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Het Rekenhof stelt zijn 29e Boek van Opmerkingen voor aan het Waalse
Parlement

Het 29e Boek van Opmerkingen dat het Rekenhof aan het Waalse Parlement bezorgt, bestaat
uit twee delen. Het eerste deel betreft de algemene rekening 2016 van het Waalse Gewest, en
het tweede de controle van de rekeningen van de instellingen van openbaar nut en
verschillende specifieke audits.
In het eerste deel overloopt het Rekenhof zijn opmerkingen betreffende de rekeningen van
boekjaar 2016 van de diensten van de algemene administratie.
In het tweede deel wordt vooreerst de overlegging besproken van de algemene rekeningen
van de instellingen van openbaar nut die zijn onderworpen aan de controle van het
Rekenhof. Ook worden de resultaten becommentarieerd van de controles met betrekking
tot de rekeningen van sommige ervan.
Vervolgens stelt het Rekenhof een analyse voor aangaande de externe controle van de
eenheden behorende tot de consolidatieperimeter van het Waalse Gewest, evenals de
opmerkingen en aanbevelingen die het formuleerde bij audits inzake verschillende sectoren.
Die audits betroffen de uitvoering en de boeking van de in 2015 en 2016 aan Sowafinal
gedelegeerde opdrachten, de verrekeningen van de overheidsopdrachten betreffende
werkzaamheden aan de wegen en autosnelwegen in het Waalse Gewest, de planning van de
investeringen in sportinfrastructuur en de ontwerpen van begroting 2018 van de Waalse
provincies.
De volledige tekst (alleen in het Frans) van het 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof
aan het Waalse Parlement is beschikbaar op de website van het Rekenhof
(www.rekenhof.be).
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door nuttige
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde diensten. Als
collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de
overheden die het controleert.
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