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Het Rekenhof stelt zijn 31e Boek van Opmerkingen voor aan het Parlement van
de Franse Gemeenschap

Het 31e Boek van Opmerkingen dat het Rekenhof aan het Parlement van de Franse
Gemeenschap bezorgt, bestaat uit twee delen.
Deel I bestaat uit twee luiken: het eerste handelt over de algemene rekening van de Franse
Gemeenschap voor het jaar 2018 en het tweede over de rekeningen 2018 van de
administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie.
Deel II is een drieluik. Het eerste onderdeel becommentarieert de evolutie van het
vorderingensaldo in 2018, terwijl het tweede de resultaten van het onderzoek van de schuld
van de Franse Gemeenschap behandelt.
Het derde onderdeel handelt tot slot over de overlegging van de rekeningen van de
instellingen en entiteiten die afhangen van de Franse Gemeenschap, evenals over de controle
van de rekeningen van de universiteiten. Het Rekenhof schetst vervolgens de opmerkingen
en aanbevelingen die het formuleerde na afloop van vier audits. Twee ervan gingen over het
toezicht op de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten die werden gesloten
door respectievelijk de Académie de recherche et d’enseignement supérieur en door de
Universiteit van Namen. Een derde audit heeft betrekking op de betaling van het
onderwijzend personeel van het hoger kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap, en de
laatste betreft de telling van de opdrachten voor de financiering van de justitiehuizen.
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 overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
De volledige tekst van het 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het
Parlement van de Franse Gemeenschap, evenals het persbericht in dat verband, zijn
beschikbaar op de homepage van de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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