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Het Rekenhof stelt zijn 30e Boek van Opmerkingen voor aan het Parlement van
de Franse Gemeenschap

Het 30e Boek van Opmerkingen dat het Rekenhof aan het Parlement van de Franse
Gemeenschap bezorgt, bestaat uit twee delen.
In het eerste deel stelt het Rekenhof zijn opmerkingen voor betreffende de algemene
rekening 2017 van de Franse Gemeenschap. Het tweede deel is een drieluik.
Het eerste onderdeel betreft de evolutie van het vorderingensaldo in 2017. In het tweede
wordt de overlegging behandeld van de rekeningen van de instellingen en entiteiten die
afhangen van de Franse Gemeenschap, evenals de opmerkingen van het Rekenhof over de
rekeningen 2017 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.
Daarnaast bevat dit deel een artikel over de boekhoudkundige bepalingen en
waarderingsregels die van toepassing zijn op de universiteiten van de Franse Gemeenschap.
In het derde deel schetst het Rekenhof ten slotte de opmerkingen en aanbevelingen die het
formuleerde na afloop van twee audits, waarvan de ene handelde over de uitgaven van de
kabinetten van de regeringsleden en hun ondersteunende diensten, en de andere over de
plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten die werden gesloten door de universiteit
van Luik tijdens de dienstjaren 2015 en 2016.
De volledige tekst van het 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan de
Franse Gemeenschap 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 zen‐
den aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde dien‐
sten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte
van de overheden die het controleert.
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