofverslag van eind 2013:
Datum

Commissie

Onderwerp

14/06/2017

Commissie voor Landbouw, Visserij
en Plattelandsbeleid

Aquacultuur in Vlaanderen

Zoals bepaald in het protocol tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof moet het
Rekenhof tegen 1 augustus een inventaris opstellen van de aanbevelingen waarop een reactie
van de Vlaamse Regering wordt verwacht in de beleidsbrieven. Op 18 juli 2017 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 moest worden gerapporteerd in
de beleidsbrieven.
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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 19 december 2017 aan de parlementsvoorzitter verstuurd.
4.1.5

Activiteitenverslag van het Rekenhof
Op 8 juni 2017 heeft de voorzitter van het Rekenhof het
activiteitenverslag over 2016 overhandigd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.

4.1.6

Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Iedere volksvertegenwoordiger heeft het recht aan het Rekenhof inzage te vragen in zijn
dossiers, zoals bepaald in het reglement van orde van het Rekenhof (artikelen 33-36). Het
Rekenhof stuurt de voorzitter van het Vlaams Parlement telkens een afschrift van zijn antwoord. Hieronder volgt een overzicht van de aanvragen die het Rekenhof in 2017 heeft ontvangen.
Datum

Onderwerp

Parlementslid

24/11/2017

Fietspaden in Vlaanderen

Bjorn Rzoska

4.2

Stuurgroep single audit en Vlaamse adviescommissie voor de
boekhoudkundige normen

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 in 2017 heeft twee afsprakennota’s gefinaliseerd, met name:
•

Afspraken over Single Audit: audit rekeningen 2017 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
afsprakennota’s en betrekt nu ook de Inspectie van Financiën en de Vlaamse Auditautoriteit
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Europese Structuurfondsen. Specifieke afspraken met een bepaalde controleactor kunnen als
addendum worden bijgevoegd.
De Vlaamse Regering heeft eind 2014 een Vlaamse adviescommissie voor de boekhoudkundige normen (VABN) opgericht, waarvan één lid en één plaatsvervanger worden voorgedragen
door het Rekenhof. De VABN draagt door middel van adviezen bij tot de verdere uitdieping
van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn in de
Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen. In 2017
publiceerde de VABN vier adviezen:
•

Advies 2017/5 betreffende de verwerking van subsidies in natura van 8 maart 2017,

•

Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 8 maart 2017,

•

Advies 2017/7 betreffende de behandeling van Europese subsidies van 6 december 2017,

•

Advies 2017/8 betreffende het rapporteringssjabloon Vlaamse overheid van 6 december
2017 (ter vervanging van advies 2016/3).

4.3

Overleg met Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen en het Rekenhof plegen geregeld overleg over onder andere (de afstemming van) hun beide planningen, audittechnieken en individuele onderzoeken. De afsprakennota 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-hocbasis contact op naar aanleiding
van bijvoorbeeld de monitoring en risicoanalyse of een audit.

4.4

Werkbezoeken en studiedagen

Datum

Evenement

Inhoud

Georganiseerd door het Rekenhof
30/05/2017

Ontmoetingsdag met HIVA

Presentatie door medewerkers HIVA
en Rekenhof

04/12/2017

Onthaal studenten bestuurskunde, Kennismaking Rekenhof en perfor
UGent
mantieaudit
Presentatie door raadsheer V. Put en
medewerkers van het Rekenhof

Georganiseerd door derden met actieve deelname van het Rekenhof
01/06/2017

Politicologenetmaal Leiden

Wat zegt het Rekenhof over de
effectiviteit van het beleid?

29/06/2017

Symposium: Moet er nog onderwijs
vrijheid zijn?

Onderwijsvrijheid
en toezicht

Onderwijs
Antwerpen

Research

versus

controle

Dagen,

17/10/2017

Raad basisonderwijs van de Vlaamse Gelijke onderwijskansen
Onderwijsraad
gewoon basisonderwijs

in

het

08/11/2017

Steunpunt SONO en Onderzoek Gelijke onderwijskansen
en Dienstverlening UCLL-Leraren gewoon basisonderwijs
opleiding

in

het

09/11/2017

ICCI Seminarie

Single audit

10/11/2017

Regiegroep onderwijs Gent

Gelijke onderwijskansen
gewoon basisonderwijs

in

het
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Datum

Evenement

Inhoud

10/11/2017

Onderwijscentrum Gent

Gelijke onderwijskansen
gewoon basisonderwijs

in

het

13/11/2017

OVSG, Onderwijskoepel van Steden Gelijke onderwijskansen
en Gemeenten
gewoon basisonderwijs

in

het

29/11/2017

Seminarie Prestatiebegroting
Vlaams Evaluatieplatform

Reflecties over het belang van pres
tatiebegroting voor beleidsontwik
keling en beleidsevaluatie
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HOOFDSTUK 5

Opvolging van
performantieaudits:
interne impactnota’s
5.1

Inleiding

De Internationale Organisatie van Rekenkamers (INTOSAI), waarvan het Belgische Rekenhof
lid is, heeft standaarden (ISSAI) ontwikkeld om rekenkamers beter in staat te stellen onafhankelijke en doeltreffende audits uit te voeren. Volgens ISSAI 100 Fundamentele principes voor
overheidsaudit hebben rekenkamers de opdracht de maatregelen op te volgen die de overheid
neemt als reactie op het auditrapport. Bij opvolging wordt eerst nagegaan, zo stelt ISSAI 100,
of de geauditeerde instantie gepast heeft gereageerd op de bevindingen. Als de maatregelen
niet volstaan of onbevredigend zijn, kan de rekenkamer een nieuw rapport uitbrengen.
Het Rekenhof volgt zijn audits op verschillende manieren op. Dit artikel bespreekt de interne
impactnota’s, die begin 2016 zijn ingevoerd als opvolger van de vroegere nazorgnota’s.
Impactnota’s zijn beslissend voor twee andere vormen van opvolging: opvolgingsbespreking
en opvolgingsaudit. Het Rekenhof stelt impactnota’s op voor zijn thematische audits, die
afzonderlijk worden gepubliceerd. De thematische audits zijn in hoofdzaak performantie
audits: zij gaan na of de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht
worden genomen3.

5.2

Situering

Opvolging van de auditresultaten betekent de impact ervan nagaan bij het parlement en de
administratie, als primaire doelgroepen van het Rekenhof. Maximalisering van die impact is
trouwens een van de belangrijkste doelstellingen van het Rekenhof: volgens het strategisch
plan 2015-2019 van de Vlaamse sector moeten de audits een referentie zijn voor het parlementair werk, de beleidsvorming en het maatschappelijk debat, en moeten ze op die verschillende domeinen dan ook worden opgevolgd. Van het maatschappelijk debat – gevoerd door
het middenveld en de media – kan worden verondersteld dat het een invloed heeft op het
parlementair debat en de beleidsvorming, en op die manier een oplossing bevordert voor de
onderzochte problematiek.
Hetzelfde strategisch plan bevat enkele maatregelen om de impact van de audits te verhogen. Zo zet het Rekenhof vooral in op audits die beleidsresultaten beoordelen, en dit binnen
3

Artikel 5, §1, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
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maatschappelijk relevante thema’s. Dat belet niet dat rechtmatigheids- of beheersaspecten
aan bod komen, maar van een audit over de beleidsresultaten kan worden verwacht dat het
parlement, de administratie, het middenveld en in het algemeen de burger erin geïnteresseerd
is4. Verder wordt een goede werkrelatie met de geauditeerde aangemoedigd, wat een groter
draagvlak creëert voor de auditconclusies en aanbevelingen. Ook aantrekkelijker vormgegeven auditrapporten met het oog op een verhoogde leesbaarheid voor een ruimer doelpubliek
dragen bij tot meer impact. Ten slotte heeft het Rekenhof zijn mediabeleid bijgesteld en wil
het breed communiceren over de auditresultaten.
Deze impactverhogende maatregelen zijn nog te recent ingevoerd om te kunnen nagaan of
ze werkelijk tot meer impact leiden. Het meten van de auditimpact is ook complex en minder
vanzelfsprekend dan het lijkt. De oorzaak-gevolgrelatie tussen de auditaanbevelingen en de
wijzigingen in de geauditeerde organisatie of het beleid is vaak onduidelijk. Impact kan worden onderschat, als bijvoorbeeld de anticiperende of preventieve impact niet in kaart wordt
gebracht5. Impact kan uiteraard ook worden overschat, als veranderingen in het beleid worden toegeschreven aan een auditrapport, terwijl ze eigenlijk andere oorzaken kennen, zoals
andere studies of de druk van het maatschappelijk middenveld. Impact manifesteert zich
overigens zelden in één keer, maar eerder als een langdurig proces. Vaak is er sprake van conceptuele impact, waarbij in een langere tijdsperiode auditresultaten doorsijpelen en visies,
denkkaders en theorieën beïnvloeden, niet alleen bij de geauditeerde, maar ook bij andere
instanties. Die vormen van impact vragen om een grondiger onderzoek en zijn dan ook eerder
voorwerp van wetenschappelijke studies6. In de praktijk heeft het Rekenhof enkele eenvoudiger instrumenten ter beschikking:
1. Sinds 2011 moeten de Vlaamse ministers in hun beleidsbrieven vermelden welk gevolg zij
geven aan de aanbevelingen uit Rekenhofaudits7.
2. In de Vlaamse sector van het Rekenhof worden interne impactnota’s opgesteld één jaar na
publicatie van de audit. Zij beschrijven de impact op de verschillende domeinen: aandacht
voor het auditrapport in het parlement (bespreking in de parlementaire commissie, vragen
en interpellaties over het auditrapport, enz.), bij de geauditeerde (implementatie van de
verschillende aanbevelingen), in de media en bij middenveldorganisaties.
3. Als een impactnota besluit dat er onvoldoende impact was en een verdere opvolging wenselijk is, wordt een opvolgingsbespreking in de betrokken parlementaire commissie voorgesteld. Elk jaar in december bezorgt het Rekenhof aan het Vlaams Parlement een lijst van
audits die in aanmerking komen voor een opvolgingsbespreking. De bevoegde parlementaire commissie beslist voor welke audits ze werkelijk een opvolgingsbespreking wil. Die
regeling is opgenomen in het protocol tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof8.
4. De impactnota kan ook besluiten dat er onvoldoende impact was en dat verdere opvolging
noodzakelijk is. In dat geval wordt een opvolgingsaudit voorgesteld, wat een volwaardige

4

5

6

7

8

Uit een enquête van de parlementsleden in 2012 blijkt dat zij vooral audit over de beleidsresultaten wensen. Zie Enquête over de producten van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement, Stuk 37-H (2012-2013) – Nr. 1.
Bij anticiperende impact werkt de audit als katalysator en worden al tijdens het auditproces maatregelen genomen om
het probleem te remediëren. Preventieve impact is de impact op een niet-geauditeerde organisatie, die lessen trekt uit
een audit van het Rekenhof.
Put, Vital, ‘Impact van performantieaudit. Lessen uit recent onderzoek (2008-2016)’. In: Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement 03 (2017), 41-55.
Het Rekenhof bezorgt voorafgaandelijk aan deze beleidsbrieven een overzicht van de aanbevelingen waarop het een
reactie verwacht.
Protocol betreffende de samenwerking tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof, nrs. 51 tot 58.
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nieuwe audit is. Dat voorstel toetst het Rekenhof vervolgens aan de algemene selectiecriteria voor nieuwe auditthema’s.
Verder peilt het Rekenhof in een vijfjaarlijkse enquête naar de mening van de Vlaamse volksvertegenwoordigers over het werk van het Rekenhof. Meer specifiek vraagt het naar hun kennis van de Rekenhofrapporten en hoe zij die lezen, gebruiken en beoordelen9.

5.3

Impactnota’s 2015-2016

Tot dusver heeft het Rekenhof de impactnota’s opgesteld voor dertien auditrapporten10, gepubliceerd in 2015 en 2016. Hierna wordt beschreven hoe zij de impact situeerden bij het parlement, de geauditeerde, de pers en het middenveld.
5.3.1

Impact parlement
Op één rapport na werden alle
audits besproken in de bevoegde
parlementaire commissie. Door
gaans krijgt het auditteam de
gelegenheid het rapport te presenteren, waarna de minister of de
administratie op de vaststellingen
en aanbevelingen reageert.
Nadien volgen tussenkomsten van
verschillende commissieleden en
ontwikkelt zich een parlementair
debat.

Na de bespreking in
de commissie waren
tien auditrapporten
het voorwerp van
parlementaire vragen of interpellaties.

9

10

Het Rekenhof presenteerde het verslag “Vlaams preventief gezondheidsbeleid” op 8 maart 2016 in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De bevoegde minister stelde dat het Rekenhof
een grondige analyse maakte van het preventiebeleid en dat de aanbevelingen van de audit aan bod zullen komen in de planning van het
Agentschap Zorg en Gezondheid en zullen meegenomen worden in
de beheersovereenkomsten met de partnerorganisaties. Aansluitend
volgde een debat, met vragen van tien commissieleden aan de vertegenwoordigers van het Rekenhof of aan de minister.

Meer hierover in het Activiteitenverslag over 2016, goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 23 mei
2017, Vlaams Parlement, 38 (2016-2017) – Nr. 1.
Sociale woningen: beleid en financiering (april 2015), Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs
(juni 2015), Exportbevordering door Flanders Investment and Trade (augustus 2015), Innovatief Aanbesteden (december
2015), Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs (januari 2016), Vlaams preventief gezondheidsbeleid (februari 2016), Baggerwerken in Vlaanderen (maart 2016), Ontbossing en compensatie (april 2016), Betaald
educatief verlof (juni 2016), Subsidiëring van jeugdverenigingen (juni 2016), Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid (oktober 2016), Verrekeningen bij het agentschap de Scheepvaart (november 2016), Deugdelijk bestuur bij PMV (december 2016).
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5.3.2

Impact geauditeerde

Het Rekenhof beoordeelt de benutting van het auditrapport door de geauditeerde administratie in eerste instantie aan de hand van de beleidsbrieven van de Vlaamse ministers, die de
implementatie van de Rekenhofaanbevelingen opnemen. Het Rekenhof gaat na of de aanbevelingen voldoende zijn uitgevoerd en of de beleidsbrief daarover voldoende rapporteert. Zo
nodig wint het nog inlichtingen in bij de geauditeerde administratie, de verantwoordelijke
minister of kabinetsleden.
In globo blijken de geauditeerden werk te maken van de geformuleerde aanbevelingen.
•

Van de dertien impactnota’s formuleren er negen dat een meerderheid van de aanbevelingen in uitvoering is. Van die negen formuleren er vier zelfs dat alle aanbevelingen in
uitvoeringsstaat zijn.

•

Vier impactnota’s formuleren dat een minderheid van de aanbevelingen in uitvoering is.

Aanbevelingen van verschillende auditrapporten
zijn echter niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Zo nemen sommige auditrapporten algemeen
geformuleerde aanbevelingen op, waardoor zij naar
verwachting na één jaar hoogstens gedeeltelijk zijn
gerealiseerd. Andere audits bevatten meer gedetailleerde of concrete aanbevelingen die op korte termijn realiseerbaar zijn.
Verder vragen sommige aanbevelingen een bijsturing of hertekening van het beleid, al dan niet via
decreetsinitiatieven. Het spreekt voor zich dat de
uitvoering van dergelijke aanbevelingen niet te vergelijken valt met aanbevelingen die zich richten op
het administratieve niveau, en bijvoorbeeld wijzigingen van werkprocessen of een geschikter samenwerkingsmodel aanbevelen.

Na de audit “Ontbossing en compensatie” nam de Vlaamse Regering
al op vrij korte termijn een aantal
beslissingen ter uitvoering van de
aanbeveling om tot een daadwerkelijke compensatie van ontbossingen
te komen. Zo werd het bedrag van de
bosbehoudsbijdrage aangepast en
werden nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor het ruimtelijk beleid op gemeentelijk en provinciaal niveau ten
aanzien van bossen in niet-groene
bestemmingen.

Van de onderzochte auditrapporten kennen dan ook vooral de meer gedetailleerde aanbevelingen, gericht op het administratieve niveau, al (een begin van) uitvoering. Aanbevelingen
waarvoor het Rekenhof nog geen begin van uitvoering heeft vastgesteld, zijn in grote mate
gericht op het beleidsniveau.
5.3.3

Impact media

De onderzochte auditrapporten leidden tot een zichtbare impact bij de media. In algemene zin
blijken auditrapporten over belangrijke auditthema’s, zoals onderwijs en mobiliteit, gemakkelijker de aandacht van de media te krijgen. Vooral de auditrapporten Werkingsbudgetten
voor het gewoon basis- en secundair onderwijs, Ontbossing en compensatie en Baggerwerken
in Vlaanderen kwamen uitgebreid aan bod in de media.
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5.3.4

Impact middenveld

Het Rekenhof wil met zijn audits input geven aan het maatschappelijk debat. Streven naar
impact bij het middenveld11 is bovendien een manier om een breed draagvlak voor de auditresultaten te creëren. Naast de bekendmaking van het rapport bij middenveldorganisaties,
bijvoorbeeld door een presentatie, kan dat middenveld ook al betrokken worden tijdens de
uitvoering van de audit, onder meer door te peilen naar ervaringen van belangenorganisaties
als doelgroep van het beleid, of door de auditbevindingen met hen verder af te toetsen. Dat
garandeert een juiste en voldoende genuanceerde formulering van de auditbevindingen en
verruimt ook het draagvlak.
De benutting van de onderzochte auditrapporten door het middenveld is divers. Een meerderheid van de rapporten (9/13) werd vermeld op de websites en in de nieuwsbrieven of tijdschriften van middenveldorganisaties, en voor vier rapporten mocht het auditteam een presentatie geven (bij strategische adviesraden, onderwijskoepels, onderzoeksinstituten).
Bij vier audits heeft het Rekenhof het middenveld of andere onderzoeksinstanties al betrokken tijdens de uitvoering. Bij drie ervan waren die al betrokken bij een gelijkaardig onderzoek12
en werden de onderzoeksvragen en bevindingen onderling afgestemd. In de vierde audit heeft
het Rekenhof bij de uitwerking van een onderzoeksvraag overlegd met een betrokken belangengroep13.
5.3.5

Conclusies van de impactnota’s

Van de dertien impactnota’s komen er elf tot het besluit voldoende impact. Voor die audits
geven de geauditeerden of het parlement (een begin van) uitvoering aan de aanbevelingen14.
Over bijna alle auditrapporten hebben de bevoegde parlementaire commissies gedebatteerd.
Ook was er (ruime) belangstelling in de media. De twee impactnota’s die tot een onvoldoende
impact besloten en een verdere opvolging wenselijk achtten, stelden een opvolgingsbespreking voor in de parlementaire commissie.

11

12
13
14

Het begrip middenveld wordt breed gedefinieerd. Onder middenveld verstaan we werkgevers- en werknemersorganisaties, ziekenfondsen, adviesorganen, NGO’s, scholen, actiegroepen, enz.
Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs, Innovatief aanbesteden en Betaald educatief verlof.
Vlaams preventief gezondheidsbeleid.
Hoewel er maar voor 9 van de 13 impactnota’s vastgesteld werd dat een meerderheid van de aanbevelingen in uitvoering is (cf. 5.3.2). 2 van de 4 impactnota’s waarvan slechts een minderheid van de aanbevelingen werd uitgevoerd
besloten echter toch tot een voldoende impact, voornamelijk omdat de aanbevelingen die wel in uitvoering waren
belangrijker werden geacht.
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HOOFDSTUK 6

Consolidatieperimeter
van de Vlaamse overheid
6.1

Begrip

De consolidatieperimeter van een overheid geeft aan voor welke verzameling van entiteiten
die overheid een geconsolideerde begroting en rekening moet opmaken. De omschrijving van
de consolidatieperimeter is geregeld in het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (ESR)15, dat moet zorgen voor uniformiteit in de statistieken van
de Europese Unie.
De Europese visie op de overheidsperimeter is geïmplementeerd in de nationale begrotingsregelgeving. In 2014 werd tegelijk in de federale begrotingwet16 en de algemenebepalingenwet17 die van toepassing is op de gemeenschappen en gewesten, een hoofdstuk toegevoegd
ter gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2011/85/EU18, dat onder meer voorziet in rapportering over de uitgaven en ontvangsten van alle entiteiten die tot de ESR-consolidatieperimeter
behoren.
Voor de Vlaamse Gemeenschap had het rekendecreet19 voordien al de kern van zijn toepassingsgebied (artikel 4, §1) uitgebreid naar alle andere entiteiten die tot de ESR-consolidatieperimeter
(S.1312)20 van de Vlaamse deelstaatoverheid behoren (artikel 4, §2). Het decreet voorziet niet
alleen in begrotingsinformatie over de te consolideren entiteiten (artikel 14), maar ook in de
opmaak van een geconsolideerde rekening (artikel 51).

15

16
17

18

19

20

De actuele versie van dit systeem, het zogenaamde ESR 2010, is van toepassing sinds 1 september 2014 en vervangt
het ESR 95: Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.
Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de
subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van
de lidstaten.
Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.
Het ESR deelt de Belgische overheidssector (S.13) op in vier subsectoren: de centrale overheid (S.1311), de deelstaat
overheden (S.1312), de lagere (lokale) overheden (S.1313) en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen (S.1314).
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6.2

ESR-criteria voor consolidatieperimeter

Het ESR situeert de overheidsperimeter op basis van de volgende criteria21:
In handen van de overheid
(publieke sector)

In particuliere handen
(particuliere sector)

Niet-marktoutput

Overheid

Instellingen zonder winstoogmerk
ten bate van huishoudens

Marktoutput

Vennootschappen in handen van Particuliere vennootschappen
de overheid

De publieke sector omvat alle entiteiten die in handen zijn van de overheid, dat wil zeggen
waarover de overheid zeggenschap heeft. Zeggenschap wordt gedefinieerd als de bevoegdheid
om het algemene beleid van een entiteit te bepalen en kan worden afgeleid uit indicatoren
zoals aandeelhouderschap, deelname aan het bestuur, toezicht en financiering. Om binnen
de publieke sector de entiteiten te identificeren die tot de (consolidatieperimeter van de) overheid behoren, is het onderscheid tussen niet-marktoutput en marktoutput een belangrijk criterium. Een entiteit van de publieke sector die een marktgerichte vennootschap blijkt te zijn,
wordt immers bij de vennootschappen ingedeeld, buiten de sector overheid. Op die manier
maken de tekorten en schulden van die vennootschap voor het ESR geen deel uit van het
tekort en de schuld van de overheid, ook al behoort die entiteit juridisch misschien wel tot
de overheid (bijvoorbeeld de Watergroep). Alle niet-marktgerichte entiteiten waarover een
overheid zeggenschap heeft, ongeacht de juridische vorm, behoren daarentegen tot de consolidatieperimeter van die overheid en bepalen mee haar tekort en schuld.
Volgens het ESR is een entiteit een niet-marktproducent als ze haar volledige output of het
grootste deel ervan gratis of tegen economisch niet-significante prijzen levert. Daartoe paste
het ESR 95 de zogenaamde 50%-regel toe: de opbrengst van de verkopen van een niet-marktproducent dekt minder dan 50% van de productiekosten. Het ESR 2010 heeft die kwantitatieve markttoets behouden, maar nog verscherpt door bij de toepassing van de 50%-regel ook
de kost van het kapitaal (intrest) mee te rekenen en door een aantal kwalitatieve criteria toe te
voegen22. In de volgende gevallen wordt een entiteit van de publieke sector tot de overheidsperimeter gerekend ongeacht het resultaat van de kwantitatieve markttoets:
•

de entiteit verkoopt uitsluitend aan de overheid en doet dit zonder mededinging;

•

de entiteit is de enige leverancier van de overheid voor een specifiek goed of dienst én
verkoopt minder dan 50% van haar output buiten de overheid én heeft haar overheidsopdracht zonder mededinging verkregen;

•

de entiteit ervaart geen stimulansen om haar aanbod om te vormen tot een levensvatbare,
winstgevende activiteit, om onder marktvoorwaarden zaken te doen en om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

In België bepaalt het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), in opdracht van Eurostat,
of een concrete entiteit conform de ESR-criteria al dan niet tot de overheid behoort. De consolidatieperimeter van de verschillende Belgische overheden kan worden afgeleid uit de regelmatig bijgewerkte lijst van publieke eenheden gepubliceerd op de website van het INR23.

21
22
23

Verordening (EU) Nr. 549/2013 – bijlage A – 1.35, tabel 1.1.
Eurostat, Manual on the changes between ESA 95 and ESA 2010, edition 2014, p. 34-38.
https://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen.
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6.3

Uitbreiding van de overheidsperimeter

Door het verstrengd Europees begrotingstoezicht van de laatste jaren is het aantal entiteiten dat onder de consolidatieperimeter van de overheid valt, sterk toegenomen, ook voor de
Vlaamse overheid. Die toename houdt niet onmiddellijk verband met een effectieve uitbreiding van de overheid, maar wel met het steeds nauwgezetter in kaart brengen van de entiteiten die volgens het ESR tot de overheid behoren. Bij de tweejaarlijkse bezoeken van Eurostat
aan ons land in het kader van de EDP-procedure24, is de accuraatheid waarmee de consolidatieperimeter van de Belgische overheden wordt vastgesteld, telkens een belangrijk item.
Mede onder impuls van Eurostat stelt het INR zijn methodiek steeds verder bij. In 2014 trad
bovendien het ESR 2010 in werking, waardoor tal van entiteiten onder de publieke sector vallen, terwijl ze voordien buiten beschouwing bleven (zie supra).
Wat de kern van de Vlaamse overheid betreft (artikel 4, §1, van het rekendecreet), is de uitbreiding van het aantal te consolideren entiteiten beperkt, maar de consolidatie van de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heeft een belangrijke impact gehad op de overheidsschuld. Bij de andere rechtspersonen (artikel 4, §2, van het rekendecreet) is er wel een
belangrijke toename van het aantal te consolideren entiteiten. Het rekendecreet schrijft in
artikel 4, §3, voor dat het begrotingsdecreet die andere rechtspersonen jaarlijks moet oplijsten. Het begrotingsdecreet 2012 bevatte een lijst van 67 entiteiten25, het begrotingsdecreet
2018 een lijst van 150 entiteiten26. De lijst in het begrotingsdecreet 2018 is opgedeeld in een
aantal subcategorieën, zoals vzw’s, nv’s (onder meer entiteiten opgericht in het kader van
alternatieve financiering), investeringsmaatschappijen van de LRM- en PMV-groep, EVA’s
van privaatrecht, universiteiten en hogescholen, commissies voor juridische bijstand, erkende
kredietmaatschappijen voor sociale huisvesting en Vlaamse paraparlementaire instellingen.
Het INR heeft de gevolgen van de verruimde definitie van de overheidsperimeter in het kader
van het ESR 2010 retroactief berekend voor de jaren 2010 tot en met 201327. De impact op het
vorderingensaldo (tekort) bleek voor die periode beperkt in vergelijking met andere methodologische veranderingen als gevolg van het ESR 2010, zoals de correcties op sommige alternatieve financieringen, in het bijzonder de voorwaardelijke investeringsuitgaven (voor de
Vlaamse Gemeenschap de VIPA-investeringen)28. De impact van de verruimde consolidatieperimeter was vooral betekenisvol voor de geconsolideerde schuld van de overheid, in bijzonder
door de consolidatie van de huisvestingsmaatschappijen. Voor de geconsolideerde schuld van
de Vlaamse overheid betekende de consolidatie van de VMSW en het Vlaams Woningfonds
in 2014 een toename van 9 miljard euro of bijna een verdubbeling, zoals blijkt uit de volgende
grafiek.

24
25

26

27
28

EDP = Excessive Deficit Procedure, zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.
Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, artikel 165.
Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018, artikel 123.
Cf. INR Nationale rekeningen – ESR 2010 – Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen, september 2014.
Ook de correcties alternatieve financiering kunnen echter, naargelang de fase van die financiering, zowel een negatieve als een positieve impact hebben op het vorderingensaldo. De begrotingscorrecties in kader van het verstrengde
begrotingstoezicht evolueerden daardoor van een negatieve impact op het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid
tot 2016 naar een positieve impact in 2017.
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6.4

Controlebevoegdheid van het Rekenhof

Doordat de nationale begrotingsregelgeving de ESR-omschrijving van de overheid toepast,
is de controlebevoegdheid van het Rekenhof mede gekoppeld aan die omschrijving (voor de
Vlaamse overheid in het bijzonder door artikel 63 van het rekendecreet). Het aantal openbare instellingen buiten de consolidatieperimeter dat onder de controlebevoegdheid van het
Rekenhof valt, is gestaag verminderd omdat de meeste ervan de afgelopen jaren zijn geïntegreerd in de uitgebreide perimeter29.
Hoewel het Europese begrotingskader in eerste instantie de financiële audit van het Rekenhof
beoogt, zijn ook performantieaudits mogelijk voor alle entiteiten die deel uitmaken van de
consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid. Noch het rekendecreet, noch de algemenebepalingenwet maakt immers een onderscheid in de controlemogelijkheden (financiële audit,
rechtmatigheids- en doelmatigheidsaudit) bij de entiteiten die onder de controlebevoegdheid
van het Rekenhof vallen.

6.5

Aangepaste controlestrategie van het Rekenhof

Wat de financiële audit betreft, heeft het Rekenhof bij de inwerkingtreding van het rekendecreet zijn controlestrategie voor de Vlaamse overheid aangepast aan het concept van de
ESR-consolidatieperimeter, zonder echter een controle uit te sluiten bij Vlaamse openbare
instellingen die niet tot die consolidatieperimeter behoren. Gelet op het toenemend aantal
entiteiten dat die consolidatieperimeter omvat, is het voor het Rekenhof niet mogelijk om
ze allemaal met dezelfde intensiteit te controleren. Uitgaande van de begroting bepaalt het
Rekenhof jaarlijks, op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria, welke entiteiten
van de Vlaamse overheid significant zijn voor zijn controle. Dankzij het principe van single
29

Binnen de omschrijving van de Vlaamse overheid die het rekendecreet opneemt, zijn er nog maar enkele openbare instellingen die niet tot de ESR-consolidatieperimeter behoren, zoals de Watergroep, UZ Gent, OPZ Geel en OPZ Rekem.
De ruimere omschrijving publieke sector van het ESR voorziet voor Vlaanderen echter in nog meer dan 160 entiteiten in
handen van de overheid met marktoutput (lijst van het INR van oktober 2017). Alleen de entiteiten in het rekendecreet
zijn echter expliciet aan de controlebevoegdheid van het Rekenhof onderworpen.
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audit, ingevoerd met toepassing van artikel 67 van het rekendecreet, kan het Rekenhof ook
een beroep doen op de resultaten van de audit- en controlewerkzaamheden van andere controleactoren, in het bijzonder van de bedrijfsrevisoren. De financiële controlestrategie van het
Rekenhof richt zich daarbij op de Vlaamse overheid als geheel. Het Rekenhof wil het Vlaams
Parlement redelijke zekerheid bieden dat de geconsolideerde financiële rapportering van de
Vlaamse overheid haar financiële toestand en resultaten getrouw weergeeft.

6.6

Certificering: hiaat in regelgeving

Met zijn aangepaste controlestrategie bereidt het Rekenhof zich ook voor op de nieuwe
opdracht die de algemenebepalingenwet in 2014 in het vooruitzicht heeft gesteld in het kader
van de Europese voorschriften30. Uiterlijk vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2020
wordt de algemene rekening van elke gemeenschap of elk gewest voor certificering aan het
Rekenhof voorgelegd31. De toelichting bij die bepaling stelt: met deze limietdatum kan het
Rekenhof zich voorbereiden op deze nieuwe taak en waarborgen dat de rekeningen op voldoende
wijze de consolidatiekring van elke Gemeenschap en elk Gewest dekken. Daaruit kan worden
afgeleid dat het niet de bedoeling was de certificeringsopdracht van het Rekenhof te beperken
tot de algemene rekeningen van de ministeries, terwijl de wet zelf dat wel zo verwoordt32. Wil
het Vlaams Parlement door een certificeringsverklaring van het Rekenhof de redelijke zekerheid bevestigd zien dat de geconsolideerde financiële rapportering van de Vlaamse overheid
haar financiële toestand en resultaten getrouw weergeeft, dan zal het rekendecreet in aanvulling op de algemenebepalingenwet die verduidelijking moeten brengen. Het zou volstaan de
certificeringsopdracht van het Rekenhof expliciet uit te breiden naar de ESR-geconsolideerde
rekening bedoeld bij artikel 51 van het rekendecreet. Die certificering zou ook een bijkomende
garantie betekenen voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de geconsolideerde cijfers
die de Vlaamse overheid voorlegt aan de statistische overheden zoals het INR.

30

31

32

In bijzonder artikel 3.1 van de richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften
voor de begrotingskaders van de lidstaten.
Nieuw artikel 10, §1/1 van de algemenebepalingenwet. In de federale begrotingswet werd een analoge bepaling ingevoegd.
Zie artikel over Evolutie van de financiële controle en eerste ervaringen met de certificering van de overheidsrekening in het
jaarverslag 2015 van het Rekenhof, p. 19 tot 39.
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