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Voorwoord

Ter uitvoering van zijn missie en van de in de loop van 2004 opgestarte strategische hervorming Rekenhof in beweging, heeft het Rekenhof in de loop van
2005 verder werk gemaakt van de twintig opgestarte veranderingsprojecten.
Een aantal prioritair bevonden veranderingsprojecten (IT-meerjarenprogrammatie,
procedurehandleiding voor thematische audits, meerjarenprogrammatie van controles en activiteiten, …) zijn inmiddels ver gevorderd, zodat zij weldra kunnen
worden ingevoerd en toegepast. Ook de voorstellen tot weddeherziening voor het
personeel – de laatste herziening van de weddeschalen dateerde van 1994 – kaderden in een dergelijk project (uitvoering van een valorisatieplan voor het personeel)
en hebben op het einde van het jaar geleid tot de bekrachtiging door de Kamer
van een aanpassing van de weddebarema’s en toelagen voor het personeel.
Op basis van tussentijdse voortgangsrapporten van de projectgroepen konden
hier en daar ook al de eerste vruchten worden geplukt onder de vorm van punctuele acties ter verbetering van de werking van het Rekenhof en de kwaliteit van
zijn producten (zgn. quick wins).
In het kader van het Rekenhof in beweging zijn voor elke sector (federaal, gemeenschappen en gewesten en de sector ondersteunende diensten) een strategisch en
een operationeel plan goedgekeurd in 2005.
De sectorale strategische plannen moeten het mogelijk maken de gewenste resultaten te bepalen, de producten, diensten of middelen die daarvoor nodig zijn of de
relaties met onze partners.
Een strategisch plan geldt voor vijf jaar, met uitzondering van het eerste plan dat
slechts vier jaar geldt (2006-2009), om overeen te stemmen met de federale
controlecyclus.
Een operationeel plan vertaalt het sectoraal strategisch plan in controleactiviteiten
en ondersteunende activiteiten. Het bevat een uiteenzetting van de speciﬁeke
en meetbare operationele doelstellingen evenals een boordtabel waaruit de uitvoeringsgraad van het sectoraal strategisch plan zal blijken. Het geldt voor één
jaar.
Het Rekenhof kon in 2005 op een ruime belangstelling rekenen voor de publicatie
van de eerste lijsten in uitvoering van de bijzondere en de gewone wetten van
26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede
een vermogensaangifte in te dienen. Concreet ging het om drie lijsten (één van
mandaten, ambten en beroepen van aangifteplichtigen, één van personen die hun
mandatenlijst niet hebben ingediend en één van personen die hun vermogensaangifte niet hebben neergelegd). Deze lijsten verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2005 en vormden het sluitstuk van een zeer intens voorbereidings- en uitvoeringsproces.
Maar ook de traditionele taken van het Rekenhof kregen heel wat aandacht. In de
loop van 2005 publiceerde het Rekenhof 23 afzonderlijke verslagen, gericht aan
drie parlementaire vergaderingen. Een stijgend aantal van die verslagen wordt
ook toegelicht en besproken in de commissies van die parlementaire vergaderingen. Ook bij de bespreking van diverse wetgevende initiatieven werd een beroep
gedaan op de expertise van het Rekenhof. Zo vroeg de Kamercommissie voor de
Financiën en de Begroting herhaaldelijk advies aan het Rekenhof over de budgettaire impact van wetsvoorstellen van ﬁscale aard. Het Vlaams Parlement vroeg
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verslag uit te brengen over de kwaliteit van de voortgangsrapporten van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).
Bovendien kreeg het Rekenhof 32 vragen van individuele parlementsleden in het
kader van hun inzage- en informatierecht
Ook de internationale dimensie van de auditactiviteiten wordt verder ontwikkeld.
Het Rekenhof neemt deel aan de werkzaamheden van internationale instellingen
die instaan voor de coördinatie tussen de organen belast met de externe controle
van de openbare diensten en instellingen. Zo is de eerste voorzitter ook voorzitter
van de subcommissie voor de Internecontrolenormen (Internal Control Standards
Subcommittee) van de International Organisation of Supreme Audit Institutions
(Intosai). Een lid van het Rekenhof is verbindingsagent van het Belgische Rekenhof
bij de Europese Rekenkamer. De voorzitter beheert de thesaurie van de Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français
(AISCCUF).
Het 162e Boek van het Rekenhof werd volgens een nieuw concept opgesteld. Het
bevatte eerst en vooral de resultaten van de ﬁnanciële onderzoeken van de ontvangsten en uitgaven van het jaar 2004 en het werd aangevuld met bepaalde wettigheidscontroles in verband met de aan het Rekenhof overgelegde rekeningen.
Het 162e Boek vormde dus een terugkeer naar de oorsprong in die zin dat het
Rekenhof de algemene staatsrekening van commentaar voorzag, zoals bedoeld in
artikel 180 van de gecoördineerde Grondwet.
Stilaan wordt duidelijk dat de hervorming Rekenhof in beweging geen éénmalige
beweging is, maar veeleer een langetermijnproces van vernieuwing en verbetering.
In een voortdurend veranderende controleomgeving is dit proces niet alleen onvermijdelijk, maar bovendien ook noodzakelijk.

8

De voorzitter,

De eerste voorzitter,

Ph. Roland

F. Vanstapel
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Missieverklaring

Het Rekenhof is de grondwettelijke instelling die belast is met de controle van de
openbare ﬁnanciën op het niveau van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies.
Het staat de parlementaire vergaderingen en provincieraden bij in de uitoefening
van toezicht op de inning en aanwending van overheidsgelden. De controle van
het Rekenhof heeft betrekking op de wettelijkheid van de verrichtingen en op hun
overeenstemming met de begrotingsbepalingen, op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de boekhouding en de ﬁnanciële staten en op de naleving van de
principes van effectiviteit, efﬁciëntie en zuinigheid.
Het Rekenhof streeft naar een verbetering van de functionering van overheden.
Daartoe bezorgt het de parlementaire vergaderingen, bewindslui en gecontroleerden op tegenspraak tot stand gekomen, bruikbare en betrouwbare informatie,
bestaande uit bevindingen, oordelen en aanbevelingen. Het Rekenhof werkt op
onafhankelijke wijze, met inachtneming van internationale auditnormen. Het
steunt daarbij op een organisatie die beantwoordt aan de vereisten van deskundigheid, integriteit en motivatie. Het Rekenhof heeft oog voor maatschappelijke
ontwikkelingen en streeft naar een voortrekkersrol in overheidsaudit.

Opdrachten
Het Rekenhof controleert overheden en evalueert de uitvoering van het overheidsbeleid en de bereikte resultaten met het oog op informatieverstrekking aan
de parlementaire vergaderingen.
Het vervult op het gebied van begrotingsaangelegenheden een speciﬁeke informatieopdracht ten aanzien van de parlementaire vergaderingen.
Het oefent een rechtsprekende functie uit ten aanzien van rekenplichtigen van
openbare diensten.

Waarden
Een onafhankelijke organisatie
Het Rekenhof is onafhankelijk van de organen die het controleert. Het heeft ook
tegenover de parlementaire vergaderingen een autonomie: het legt zelf zijn prioriteiten vast bij het vervullen van zijn opdrachten en kiest zijn onderzoeksthema’s
op grond van objectieve selectiecriteria.
Een kwaliteitsvolle informatie
Het Rekenhof organiseert zich overeenkomstig internationale auditstandaarden
en volgens de principes waaraan het de werking van de door hem gecontroleerde
overheden toetst. Het streeft daarbij ‘best practices’ na.
De informatie die het verstrekt is correct, objectief, volledig, actueel, helder en
bruikbaar. Deze informatie biedt een toegevoegde waarde bovenop de andere
informatiebronnen.
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Een wezenlijke bijdrage tot de verbetering van het overheidsbeheer
Het Rekenhof beoogt met zijn controles de openbare diensten aan te zetten tot
het verbeteren van de kwaliteit van hun beheer.
Een ondersteuning van het behoorlijk bestuur
Het Rekenhof streeft de verbetering na van het besluitvormingsproces van de overheden en van het beheer van overheidsgelden, met respect voor de democratie, de
rechtsstaat, de mensenrechten en de principes van duurzame ontwikkeling.
Een dynamisch personeelsbeleid
Het Rekenhof voert een personeelsbeleid dat de deskundigheid, integriteit, motivatie, jobtevredenheid en zelfontplooiing van zijn medewerkers bevordert.
Aandacht voor de buitenwereld
Het Rekenhof wisselt informatie uit en werkt samen met andere nationale en
internationale instellingen.

Strategie
De controlemethode
De onderzoeksplanning, controleaanpak en rapportering van het Rekenhof zijn in
overeenstemming met de normen van de internationale organisatie van hoge controle-instellingen (Intosai). De toepassing van deze normen impliceert onder
meer:
•

systeemgerichte controles;

•

het aansporen van de overheid tot toepassing van internationale normen;

•

het opstellen en toepassen van handleidingen en procedures;

•

dat de werkzaamheden van anderen (bedrijfsrevisoren, interne audit, consultants enz.) worden gebruikt voor zover de overeenstemming ervan met
de vereisten inzake overheidsauditing is gegarandeerd.

De selectie van onderzoeksthema’s gebeurt in hoofdzaak op basis van een regelmatige risicoanalyse en van de interesses van de parlementaire vergaderingen.
De onderzoeksthema’s zijn evenwichtig en gedifferentieerd verdeeld over alle
aspecten van het overheidsoptreden. Het Rekenhof tracht daarbij zijn algemeen
overzicht over de overheidssector maximaal te benutten.
De controles zijn in principe niet exhaustief. Zij worden gevoerd met de inachtneming van het principe van het relatieve belang, maar vormen zoveel mogelijk
een coherent geheel en bieden met een redelijke zekerheid een representatief
beeld van een beheerssysteem.
Het Rekenhof controleert na afronding van de besluitvorming en mengt zich niet
in de beleidsuitvoering.
De bevindingen worden gestaafd aan de hand van overtuigende elementen. De
aanbevelingen zijn gestoeld op expliciet geformuleerde en bij voorkeur vooraf
vastgestelde en algemeen aanvaarde normen.
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De controles worden gevoerd in samenwerking met de onderzochte overheden. In
de regel worden zij vooraf ingelicht over de geplande controles.
Het Rekenhof biedt de diensten en de ministers de kans hun zienswijze over de
resultaten van de controle te geven. Het tegensprekelijke debat wordt, vooraleer
te rapporteren aan de parlementaire vergaderingen, geformaliseerd en schriftelijk
vastgelegd. De resultaten ervan worden weergegeven in het rapport aan de
parlementaire vergaderingen.
De controlerapporten bevatten aanbevelingen ten behoeve van de parlementaire
vergaderingen en van de bewindslui. Het Rekenhof signaleert ook de problemen
die het bij de toepassing van de wetgeving vaststelt en suggereert eventueel
oplossingen.
De informatie en aanbevelingen zijn relevant en bruikbaar voor hun bestemmelingen en bieden een toegevoegde waarde ten opzichte van andere informatiebronnen. Ze worden verstrekt binnen een redelijke termijn nadat de onderzochte
feiten zich hebben voorgedaan.
Het personeelsbeleid
In samenspraak met zijn personeel, voert het Rekenhof een aangepast wervingsbeleid en streeft het voor zijn personeel een competitief statuut na.
Het beschouwt de vorming en deskundigheid van zijn personeel als prioritair. Het
bevordert de interne personeelsmobiliteit en laat zijn medewerkers toe nuttige
ervaring te verwerven in controle- of beleidsfuncties op het Belgische of internationale niveau.
Het Rekenhof beschikt over een aangepaste infrastructuur en uitrusting.
Externe relaties
Het Rekenhof verstrekt via het Internet, via zijn publicaties en op studiedagen
algemene informatie over zijn strategie, zijn werkmethodes en resultaten van zijn
controles.
Het onderhoudt regelmatige contacten met de andere actoren die actief zijn in
het domein van overheidsaudit in België, in het bijzonder voor de uitwisseling van
nuttige ervaring en voor de planning van zijn controleactiviteiten.
Het zet met de Europese Rekenkamer en met buitenlandse hoge controle-instellingen uitwisselings- en vormingsprogramma’s en gemeenschappelijke audits op.
Het werkt tevens mee aan de werkzaamheden van internationale organisaties.
Het Rekenhof speelt actief in op de evoluties in zijn controledomein en zijn eigen
vakgebied.
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College

Samenstelling
Het Rekenhof bestaat uit een Nederlandse en een Franse kamer, die elk zijn
samengesteld uit een voorzitter, vier raadsheren en een grifﬁer. De oudstbenoemde voorzitter en grifﬁer dragen respectievelijk de titel van eerste voorzitter
en hoofdgrifﬁer. De algemene vergadering en de kamers beslissen als college.
De leden van het Rekenhof worden benoemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een vernieuwbare termijn van zes jaar. De wedden en het pensioen van de leden van het Rekenhof worden bij wet vastgesteld. De wetgever
heeft voorzien in een aantal onverenigbaarheden en verbodsbepalingen om de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de leden van het Rekenhof te garanderen.
In de plenaire vergadering van 14 april 2005 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werden de mandaten van de leden van het Rekenhof met ingang van
1 juli 2005 hernieuwd.
Op 31 december 2005 was het Rekenhof als volgt samengesteld:
Nederlandse kamer

Franse kamer

Eerste Voorzitter:
F. Vanstapel

Voorzitter:
Ph. Roland

Raadsheren:
J. Beckers
R. Lesage
I. Desomer
J. Debucquoy

Raadsheren:
M. de Fays
P. Rion
D. Claisse
M. Féron

Grifﬁer:
J. Van Ingelgem

Hoofdgrifﬁer:
F. Wascotte

Vergaderingen
Het Rekenhof houdt zitting het hele jaar door.
In 2005 werden 47 gewone algemene vergaderingen en 19 buitengewone algemene vergaderingen gehouden. De Nederlandse en Franse kamer van het Rekenhof hebben respectievelijk 57 en 55 vergaderingen gehouden.

Opdrachten van externe controle
De wetgever vertrouwt de externe controle van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen toe aan afzonderlijke colleges. Dit geldt onder meer voor de autonome
overheidsbedrijven. De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven belast colleges van vier commissarissen
met de controle van de ﬁnanciële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid
van de verrichtingen. In elk van die colleges worden twee leden aangesteld door
het Rekenhof. Aldus hebben leden van het Rekenhof zitting in het college van
commissarissen van de NMBS Holding, Infrabel, de NMBS, Belgacom, De Post,
Belgocontrol evenals – en dit tot 10 mei 2005 – van BIAC.
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In uitvoering van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van
de hulp- en veiligheidsdiensten en van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) in de vorm van een vennootschap van publiek recht, heeft het Rekenhof twee van zijn leden aangesteld in elk
van de colleges van commissarissen belast met de ﬁnanciële controle van de nv’s
van publiek recht ASTRID en BTC.
De wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten
in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met een sociaal
oogmerk vertrouwt de ﬁnanciële controle van de vennootschap toe aan een college van vier rekeningcommissarissen, van wie er twee door het Rekenhof worden
benoemd.
Conform de wet van 3 november 2001 betreffende de oprichting van de NV
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO), zoals
gewijzigd, werd een lid van het Rekenhof aangeduid als commissaris.
In uitvoering van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het
beheer van de Nationale Loterij heeft het Rekenhof één van zijn leden aangesteld
in het college van drie commissarissen belast met de controle van de rekeningen en
van de regelmatigheid van de verrichtingen van de Nationale Loterij.
De eerste voorzitter van het Rekenhof is van ambtswege voorzitter van de commissie die toezicht uitoefent op de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas
overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 houdende coördinatie van de wetten betreffende de organisatie en de werking van de Deposito- en
Consignatiekas. Hij is ook van ambtswege voorzitter van de commissie die toezicht
uitoefent over de verrichtingen van de Amortisatiekas, krachtens de wet van
2 augustus 1955 houdende ophefﬁng van het Fonds tot Delging der Staatsschuld1.
Krachtens de wet van 18 december 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten
met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
heeft het Rekenhof één van zijn leden aangewezen als commissaris bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel voor een periode van 3 jaar vanaf 1 mei 2003.
Krachtens het decreet van 9 januari 2003 betreffende de doorzichtigheid, de
autonomie en de controle in verband met de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die
onder de Franse Gemeenschap ressorteren, werden leden van het Rekenhof
benoemd tot rekeningcommissaris bij het Fonds Ecureuil, het Ofﬁce de la Naissance et de l’Enfance, de Entreprise de Technologies nouvelles, de l’Information
et de la Communication, het Institut de la Formation en cours de carrière en de
Radio Télévision de la Communauté française.
Met toepassing van de respectieve bepalingen van artikel 10 van het decreet van
10 maart 1994 betreffende de oprichting van de Société wallonne de ﬁnancement complémentaire des infrastructures, van artikel 30, § 2, van het statuut van
de Société publique de gestion de l’eau en van artikel 32, § 1, van het statuut
van de Société wallonne des eaux, werd een lid van het Rekenhof benoemd bij
het college van rekeningcommissarissen van die openbare maatschappijen.

1

De Amortisatiekas, evenals de Commissie van toezicht op de Amortisatiekas, werden in toepassing van de artikelen 40 en 44 van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen
ontbonden.
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Het Rekenhof heeft eveneens één van zijn leden benoemd tot rekeningcommissaris bij de Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement
(OCCAR) ingevolge de toetreding van België tot het verdrag tussen de regering
van de Franse Republiek, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Italiaanse republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot oprichting van een Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensiematerieelgebied (OCCAR) en de bijlagen I, II,
III en IV, tot stand gekomen in Farnborough op 9 september 1998.
In uitvoering van artikel 185bis van de Code wallon du logement, aangepast door
het decreet van 15 mei 2003 tot aanpassing van de Code wallon du logement en
van artikel 174 van de Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme
et du patrimoine, werd een lid van het Rekenhof benoemd bij het college van
rekeningcommissarissen van de Société wallonne du crédit social en het Fonds
du logement des familles nombreuses de Wallonie.

Internationale betrekkingen
Het Rekenhof neemt ook deel aan de werkzaamheden van internationale instellingen die instaan voor de coördinatie tussen de organen belast met de externe
controle van de openbare diensten en instellingen. Zo is de eerste voorzitter ook
voorzitter van de subcommissie voor de Internecontrolenormen (Internal Control
Standards Subcommittee), onderdeel van het Professional Standards Committee
van de International Organisation of Supreme Audit Institutions (Intosai). Een lid
van het Rekenhof is verbindingsagent van het Belgische Rekenhof bij de Europese
Rekenkamer. De voorzitter beheert de thesaurie van de Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l’usage du français (AISCCUF).
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DEEL EEN:

ACTIVITEITEN

Hoofdstuk 1
Algemene beschrijving van de activiteiten

1.1

Controle van de rekeningen

De federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, de openbare instellingen die eronder ressorteren en de provincies, leggen jaarlijks rekening af over de
besteding van de overheidsgelden die hun werden toevertrouwd. De rekeningen
worden overgezonden aan het Rekenhof, dat de juistheid, de betrouwbaarheid en
de volledigheid van de ﬁnanciële staten veriﬁeert, en dat daarbij nagaat of de
boekhoudkundige verrichtingen in overeenstemming zijn met de regelgeving
inzake de rijkscomptabiliteit. Het Rekenhof controleert en sluit ook de rekeningen
af die zijn opgesteld door de openbare rekenplichtigen, d.w.z. de ambtenaren van
de uitvoerende macht die instaan voor de inning en/of betaling van overheidsgelden. Het Rekenhof stelt vast of de rekeningen effen zijn, dan wel een tegoed of
een tekort vertonen. In de eerste twee gevallen verleent het Rekenhof kwijting.
Zo het een tekort vaststelt, volgt er een administratieve afsluiting met intekortstelling dat kan leiden tot een rechtsprekende procedure.
In uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof
worden de rekeningen over gelden van de gewone rekenplichtigen, de rekeningen
over waren, de rekeningen van geldvoorschotten toegekend aan de buitengewone
rekenplichtigen en de beheersrekeningen van de gewone rekenplichtigen van de
diensten met afzonderlijk beheer in elke kamer afgesloten door één raadsheer die
daartoe door de bevoegde voorzitter wordt aangewezen.

1.2

Rechtmatigheidsonderzoek

Het Rekenhof voert een rechtmatigheidsonderzoek uit op de openbare uitgaven en
ontvangsten. Het veriﬁeert of ze beantwoorden aan de begrotingswet (voldoende
kredieten op de begroting, juistheid van de aanrekeningen, …) en het veriﬁeert of
de rechtsregels die van toepassing zijn op de gecontroleerde verrichting, correct
zijn nageleefd2. Dit rechtmatigheidsonderzoek wordt onder meer uitgevoerd door
middel van het voorafgaand visum op de uitgavenordonnanties. Geen enkele ordonnantie mag worden vereffend zonder het visum van het Rekenhof, dat zich vergewist van de naleving van de reglementering vooraleer het zijn visum verleent.
Aansluitend bij de administratieve hervorming (Copernicus) en in afwachting van
de inwerkingtreding van de wetten van 16 en 22 mei 2003 tot hervorming van het
budgettair en boekhoudkundig kader van de federale Staat, de gemeenschappen
en de gewesten, heeft het Rekenhof in samenspraak met de voorzitter van de

2

Normen van toepassing op de overheidsopdrachten, de toekenning en aanwending van de subsidies, de aanwerving van personeel enz.
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subcommissie Rekenhof van de Commissie voor de Financiën en de Begroting van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de controlemodaliteiten van zijn voorafgaand visum op de uitgaven opnieuw onderzocht en aangepast.
De controle van de rechtmatigheid en de regelmatigheid van de uitgaven van de
federale Staat gebeurt momenteel op twee niveaus: de kredietvastleggingen en
de ordonnanceringen. Bij de kredietvastleggingen wordt een selectie van kredietvastleggingen (op basis van de aard en omvang van de aangegane verbintenissen)
gecontroleerd op de wettelijkheid van de onderliggende verbintenissen en op de
wijze waarop ze tot stand zijn gekomen. Op het niveau van de ordonnanceringen,
worden alle ordonnanderingen op kredietoverschrijding gecontroleerd en wordt er
jaarlijks in alle FOD’s een selectie van basisallocaties gemaakt (in functie van de
vermoede risico’s die de verrichtingen op die basisallocaties inhouden en van de
vaststellingen van de controle van de vastleggingen) waarvoor de uitgaven aan
een grondige voorafgaande controle worden onderworpen. Binnen een vijfjaarlijkse controlecyclus wordt op die manier in principe de totaliteit van de basisallocaties afgedekt door elk jaar één vijfde van de verrichtingen te controleren.
Gelijkaardige controlemodaliteiten worden toegepast bij de voorafgaande controle
van de uitgaven van de gemeenschappen en de gewesten, waarbij, in voorkomend
geval, rekening wordt gehouden met de bijzondere realiteit van het betrokken
bestuursniveau en de evolutie van hun speciﬁeke budgettaire en boekhoudkundige
organisatie3.
Als het visum wordt geweigerd, kan de regering op eigen verantwoordelijkheid
beslissen dat de betaling toch moet worden uitgevoerd. Het Rekenhof viseert dan
onder voorbehoud en brengt de betrokken wetgevende vergadering onverwijld
van zijn redenen hiervoor op de hoogte. Om de vereffening ervan te bespoedigen
zijn tal van recurrente uitgaven zoals de personeelsuitgaven echter vrijgesteld
van het voorafgaand visum; de wettigheid en de regelmatigheid van die uitgaven
worden dan door het Rekenhof a posteriori gecontroleerd.
De wettigheid en het bedrag van de overheidspensioenen worden gecontroleerd
door het Rekenhof, vooraleer het de desbetreffende toekenningsbesluiten viseert.

1.3

Doelmatigheidsonderzoek

Het Rekenhof onderzoekt ook de goede besteding van de overheidsgelden (doelmatigheidsonderzoek). Het gaat na hoe de openbare diensten worden beheerd en
brengt daarover verslag uit bij het parlement. Dat onderzoek wordt gevoerd vanuit drie invalshoeken: zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.
•

Het onderzoek van de zuinigheid bestaat erin na te gaan of de aangewende
ﬁnanciële, menselijke en materiële middelen, zowel kwalitatief als kwantitatief,
werden ingezet op het geschikte tijdstip en tegen de laagst mogelijke prijs.

•

Het onderzoek van de doeltreffendheid geeft aan in welke mate het beleid
de vooropgestelde doelstellingen heeft verwezenlijkt.

•

Het onderzoek van de doelmatigheid betreft de verhouding tussen de ingezette middelen en de gerealiseerde activiteiten en prestaties zodat kan worden
nagegaan of de ﬁnanciële, menselijke en materiële middelen optimaal werden
aangewend.

3

Zo is vanaf 1 januari 2006 in het Brussels Hoofstedelijk Gewest een nieuwe organieke ordonnantie
tot vaststelling van de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de
controle van kracht, die onder meer voorziet in de afschafﬁng van het voorafgaand visum van het
Rekenhof.
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Dit onderzoek wordt uitgevoerd a posteriori, d.w.z. nadat de overheidshandelingen hebben plaatsgevonden. Evenals zijn andere opdrachten voert het Rekenhof
deze opdracht uit op eigen initiatief. Dat algemene principe van onafhankelijk
optreden is een waarborg voor objectiviteit en onpartijdigheid. De wetgever heeft
echter beslist dat de parlementen het Rekenhof met speciﬁeke doelmatigheidsonderzoeken kunnen belasten.
De procedure voor doelmatigheidsonderzoeken verloopt in principe als volgt. Het
Rekenhof voert een voorstudie uit en brengt de betrokken ministers en leidend
ambtenaren op de hoogte van de geplande controles. Na aﬂoop van de eigenlijke
controles wordt een voorontwerp van verslag voorgelegd aan de administratie
met het oog op een eerste tegensprekelijk debat. Het ontwerp van verslag dat na
aﬂoop van dat debat wordt uitgewerkt, wordt vervolgens meegedeeld aan de
betrokken ministers, die aldus kunnen reageren op de opmerkingen van het
Rekenhof. Na aﬂoop van dat tweede tegensprekelijk debat wordt het parlement
ingelicht over de resultaten van de audit. Dit gebeurt door middel van een afzonderlijk onderzoeksverslag, dat door het Rekenhof wordt gedrukt en verspreid en
waarvan de inhoud overeenstemt met het verslag voorgelegd aan de minister,
aangevuld met diens antwoord.

1.4

Controle van de ﬁscale ontvangsten

In het kader van de algemene controle van de verrichtingen inzake de vaststelling
en de invordering van de door de Staat verworven rechten, met inbegrip van de
ﬁscale ontvangsten, voert het Rekenhof systeemaudits uit bij de ﬁscale besturen
die met de toepassing van de belastingwetgeving belast zijn.
De werkzaamheden van het Rekenhof verlopen volgens een procedure die
analoog is met die beschreven in het vorige punt en die werd vastgelegd in een
protocol ondertekend door de Minister van Financiën en door de voorzitters van
het Rekenhof op 22 december 1995 en dat gepubliceerd werd in het Belgisch
Staatsblad van 31 januari 1996.

1.5

Informatieopdracht

Het Rekenhof deelt aan de parlementen en de provincieraden het resultaat van
zijn controleopdrachten mee. Om met kennis van zaken de door de uitvoerende
macht gevraagde kredieten te kunnen toekennen en de aanwending ervan te kunnen beoordelen, moeten deze vergaderingen beschikken over geschikte en onpartijdige budgettaire informatie. Deze informatie wordt op verschillende manieren
ter beschikking gesteld. Het Rekenhof verzendt zijn onderzoeksverslagen ofwel in
de vorm van samenvattingen opgenomen in zijn jaarlijkse boek, ofwel in de vorm
van afzonderlijke verslagen over zijn thematische audits. Het belang en de urgentie van de informatie bepalen de keuze van de vorm. Nadat deze documenten aan
de parlementen zijn overgezonden, worden ze gepubliceerd op de internetsite van
het Rekenhof (www.rekenhof.be).
Het Rekenhof meldt bovendien aan de betrokken parlementen iedere vastlegging,
ordonnancering of betaling van uitgaven boven of buiten de in de begrotingen
vastgelegde kredieten. Het Rekenhof vervult eveneens een belangrijke taak als
budgettair raadgever. Het zendt de parlementaire vergaderingen zijn commentaar
in verband met alle ontwerpbegrotingen die aan hun goedkeuring worden voorgelegd. Het doet dat vóór ze over die ontwerpbegrotingen stemmen. De documenten
van het Rekenhof die aan de verschillende vergaderingen worden overgezonden,
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worden in een parlementaire commissie besproken, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Rekenhof.
Voor de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van zijn vergadering vallen,
heeft elk individueel parlementslid het recht de notulen van de algemene vergadering en van de kamers van het Rekenhof, de briefwisseling, de begrotings- en
ﬁnanciële gegevens alsmede de boekhoudkundige stukken van elk bij het Rekenhof geopend dossier te raadplegen en er een afschrift van te verkrijgen. Hij moet
daartoe per brief of per fax een verzoek sturen aan één van de voorzitters. Als
voor de gevraagde informatie belangrijke bijzondere opzoekingen noodzakelijk
zijn, kan het Rekenhof de betrokken wetgevende vergadering vragen te beslissen
over de ontvankelijkheid van het verzoek. Deze procedure werd ingesteld om te
vermijden dat de uitoefening van het informatierecht de normale uitvoering van
de wettelijke opdrachten van het Rekenhof zou belemmeren.

1.6

Rechtsprekende opdracht

De rekeningen van de rekenplichtigen worden periodiek overgezonden aan het
Rekenhof, maar ook als de rekeningen een tekort vertonen en op het ogenblik
waarop de rekenplichtige zijn ambt neerlegt. In elke kamer wijst de bevoegde
voorzitter een raadsheer aan om de rekeningen administratief af te sluiten en te
bepalen of die even zijn dan wel een overschot of een tekort vertonen.
Als een tekort in het beheer van een rekenplichtige wordt vastgesteld, moet de
bevoegde minister deze rekenplichtige dagvaarden voor het Rekenhof. Hij kan
enkel van dagvaarding afzien als hij van oordeel is dat de rekenplichtige zich kan
beroepen op overmacht of als het tekort een bij koninklijk besluit vastgesteld
bedrag niet overschrijdt.
Na een tegensprekelijke en openbare procedure verleent het Rekenhof de rekenplichtige kwijting als het concludeert dat er geen tekort is of dat er sprake is van
overmacht. In het andere geval veroordeelt het de rekenplichtige tot het aanzuiveren van zijn tekort of, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, tot
het terugbetalen van slechts een gedeelte. Deze arresten kunnen voor het Hof van
Cassatie worden bestreden. Als het arrest van het Rekenhof wordt verbroken,
wordt de zaak verwezen naar een commissie ad hoc binnen de Kamer van Volksvertegenwoordigers die deﬁnitief uitspraak doet.
Het Rekenhof bepaalt eveneens de bedragen die ten laste van de door de ministers gedelegeerde ordonnateurs moeten worden ingevorderd uit hoofde van kredietvastleggingen die zijn gebeurd met schending van de toepasselijke wettelijke
bepalingen en uit hoofde van door de schatkist geleden schade.
De beoordeling van de aansprakelijkheid van de gedelegeerde ordonnateurs gebeurt
volgens dezelfde procedure als voor de rekenplichtigen.
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Hoofdstuk 2
Federale Staat

2.1
2.1.1

Controle van de rekeningen
Algemene rekeningen

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de overzending en het onderzoek van de verschillende delen van de algemene rekening van de Staat.
Tabel 1 – Algemene rekeningen
Begrotingsjaar

Toegezonden aan
het Rekenhof

Datum van eindbeslissing van
het Rekenhof

Rekening van de vermogenswijzigingen en samenvattende
rekening

15-06-04
02-09-04

02-02-05
02-02-05

2003

Rekening van de Thesaurie

11-10-04

20-05-05

2004

Rekening van uitvoering van de
begroting

20-06-05
01-08-05

23-11-05
23-11-05

2004

Rekening van de Thesaurie

01-08-05

23-11-05

2002

2.1.2

Aard van de rekening

Rekeningen van openbare instellingen

De hiernavolgende tabel geeft de stand op 31 december 2005 van de aﬂegging
en controle van de rekeningen van de federale openbare instellingen.
Tabel 2 – Rekeningen van de openbare instellingen
Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Categorie A
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

4

20034

–

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen

2003

2002

Federaal Planbureau

2003

–5

Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en
Medisch-Sociale Inrichtingen

1989

1989

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

2000

2000

Regie der Gebouwen

2000

2000

Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale
huisvesting

2004

2003

Belgisch Instituut voor Normalisatie

2004

2003

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

2004

2003

Categorie B

4

Eerste rekening van de instelling.

5

De rekeningen 1997 tot 2002 werden door het Rekenhof nog niet gecontroleerd verklaard omdat
de rekeningen 1997 en 1998 nog steeds niet door de eerste minister werden goedgekeurd.
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Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

2003

2003

–

*2004*

Centrale Dienst voor sociale en culturele actie
van het Ministerie van Landsverdediging
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut
voor de Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en
Oorlogsslachtoffers

6

2004

6

7

–

19917

1988

Koninklijke Muntschouwburg

2003

2002

Nationaal Geograﬁsch Instituut

2004

2003

Nationaal Orkest van België

2004

2003

Zilverfonds

2004

2003

Controledienst voor de verzekeringen

2003

2003

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de
Landsbonden der Ziekenfondsen

2004

2004

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

2004

2002

Nationale Delcrederedienst

2004

2003

Participatiefonds

2004

2003

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen
voor Binnenscheepvaart

2003

*2004*

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door
de Ladings- en Lossings-ondernemingen en
door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen,
Stapelplaatsen en Stations

2004

2004

Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

2001

*2004*

Categorie C

Categorie D

Openbare instellingen van sociale zekerheid
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
(DOSZ)

*2003*

*2002*

Fonds voor Arbeidsongevallen

2003

2003

Fonds voor Beroepsziekten

2002

*2003*

Fonds tot Vergoeding van de ingeval van Sluiting
van Ondernemingen Ontslagen Werknemers

*2004*

*2003*

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

*2004*

*2002*

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

2003

*2004*

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

2000

2000

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2003

2003

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

*2004*

*2002*

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

2003

2002

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

2002

2002

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

2002

*2003*

6

Eerste rekening van de instelling.

7

Ondertussen werden de ofﬁcieuze rekeningen voor de jaren 1992 tot 2002 overgelegd.
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Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

2003

2002

*2003*

*2003*

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen

2004

2003

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

2001

2001

Amortisatiekas voor de Staatsschuld

2004

2004

Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie

2002

*2004*

Compensatiekas voor Betaald Verlof der
Zeelieden

2002

2002

Deposito- en Consignatiekas

2004

2003

Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
Rijksdienst voor Pensioenen

Andere instellingen

Instituut voor Nationale Rekeningen

2004

2003

19968

1996

Koninklijke Schenking

2004

2002

Nationaal Gedenkteken van het Fort van
Breendonk

2004

2004

Nationale Arbeidsraad

2004

2004

Koninklijke Munt

8

Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

2004

2004

Nationale Kas voor Rampenschade

2004

2003

2003

2003

Rentenfonds
Vermogen van de Koninklijke Militaire School

9

2004

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(patrimonium)
*

9

2000

2004
2000

voorlopige rekeningen

2.1.3

Rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer

De hiernavolgende tabel geeft de stand op 31 december 2005 van de aﬂegging
en controle van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer.
Tabel 3 – Rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer
Staatsdiensten

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Laatst gecontroleerd verklaarde
rekening

2003

2003

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provinciën
Beheer van de identiteitskaarten

10

200410

–

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

2003

2003

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk BELNET

2004

1999

8

De rekeningen 1997 tot 2001 werden niet in de reglementaire vorm aan het Rekenhof overgelegd.
De rekening 2002 werd ondertussen ofﬁcieus overgelegd.

9

Eerste rekening van de instelling.

10

Eerste rekening van de staatsdienst.

Jaarverslag 2005 – Rekenhof, juni 2006

21

Staatsdiensten

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Laatst gecontroleerd verklaarde
rekening

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie

2004

2001

Fed+

2004

2004

Internationaal Perscentrum

2004

2003

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

2004

1999

Koninklijke Bibliotheek van België

2003

2003

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

2002

1999

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België

2004

1999

Koninklijke Sterrenwacht

2004

1999

2004

2003

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijk Legermuseum

11

2004

11

–

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

2003

2003

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

2004

1999

Muntfonds

2004

2002

200412

2002

Regie van de Gevangenisarbeid

1999

1999

Selectiebureau van de federale overheid (SELOR)

2004

2004

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse Maatschappij (SOMA)

2004

2003

Nationale Dienst voor Congressen

2.1.4

12

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 2.408 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief
afgesloten.
Tabel 4 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

2.146

Eindebeheersrekeningen
Tekortrekeningen
Totaal

11

Eerste rekening van de staatsdienst.

12

De rekening 2003 werd nog niet overgelegd aan het Rekenhof.
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249
13
2.408

Jaarverslag 2005 – Rekenhof, juni 2006

2.2

Rechtmatigheidsonderzoek

De hiernavolgende statistische gegevens schetsen een beeld van de omvang van
de controletaken met betrekking tot de vereffende uitgaven, per soort van ordonnancering. De tabellen vermelden niet de vaste uitgaven, die ter plaatse steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De belangrijkste resultaten van het onderzoek
worden opgenomen in het jaarlijkse Boek van het Rekenhof dat wordt toegezonden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
In 2005 heeft het Rekenhof, volgens de nieuwe procedure hierboven uiteengezet
in punt 1.2, 57.201 uitgavenordonnanties (buiten de rijksschuld) behandeld, die
nagenoeg 367.457.567 duizend euro vertegenwoordigen13.
Tabel 5 – Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

50.139

19

0,04

9

0,02

Overschrijvingen in de schrifturen

3.876

0

0,00

2

0,05

Geldvoorschotten

1.030

1

0,10

2

0,19

Regularisaties

1.333

0

0,00

1

0,08

Kredietopeningen

239

0

0,00

0

0,00

Regularisaties op kredietopeningen

584

0

0,00

0

0,00

57.201

20

0,03

14

0,02

Totalen

Tabel 6 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)

Voorafgaand visum
Overschrijvingen in de
schrifturen
Geldvoorschotten
Regularisaties
Kredietopeningen
Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

12.644.471

1.679

0,013

93

0,001

5.210.520

0

0,000

2.014

0,039

242.761

2.639

1,087

301

0,124

341.895.696

0

0,000

3

0,000

3.964.198

0

0,000

0

0,000

3.499.921

0

0,000

0

0,000

367.457.567

4.318

0,001

2.411

0,000

Inzake de rijksschuld heeft het Rekenhof in 2005 311 uitgavenordonnanties behandeld voor een bedrag van nagenoeg 34.989.947 duizend euro.

13

Het totaal van de geordonnanceerde bedragen vertegenwoordigt het volume van de verwerkte
verrichtingen. Het vertegenwoordigt geenszins de netto-uitgaven van de Staat. Eenzelfde nettouitgave kan immers het voorwerp uitmaken van meerdere ordonnanceringen (regularisatieverrichtingen).
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Tabel 7 – Aantal en bedrag van de ordonnanties inzake de rijksschuld
Aantal
Voorafgaand visum
Overschrijvingen in de schrifturen
Geldvoorschotten
Regularisaties
Totalen

Bedrag
(in duizend euro)

68

48.224

219

34.941.613

4

94

20

16

311

34.989.947

Het Rekenhof heeft op 4 juli 2005 het verslag over de toepassing van de algemene richtlijnen van de schuld voor 2005 samen met dat over de toepassing van
de algemene richtlijnen van de schuld voor 2004 naar het parlement verstuurd.
Tijdens het jaar 2005 werden 22.431 pensioen- of rentedossiers ten laste van de
Schatkist ter visering aan het Rekenhof voorgelegd.
Tabel 8 – Aantal pensioen- en rentedossiers ter visering voorgelegd
Type pensioen- of rentedossier

Aantal

Rust- en overlevingspensioenen

19.326

Oorlogspensioenen en -rentes
Totalen

2.3

3.105
22.431

Thematische audits

Het Rekenhof heeft in de loop van 2005 elf rapporten verzonden aan het parlement,
waarin telkens een bijzonder aspect van het overheidsoptreden werd onderzocht.
Een eerste onderzoek betrof de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, als beheersinstrument voor de Staat. Een voorontwerp van
verslag heeft aanleiding gegeven tot een tegensprekelijk debat met de betrokken
diensten op 9 augustus 2004. Het ontwerpverslag werd op 1 december 2004 door
het Rekenhof goedgekeurd en aan de Ministers van Begroting en Overheidsbedrijven,
van Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Middenstand
en Landbouw, van Werk en van Pensioenen toegezonden. Bij ontstentenis van een
antwoord van de ministers, werd het eindverslag in maart 2005 naar de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en naar de Senaat gezonden. Het rapport werd op
20 april 2005 in de subcommissie Rekenhof van de Commissie voor de Financiën en
de Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgesteld.
Een audit betreffende de uitvoering van economische compensaties bij de aankoop
van speciﬁek militair materieel werd uitgevoerd bij de dienst Defensie en Technologie van de Algemene Directie Economisch Potentieel en bij de sectie Nijverheidscompensaties en Boekhoudkundige Controles van de Algemene Directie Controle
en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het voorontwerp van verslag werd bij brief van 5 juli 2004 aan de betrokken diensten voorgelegd. Het ontwerpverslag werd op 10 november 2004 aan de Minister van
Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid gericht, die op
1 februari 2005 een antwoord verstrekte op de algemene conclusies en de aanbevelingen van het Rekenhof. Het eindverslag werd in april 2005 aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat toegezonden. Het werd op 5 juli 2005
besproken in de commissie voor de Landsverdediging, de commissie Legeraankopen en de subcommissie Rekenhof.
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Een onderzoek bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en bij
de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering over de maximumfactuur in de
verzekering voor geneeskundige verzorging leidde tot een verslag aan het parlement in mei 2005. Het voorontwerp van verslag werd in juli 2004 aan de leidend
ambtenaren van die instellingen voorgelegd. De Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid deelde bij brief van 24 januari 2005 zijn reactie op het ontwerpverslag mee, nadat hij bij brief van 24 december 2004 om een verlenging van de
oorspronkelijke antwoordtermijn van een maand had verzocht.
Ook de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de werking van de dienst FODoverschrijdende raamcontracten (FOR) binnen de FOD Personeel en Organisatie
werd onderzocht. Het voorontwerp van verslag werd op 19 augustus 2004 aan de
betrokken administratie voorgelegd. De schriftelijke procedure werd aangevuld
met een vergadering met de leidende ambtenaar van de FOD en met de diensthoofden van de dienst FOR en de cel Aankoopbeleid en -advies (ABA). Het ontwerpverslag werd vervolgens op 5 januari 2005 verstuurd naar de Minister van
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke
Kansen, die heeft geantwoord op 4 maart 2005. Het eindverslag werd naar het
parlement verzonden in mei 2005.
Van september 2003 tot juni 2004 voerde het Rekenhof een audit uit over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. De resultaten van dat
onderzoek, dat in de POD Duurzame Ontwikkeling, in de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling en in het Federale Planbureau werd uitgevoerd,
heeft het voorwerp uitgemaakt van een voorontwerp van verslag dat op 22 september 2004 aan de betrokken diensten werd toegezonden. Het ontwerpverslag werd
op 17 januari 2005 door het Rekenhof goedgekeurd en naar de eerste minister
gestuurd, evenals naar de minister bevoegd voor Leefmilieu en naar de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling. Op verzoek van die laatste heeft het Rekenhof de antwoordtermijn van 1 maand verlengd tot 25 maart. Op die datum heeft de
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling een nota overgelegd die door de
Ministerraad werd goedgekeurd en die de commentaar en een actieplan bevatte
om de vastgestelde problemen te verhelpen. Het eindverslag van de audit werd
in juni 2005 aan het parlement gezonden en het werd door het Rekenhof in de
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 28 juni 2005 toegelicht.
Het Rekenhof heeft eveneens het nationale veiligheidsplan van de federale politie
geanalyseerd. Die audit werd uitgevoerd op basis van een beperkte vragenlijst
die aan de FOD’s Binnenlandse Zaken en Justitie werd voorgelegd en die werd
vervolledigd aan de hand van interviews met de Algemene Directie Veiligheidsen Preventiebeleid en met de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. De voorlopige bevindingen en conclusies van dat onderzoek werden op 23 december 2004
aan de betrokken administraties voorgelegd, terwijl het voorontwerp van verslag
met de federale politie op 20 januari 2005 werd besproken. Het ontwerpverslag is
op 13 april 2005 naar de bevoegde ministers gezonden. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord op 26 mei 2005; de Minister van Justitie heeft
niet gereageerd op het verslag. Het deﬁnitieve verslag werd in juni 2005 bij het
parlement ingediend.
Voorts werd een audit uitgevoerd inzake de responsabilisering van de farmaceutische ﬁrma’s in de beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorgen. Het voorontwerp van verslag werd op 15 oktober 2004 aan de administrateur-generaal van
het RIZIV toegezonden. Na de tegensprekelijke procedure van 14 februari 2005
en de gedachtewisseling van 4 april 2005 werd het standpunt van het RIZIV geïntegreerd in het ontwerpverslag dat op 27 april 2005 aan de Minister van Sociale
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Zaken en Volksgezondheid werd bezorgd. Het antwoord van de minister van
15 juni 2005 werd opgenomen in het eindverslag, dat in juli 2005 aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en aan de Senaat werd toegezonden.
Een onderzoek van de programmaﬁnanciering van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties leidde tot een deﬁnitief verslag aan het parlement in de loop
van oktober 2005. De voorlopige bevindingen en feitelijke conclusies van die audit
die op het niveau van de Ngo-dienst van directie D3 van de FOD Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd uitgevoerd,
werden op 21 oktober 2004 aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD
toegestuurd, die op 22 december 2004 zijn antwoord heeft meegedeeld. Op
18 mei 2005 werd het ontwerpverslag voorgelegd aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, die op 28 juni 2005 heeft geantwoord.
Het Rekenhof heeft ook een analyse gemaakt van de doelmatigheid van de informaticatoelage in de federale openbare diensten. Bij brief van 13 april 2005 werd
het voorontwerp van verslag voorgelegd aan de voorzitter van de FOD Personeel
en Organisatie, die in een brief van 13 mei 2005 heeft geantwoord. De Minister
van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke
Kansen kreeg het ontwerpverslag bij brief van 13 juli 2005. Het deﬁnitieve verslag, waarin het antwoord van 7 september 2005 van de minister werd geïntegreerd, werd in de algemene vergadering van 19 oktober 2005 goedgekeurd en in
december 2005 aan het parlement toegezonden.
Daarenboven werden in de loop van 2005 twee afzonderlijke publicaties inzake
de controle op de ﬁscale ontvangsten naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers verzonden. De eerste publicatie, die op 23 maart 2005 door het Rekenhof
werd goedgekeurd en in april 2005 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
werd meegedeeld, betreft de verrichtingen die de Administratie der Douane en
Accijnzen uitvoert voor rekening van andere ﬁscale besturen. Tijdens de plenaire
vergadering van de Senaat op 26 mei 2005 werd een vraag om uitleg geformuleerd omtrent dit verslag ten aanzien van de minister. Het tweede verslag heeft
betrekking op de berekening en de inning van de bedrijfsvoorhefﬁng. Het werd
op 20 juli 2005 door de algemene vergadering van het Rekenhof goedgekeurd en
in augustus 2005 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegezonden. Op
18 oktober werd in de Commissie voor de Financiën en de Begroting van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers een vraag gesteld naar aanleiding van dit
verslag.
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2.4

Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten

Naast de in punt 2.3 – Thematische audits – aangehaalde gevallen, werden ook
de volgende dossiers toegelicht door de vertegenwoordigers van het Rekenhof:
Tabel 9 – Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten
Datum

Onderwerp van de bespreking

Subcommissie Rekenhof
16-02-05

Nieuwe controlemodaliteiten inzake de toepassing van het voorafgaand
visum van het Rekenhof

16-03-05

Mogelijke toewijzing aan het Rekenhof van een audit over het begrotings- en ﬁnancieel proces van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

20-04-05

Repliek van het Rekenhof op de nota’s van de minister van Begroting
inzake de invoering van een algemene boekhouding en van interne
controleprocedures en cellen voor interne audit bij de federale overheidsdiensten (CNOC-wetten van mei 2003)

08-11-05

Rapporten van het Rekenhof over het meten van de ﬁscale achterstand
(rapport van 12 maart 2004) en over de administratieve afhandeling van
bezwaarschriften inzake directe belastingen (rapport van 21 april 2004)

09-11-05

Rapport van het Rekenhof over het waarborgen van een minimale
dienstverlening inzake basispolitiezorg (rapport van 7 juli 2004)

Commissie voor de Financiën en de Begroting
19-12-05

2.5

Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij het ontwerp van
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2006

Informatieopdracht

In 2005 heeft het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, naast zijn
jaarlijkse Boek, vier delen toegezonden die bij vorige Boeken horen, twee verslagen
inzake begrotingsanalyse, elf auditverslagen alsook 25 adviezen in het kader van de
budgettaire impact van sommige wets- en decreetvoorstellen.
2.5.1

Boeken van het Rekenhof toegezonden aan de Kamer

Op 19 december 2005 heeft het Rekenhof zijn 162e Boek met de opmerkingen en
documenten betreffende 2004 en vorige begrotingsjaren aan de voorzitter van de
Kamer overhandigd.
Het Rekenhof heeft in 2005 ook andere boekdelen betreffende de jaren 1995 tot
2003 toegestuurd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Tabel 10 – Boekdelen die deel uitmaken van vorige Boeken van het Rekenhof
Jaar

Referenties

1995

153e Boek, deel II B

1996

Toezending aan de Kamer
28-01-05

e

21-09-05

e

154 Boek, deel II B

2002

160 Boek, deel II A – bijvoegsel: Rekening van
de Thesaurie, rekening van de vermogenswijzigingen en samenvattende rekening

16-03-05

2003

161e Boek van het Rekenhof, deel II A

26-01-05
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2.5.2

Begrotingsonderzoeken

Het Rekenhof heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoeken aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers toegezonden.
Tabel 11 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegrotingen

2005

1e aanpassing

13-05-05

Kamer, DOC 51-1747/003

2006

Initiële begroting

10-11-05

Kamer, DOC 51-2043/003

2.5.3

Toezending aan de Kamer

Parlementair stuk

Adviezen

In het kader van zijn informatieopdracht verstrekt het Rekenhof ook adviezen, hetzij
aan de federale regering en aan de gewestregeringen over de impact van ﬁscale
bepalingen in de ontwerpen van decreet (overeenkomstig artikel 9bis van de wet
van 16 januari 1989 betreffende de ﬁnanciering van de gemeenschappen en de
gewesten), hetzij aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op hun verzoek,
teneinde de ﬁnanciële en budgettaire gevolgen van wetsvoorstellen te bepalen.
Tabel 12 – Adviezen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Onderwerp

Toezending aan
de Kamer

Wetsvoorstel van de heren G. LENSSEN, S. GORIS, R. DAEMS en B. TOMMELEIN
tot wijziging van artikel 44 van het BTW-wetboek

18-03-05

Wetsvoorstellen van de heer P. TANT tot uitbreiding van het verlaagde
BTW-tarief voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij
tuinaanleg en van de heer M. CHEVALIER en de dames A. TURTELBOOM
en H. VAUTMANS tot verlaging van het tarief van de belasting over de
toegevoegde waarde op beplantingen door tuinaanleggers geleverd

20-04-05

Wetsvoorstel van de heren G. LENSSEN, R. DAEMS, B. TOMMELEIN en
S. GORIS tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, met het oog op het toekennen van een ﬁscale tegemoetkoming
aan studenten en aan ouders van studenten

27-04-05

Wetsvoorstel van de heer J. ARENS tot wijziging van artikel 25, C, van de
wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289 ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som
voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het
belastingkrediet

03-05-05

Wetsvoorstel van de heren G. VERSNICK, G. DE PADT, L. VAN CAMPENHOUT
en mevrouw H. VAUTMANS, houdende wijziging van een aantal ﬁscale
bepalingen met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven en de
autonome provinciebedrijven

11-05-05

Wetsvoorstel van de heren F.-X. DE DONNEA en P.-Y. JEHOLET tot wijziging
van artikel 170 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

25-05-05

Wetsvoorstel van de heren D. BACQUELAINE, Fr.-X. DE DONNEA, P.-Y. JEHOLET
en mevrouw M.-C. MARGHEM tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de toepassing van de afzonderlijke aanslag
van achterstallen voor vergoedingen ter compensatie van een tijdelijke
inkomstenderving uit te breiden tot de zelfstandigen, de landbouwers, de
beoefenaren van vrije beroepen en de bedrijﬂeiders

01-06-05

Wetsvoorstel van de heer D. VAN DER MAELEN tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de voordelen van alle aard

22-06-05
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Onderwerp

Toezending aan
de Kamer

Wetsvoorstel van de heer D. VAN DER MAELEN tot uitbreiding van de wet
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het ﬁnanciële
stelsel voor het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme
wat betreft de gelden en activa die als illegaal worden beschouwd

29-06-05

Wetsvoorstel ter bevordering van de gelijke behandeling tussen ondernemingen

06-07-05

Wetsvoorstel van de heren B. TOMMELEIN, F.-X. DE DONNEA en D. VAN
DER MAELEN tot wijziging van het wetboek van inkomstenbelasting 1992
inzake gelijkstelling van winstbewijzen met gestort kapitaal

13-07-05

Wetsvoorstel van de heer J. CHABOT tot wijziging van artikel 49 van
het wetboek van inkomstenbelastingen 1992, teneinde de werklozen in
staat te stellen de kosten voor het zoeken van een baan af te trekken

13-07-05

Wetsvoorstel van de heren D. CLAES en C. DEVLIES tot wijziging van het
wetboek van inkomstenbelastingen 1992 om een belastingvermindering
mogelijk te maken voor het installeren van beveiligingssystemen voor
privé-woningen

13-07-05

Wetsvoorstel van mevrouw K. LALIEUX en de heren A. MATHOT en M. DEHU
tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4°, van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992

13-07-05

Wetsvoorstel van de heren Y. MAYEUR en E. MASSIN houdende uitbreiding van het verlaagde BTW-tarief van 6 % tot de levering van gas en
elektriciteit aan alle gezinnen met een laag of middelgroot inkomen

20-07-05

Wetsvoorstel van mevrouw H. DIERICKX en de heren B. TOMMELEIN en
K. PINXTEN tot wijziging van het wetboek van inkomstenbelastingen
1992 wat betreft de ﬁscale aftrekbaarheid van lidgelden van jongeren
voor sportbeoefening

20-07-05

Wetsvoorstel van de heer C. DEVLIES inzake het opnieuw in aanmerking
nemen als beroepskost van de gewestelijke belastingen, hefﬁngen en
retributies in het wetboek van inkomstenbelastingen 1992

20-07-05

Wetsvoorstel van de heren A. COURTOIS en F.-X. DE DONNEA houdende
wijziging van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde het
gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen

10-08-05

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering betreft, ingediend door de dames M. DE BLOCK, A. TURTELBOOM en
S. LAHAYE-BATTHEU

10-08-05

Wetsvoorstel tot ophefﬁng van het cumulatieverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid voor personen ouder dan 65 jaar en tussen
overlevingspensioen en inkomen uit arbeid voor genieters met kinderen ten laste, ingediend door de dames M. DE BLOCK, A. TURTELBOOM
en S. LAHAYE-BATTHEU

10-08-05

Wetsvoorstel tot hervorming van het overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, ingediend door de dames G. D’HONDT en
T. PIETERS en door de heren S. VERHERSTRAETEN en R. DESEYN

10-08-05

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet
van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen
van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening
van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de
beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te
schaffen, ingediend door de heren D. BACQUELAINE, Fr.-X. DE DONNEA
en P.-Y. JEHOLET

10-08-05
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Tabel 13 – Adviezen aan de federale regering en aan de gewestregeringen
Onderwerp

Toezending aan
de regeringen

Ontwerp van decreet van het Vlaams Gewest houdende invoering van
een forfaitaire vermindering in de personenbelasting

04-03-05

Ontwerp van decreet van de Vlaamse regering betreffende de
Vriendenlening

13-07-05

Artikel 9bis van de wet van 16 januari 1989 betreffende de ﬁnanciering
van de gemeenschappen en de gewesten – Aanpassing van het evaluatiemodel waarop de adviezen van het Rekenhof zijn gebaseerd

13-07-05

2.5.4

Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Dertien leden van het federale parlement hebben hun inzage- en informatierecht
in totaal negentien keer uitgeoefend.
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Tabel 14 – Inzage- en informatierecht van de volksvertegenwoordigers
Datum

Naam

Onderwerp

20-01-05

T. Van Parys

De parochieassistenten

27-01-05

C. Devlies

Domein Les Dolimarts te Vresse-sur-Semois

07-03-05

G. Annemans

Overheidsopdrachten van Justitie en van de NMBS

24-03-05

C. Devlies

Voetbalclubs en hun onderwerping aan de RSZ

11-04-05 H. Bogaert
19-04-05

IT-Consultancy-projecten van de Federale Overheid en
Zon en Zee te Oostende

21-04-05

M. Gerkens

NIRAS – ﬁnanciering van de behandeling van kernafval en
sanering van de nucleaire passiva BP1 en BP2

27-04-05

M. Gerkens

Werking van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

24-06-05

D. Claes

Subsidie van de Nationale Loterij aan het Horeca Platform

15-07-05

Z. Genot

Toepassing van de wet van 21 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse
gemeenschap van België

07-10-05

F. Bellot

Uitgaven van de federale departementen inzake advocatenkosten

17-10-05

T. Van Parys

Phenix-project, informaticasysteem van Justitie

20-10-05

C. Devlies

Hoge Raad van Financiën

21-10-05

S. Verherstraeten

Bouw en overnameoperatie van het nieuwe gerechtsgebouw te Antwerpen

26-10-05

M. Nagy

4x4-voertuigen van de beleidscel van de Minister van
Mobiliteit

10-11-05

H. Vautmans

Bouw van de zetel van de NAVO te Brussel

05-12-05

C. Devlies

Standpunt Rekenhof mbt. de antwoordnota van de Minister
van Begroting op de Commentaar en Opmerkingen van het
Rekenhof bij het ontwerp van Staatsbegroting voor 2006

06-12-05

W. Muls

Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum

07-12-05

M. Nagy

Verhuis van het Nationaal Geograﬁsch Instituut
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Senaat
Tabel 15 – Inzage- en informatierecht van de senatoren
Datum

Naam

Onderwerp

01-06-05

N. Jansegers

Uitgaven van de Minister van Buitenlandse Zaken en voor
buitenlandse reizen van de regering

2.6

Rechtsprekende opdracht

In 2005 behandelde het Rekenhof negen beslissingen van de administratieve
overheid om een rekenplichtige, waarbij een tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te dagvaarden, en dit voor een totaalbedrag van 47.418,50 euro.
In 2005 werd niet gezeteld door de Nederlandse Kamer van het Rekenhof en
werden geen rekenplichtigen gedagvaard.
In 2005 heeft de Franse Kamer van het Rekenhof drie keer gezeteld. Er werden
geen arresten geveld na aﬂoop van een openbare en tegensprekelijke procedure.

2.7

Briefwisseling met de leden van de regering

In 2005 heeft het Rekenhof 141 brieven met opmerkingen verzonden aan de leden
van de federale regering. Zij hebben 10 antwoorden verstrekt binnen de wettelijke termijn14 en 34 laattijdige antwoorden. Op 1 februari 2006 waren 97 brieven
van het Rekenhof die in 2005 werden verzonden, nog niet beantwoord.

14

Krachtens artikel 5bis, derde lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof moeten de ministers
binnen een termijn van ten hoogste één maand op de opmerkingen van het Rekenhof antwoorden.
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Hoofdstuk 3
Vlaamse Gemeenschap

3.1
3.1.1

Controle van de rekeningen
Algemene rekening

De algemene rekening 2002 werd met brief van 11 april 2005 voorgelegd aan het
Rekenhof. De opmerkingen van het Rekenhof werden met brief van 14 maart 2006
naar de minister gestuurd, met afschrift aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.
De voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting 2004 is op
20 mei 2005 door het Rekenhof goedgekeurd en toegezonden aan de voorzitter
van het Vlaams Parlement, met afschrift aan de minister-president van de Vlaamse
Gemeenschap en aan de betrokken minister.
3.1.2

Rekeningen van de openbare instellingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging
en controle van de rekeningen van de Vlaamse openbare instellingen.
Tabel 16 – Rekeningen van de openbare instellingen
Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

2004

2003

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserijen Aquicultuursector

2004

2003

Fonds Bijzondere Jeugdbijstand

2004

2004

Categorie A

Fonds Culturele Infrastructuur

2004

2003

Grindfonds

2004

2003

Hermesfonds

2004

2003

Herplaatsingsfonds

2004

2004

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor
Vlaams-Brabant (Vlabinvest)

2004

2003

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaams Gewest

2004

2002

Vlaams Brusselfonds

2004

2003

Vlaams Egalisatie Rente Fonds

2004

2004

Vlaams Fonds voor de Lastendelging

2004

2003

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden

2004

2003

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

2004

2003

Vlaams Zorgfonds

2004

2004

Vlaamse Milieumaatschappij

2004

2003

Dienst voor de Scheepvaart

2004

2003

Export Vlaanderen

2004

2004

Categorie B

32

Jaarverslag 2005 – Rekenhof, juni 2006

Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Gemeenschapsonderwijs

2004

2003

Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWTVlaanderen)

2004

2003

NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen

2004

2003

Toerisme Vlaanderen

2004

2003

Universitair Ziekenhuis Gent

2004

2003

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB)

2004

2003

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

2004

2003

Vlaamse Landmaatschappij

2004

2003

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

2004

2003

Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van
de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

2004

2003

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

2004

2003

Investeringsfonds voor de Vlaamse Autonome
Hogescholen

2004

2004

Kind en Gezin

2004

2004

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel

2004

2003

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem

2004

2003

Reproductiefonds Vlaamse Musea

2004

2004

Andere instellingen

Vlaams Commissariaat voor de Media

2004

2004

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

2004

2003

Vlaamse Onderwijsraad

2004

2004

Vlaamse Radio- en Televisieomroep

2004

2003

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

2004

2003

Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn

2004

2003

Vlaams Fonds voor de Letteren

2004

2004

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van
Personen met een Handicap

2004

2003

Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen

2004

2004

VLOPERA

2004

2003
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3.1.3

Rekeningen van de universiteiten

De onderstaande tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging en het visum verleend voor de rekeningen van de Vlaamse universiteiten.
Tabel 17 – Rekeningen van de universiteiten
Universiteit

Laatst afgelegde
rekening

Laatst geviseerde
rekening

Katholieke Universiteit Brussel

2004

2003

Katholieke Universiteit Leuven

2004

2003

Limburgs Universitair Centrum

2004

2002

Universitair Centrum Antwerpen

2003

2002

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen

2003

2002

Universitaire Instelling Antwerpen

2003

2002

Universiteit Antwerpen

2004

1998

Universiteit Gent

2004

2003

Vrije Universiteit Brussel

2004

2003

3.1.4

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 1.013 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief
afgesloten.
Tabel 18 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening
Periodieke rekeningen

Aantal
963

Eindebeheersrekeningen

49

Tekortrekeningen
Totaal

3.1.5

1
1.013

Rekeningen van het Vlaams Parlement

In uitvoering van het protocol van 5 maart 1997 met het Vlaams Parlement, heeft
het Rekenhof de rekeningen van het Vlaams Parlement voor 2004 onderzocht.
Het heeft zijn verslag op 29 november 2005 aan de voorzitter van het Vlaams
Parlement toegezonden.
3.1.6

Rekeningen van het Pensioenfonds van het Vlaams Parlement

In uitvoering van het protocol van 28 april 1997 met de vzw Pensioenfonds van
het Vlaams Parlement, heeft het Rekenhof de rekeningen van het Pensioenfonds
van het Vlaams Parlement voor 2004 onderzocht. Het heeft zijn verslag ten
behoeve van de algemene vergadering op 12 april 2005 aan de voorzitter van het
Pensioenfonds van het Vlaams Parlement toegezonden.
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3.2

Rechtmatigheidsonderzoek

De volgende statistische gegevens geven een beeld van de omvang van de controletaken met betrekking tot de vereffende uitgaven, per soort ordonnancering.
De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven, die ter plaatse worden gecontroleerd op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van de controle
werden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenverslag, toegezonden aan het
Vlaams Parlement.
In 2005 heeft het Rekenhof (Nederlandse kamer) 35.745 uitgavenordonnanties
(buiten de schuld) behandeld, die nagenoeg 4.603.579 duizend euro vertegenwoordigen.
Tabel 19 – Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum
Overschrijvingen in de schrifturen
Geldvoorschotten
Totalen

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

34.602

1

0,0

155

0,45

4

0

0,0

0

0,0

1.139

0

0,0

2

0,18

35.745

1

0,0

157

0,44

Tabel 20 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)
Totaal
Voorafgaand visum
Overschrijvingen in de schrifturen
Geldvoorschotten
Totalen

Wijzig. Wijzig. Annul.
(bedrag)
(%)
(bedrag)

Annul.
(%)

4.473.033,5

6

0,0

3.181,7

0,07

210,9

0

0,0

0,0

0,00

130.334,9

0

0,0

105,0

0,08

4.603.579,3

6

0,0

3.286,7

0,07

Inzake de schuld heeft het Rekenhof (Nederlandse kamer) 7 uitgavenordonnanties
behandeld die aan het voorafgaand visum werden voorgelegd en die 3.407.914,28 euro
vertegenwoordigen.

3.3

Thematische audits

In 2005 heeft het Rekenhof (Nederlandse Kamer) acht thematische publicaties
aan het Vlaams Parlement voorgelegd.
Het Rekenhof heeft een audit gewijd aan de afstemming van het zorgaanbod op de
Vlaamse beleidsdoelstellingen. Voor zes belangrijke beleidsvelden ging het na of de
beleidsdoelstellingen voor het zorgaanbod zijn bereikt en in welke mate de kwaliteit, opvolging en evaluatie van de doelstellingen, de subsidiëring en de aansturing
van de voorzieningen bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen. Na aﬂoop
van de tegensprekelijke procedure werd het verslag op 18 januari 2005 voorgelegd
aan de voorzitter van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 37A/1). Op 22 maart en 19 april 2005 vond in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een bespreking plaats over het verslag (Parl. St. Vl. Parl., 20042005, nr. 37-A/2).
De Vlaamse universiteiten hebben 172 vaste onderzoekers van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek in een van de graden van het zelfstandig academisch
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personeel gerangschikt. Het Rekenhof heeft die overname van FWO-onderzoekers
gecontroleerd. Het heeft de rangschikking getoetst aan het onderliggende artikel 181bis van het universiteitendecreet. Het ging ook na of de rangschikkingsoperatie beantwoordde aan de overwegingen die aan de maatregel ten grondslag
lagen. Na aﬂoop van de tegensprekelijke procedure werd het verslag op 8 februari
2005 bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl.,
2004-2005, nr. 37-B/1). Op 9 maart 2006 besprak de Commissie voor Onderwijs,
Vorming, Wetenschap en Innovatie het verslag (Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005,
nr. 37-B/2).
Op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement heeft het Rekenhof het
systeem van kostprijscalculatie van de Vlaamse Vervoersmaatschappij-De Lijn
(VVM) onderzocht, alsook de mate waarin de VVM dat systeem heeft gebruikt
bij de vergelijking van de kostprijzen van het busvervoer in eigen beheer met dat
van verpachte buslijnen. Het controleerde ook de toewijzing van de exploitatiecontracten aan een aantal pachters. Na aﬂoop van de tegensprekelijke procedure werd het verslag Onderzoek van geregeld vervoer: kostprijs en gunning
pachtcontracten op 16 februari 2005 verzonden aan de voorzitter van het Vlaams
Parlement (Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 37-C/1). De Commissie voor
Openbare Werken, Mobiliteit en Energie besprak het verslag op 7 juni 2005
(Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 37-C/2).
Het Rekenhof heeft de personeelsaangelegenheden van het Universitair Ziekenhuis Gent doorgelicht. Het ging na of de regelgeving in personeelszaken van het
UZ Gent hiaten of gebreken vertoont en of het ziekenhuis die regelgeving naleeft.
Na aﬂoop van de tegensprekelijke procedure werd het verslag op 9 maart 2005
bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl., 20042005, nr. 37-D/1).
Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar de toepassing van de hogescholenregelgeving aan de hand van een steekproef van vier hogescholen. Het onderzoek
spitste zich toe op de thema’s organisatie, maatschappelijke dienstverlening,
investeringen en personeelszaken. Na aﬂoop van de tegensprekelijke procedure
werd het verslag op 12 april 2005 voorgelegd aan de voorzitter van het Vlaams
Parlement (Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 37-E/1). Op 9 maart 2006 besprak
de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie het verslag
(Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 37-E/2).
De aanleg van het Deurganckdok heeft het Rekenhof geëvalueerd met de bedoeling de projectkostprijs en de knelpunten bij de voorbereiding en uitvoering van dat
infrastructuurproject in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren voor toekomstige infrastructuurprojecten. Na aﬂoop van de tegensprekelijke procedure
werd het verslag op 15 juni 2005 bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 37-F/1). Het werd op 5 oktober 2005
besproken in de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (Parl.
St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 37-F/2).
Bij de Vlaamse openbare instelling Toerisme Vlaanderen voerde het Rekenhof een
vervolgaudit uit over de personeelsaangelegenheden. Het ging na in welke mate de
hervormingsbeloften werden ingelost die de minister in 2003 had aangekondigd.
Het heeft het verslag na aﬂoop van de tegensprekelijke procedure op 7 december 2005 bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl.,
2005-2006, nr. 37/1).
Het Rekenhof publiceerde een verslag over de Europese Unie en de Vlaamse
Gemeenschap. Het verslag bevat een schets van de relevante ontwikkelingen van
instituties, begroting en ﬁnancieel management in de EU. Het Rekenhof ging na
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welke geldstromen vanuit de EU naar de lidstaten vloeien in de vorm van structuurfondsen. Meer in het bijzonder heeft het de controle en het beheer van structuurfondsen in Vlaanderen in kaart gebracht. Na aﬂoop van de tegensprekelijke
procedure werd het verslag op 22 december 2005 verzonden aan de voorzitter van
het Vlaams Parlement (Parl. St. Vl. Parl., 2005-2006, nr. 37-A/1). Op 7 maart 2006
besprak de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid het verslag (Parl. St. Vl. Parl., 2005-2006, nr. 37-A/2).

3.4

Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten

Naast de in punt 3.3 – Thematische audits – en punt 3.5.2 – Rapportering over
de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel – aangehaalde gevallen, werden ook
de volgende dossiers door de vertegenwoordigers van het Rekenhof toegelicht:
Tabel 21 – Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten
Onderwerp

Datum

Subcommissie voor Financiën en Begroting
Verslag van het Rekenhof over de audit van schadedossiers ten laste
van het Vlaams Infrastructuurfonds

01-02-05
03-03-05
09-11-05

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2003

01-02-05

Verslag van het Rekenhof betreffende de Vlaamse Milieuholding en
VMH Asset Management over het boekjaar 2001

03-03-05
09-11-05

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 en de rapportering over de
doorstorting van dotaties aan de Vlaamse openbare instellingen

14-06-05

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2003 en verslag van de Subcommissie voor Financiën en Begroting

01-03-05

Aanpassing van de middelenbegroting en algemene uitgavenbegroting
voor het begrotingsjaar 2005

24-05-05
31-05-05

Meerjarenbegroting van de Vlaamse Regering en advies van het Rekenhof daarover

21-06-05
28-06-05

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 en de rapportering over de
doorstorting van dotaties aan de Vlaamse openbare instellingen

08-11-05

Ontwerpen van decreet houdende de middelen- en de uitgavenbegroting voor 2006

22-11-05
23-11-05
24-11-05
29-11-05

Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke subsidiëring van gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Europees kader
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3.5

Informatieopdracht

3.5.1

Begrotingsonderzoeken

Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan het Vlaams Parlement toegezonden.
Tabel 22 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegrotingen

2005

Aanpassingsblad

20-05-05

Stuk 20-A (2004-2005) – nr.1

2006-2009

Meerjarenbegroting

20-06-05

Stuk 17-A (2004-2005) – nr.2

2006

Initiële begroting

21-11-05

Stuk 16 (2005-2006) – nr.1

3.5.2

Toezending aan Parlementair stuk
het Parlement

Rapportering over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

In 2005 heeft het Rekenhof op vraag van het Vlaams Parlement drie onderzoeken
uitgevoerd inzake de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM): een onderzoek naar een communicatieopdracht van BAM (Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005,
nr. 40-A/1) en twee onderzoeken naar de voortgangsrapporten van deze beheersmaatschappij (Parl. St. Vl. Parl., 2004-2005, nr. 268/3 en 268/4).
Voor die laatste opdracht, die ook na 2005 wordt voortgezet, stelde de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie op 1 juni 2005 op voorstel van
het Rekenhof de aanpak en structuur van de voortgangsrapportering vast. Het
commentaar van het Rekenhof bij het tweede voortgangsrapport van BAM werd
op 12 oktober 2005 in de commissie besproken.
3.5.3

Activiteitenverslag

Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft op 12 mei 2005 zijn activiteitenverslag
2004 aan de voorzitter van het Vlaams Parlement voorgelegd (Parl. St. Vl. Parl.,
2004-2005, nr. 38/1)
3.5.4

Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Vijf leden van het Vlaams Parlement hebben hun inzage- en informatierecht uitgeoefend. Dat recht werd tien maal uitgeoefend.
Tabel 23 – Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Datum

Naam

Onderwerp

10-01-05

C. Decaluwé

De Lijn

13-01-05

L. Van Nieuwenhuysen

Toelage Waalse regering aan vzw

20-01-05

J. Peumans

Dading NV Maasland Groefuitbating

03-03-05

L. Van Nieuwenhuysen

Concurrentiële ophaling leerlingen/gedetailleerde
cijfers per gemeente

19-04-05

C. Decaluwé

Presentiegelden bestuurders VHM

10-05-05

J. Peumans

Verslag Rekenhof communicatieopdracht bij de BAM

03-08-05

E. Matthijs

Uitgaven bodemsanering

31-08-05

E. Matthijs

Aankoop natuur- en bosgebied

31-08-05

E. Matthijs

Subsidies internationaal milieubeleid

20-10-05

R. Verreycken

Verkoop pakket GIMV-aandelen (mei 2005)
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3.6

Rechtsprekende opdracht

In 2005 behandelde het Rekenhof twee beslissingen van de administratieve overheid om een rekenplichtige, waarbij een tekort in de rekening werd vastgesteld,
niet te dagvaarden, en dit voor een totaalbedrag van 410,78 euro.

3.7

Briefwisseling met de leden van de Vlaamse regering

In 2005 heeft het Rekenhof 49 brieven met opmerkingen toegezonden aan de
leden van de Vlaamse regering. Zij hebben zeven antwoorden verstrekt binnen de
wettelijke termijn15 en 21 laattijdige antwoorden. Op 1 februari 2006 waren 21
van de in 2005 verzonden brieven van het Rekenhof nog niet beantwoord.
Overeenkomstig de aanbeveling van het voorstel van resolutie betreffende de
Vlaamse Wooncode over laattijdig of niet beantwoorde brieven van het Rekenhof
gericht aan de Vlaamse Regering16, heeft het Rekenhof het Vlaams Parlement om
de vier maand een lijst bezorgd van de brieven waarop het nog geen antwoord
van de betrokken Vlaamse minister had gekregen.

15

Krachtens artikel 5bis, derde lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof dienen de ministers op de opmerkingen van het Rekenhof te antwoorden binnen een termijn van ten hoogste een
maand.

16

Parl. St., Vlaams Parlement, 2001-2002, nr. 1215-3.
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Hoofdstuk 4
Franse Gemeenschap

4.1
4.1.1

Controle van de rekeningen
Algemene rekeningen

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de overzending en het onderzoek van algemene rekeningen van de Franse Gemeenschap.
Tabel 24 – Algemene rekeningen
Begrotingsjaar

1996
1997
1998

Aard van de rekening

Toegezonden aan
het Rekenhof

Datum van eindbeslissing van
het Rekenhof

Uitvoeringsrekening van de
begroting

25-03-05

12-04-05

Uitvoeringsrekening van de
begroting

25-03-05

12-04-05

Uitvoeringsrekening van de
begroting

08-12-05

20-12-05

De voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting voor
2004 werd op 18 mei 2005 door de Franse kamer van het Rekenhof goedgekeurd
en toegezonden aan het Parlement van de Franse Gemeenschap (Parl. St., 20042005, nr. 109/1).
4.1.2

Rekeningen van de openbare instellingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging en controle van de rekeningen van de openbare instellingen van de Franse
Gemeenschap.
Tabel 25 – Rekeningen van de openbare instellingen
Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Commissariat général aux relations internationales

2003

2002

Fonds d’égalisation des budgets de la Communauté
française

2004

2002

Centre hospitalier universitaire de Liège

1999

1999

Entreprise publique des technologies nouvelles de
l’information et de la communication de la Communauté française

2003

2003

Fonds Ecureuil de la Communauté française

2004

2004

Ofﬁce de la naissance et de l’enfance

2001

2001

Categorie A

Categorie B
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4.1.3

Rekeningen van de universiteiten

De onderstaande tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging en het visum verleend voor de rekeningen van de Franstalige universiteiten.
Tabel 26 – Rekeningen van de universiteiten
Universiteit

Laatst afgelegde
rekening

Laatst geviseerde rekening

Faculté polytechnique de Mons

2003

2001

Faculté universitaire des sciences agronomiques
de Gembloux

2002

2001

Facultés universitaires catholiques de Mons

2003

2001

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix

2003

2001

Facultés universitaires Saint-Louis

2003

2001

Université catholique de Louvain

2002

1998

–

–

Université de Mons-Hainaut

2003

2000

Université libre de Bruxelles

2001

2001

Université de Liège17

4.1.4

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 716 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 27 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

591

Eindebeheersrekeningen

125

Totaal

716

4.2

Rechtmatigheidsonderzoek

De volgende statistische gegevens geven een beeld van de omvang van de controletaken wat de vereffende uitgaven, per soort ordonnancering, betreft. De
tabellen omvatten niet de vaste uitgaven, die ter plaatse worden gecontroleerd
op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten worden opgenomen in het
jaarlijkse Boek van het Rekenhof bestemd voor het Parlement van de Franse
Gemeenschap.
In 2005 heeft het Rekenhof (Franse kamer) in totaal 10.711 uitgavenordonnanties
behandeld (buiten de schuld), die ongeveer 2.517.409 duizend euro vertegenwoordigen.

17

Er werd geen enkele behoorlijk door de minister goedgekeurde rekening aan het Rekenhof toegezonden.
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Tabel 28 – Aantal behandelde ordonnanties
Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

Voorafgaand visum

7.711

2

0,03

1

0,01

Geldvoorschotten

1.155

0

0,00

0

0,00

Regularisaties

286

0

0,00

0

0,00

Kredietopeningen

126

0

0,00

0

0,00

Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

1.433

0

0,00

0

0,00

10.711

2

0,02

1

0,01

Tabel 29 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)

Voorafgaand visum

Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

2.056.309

12

0,00

11

0,00

Geldvoorschotten

39.709

0

0,00

0

0,00

Regularisaties

31.141

0

0,00

0

0,00

195.125

0

0,00

0

0,00

Kredietopeningen
Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

4.3
4.3.1

195.125

0

0,00

0

0,00

2.517.409

12

0,00

11

0,00

Informatieopdracht
Boeken van het Rekenhof

Op 20 december 2005 heeft het Rekenhof (Franse kamer) zijn 162e (17e) Boek,
Deel I, toegezonden aan het Parlement van de Franse Gemeenschap. Het bevat
syntheseverslagen van de diverse onderzoeken die werden uitgevoerd sinds de
verschijningsdatum van het vorige Boek.
Het Rekenhof (Franse Kamer) heeft eveneens met brieven van 12 april en
20 december 2005 de delen II van zijn 154e, 155e en 156e Boek, die respectievelijk rapporteren over de controle van de uitvoeringsrekening van de begroting van
de Franse Gemeenschap voor de begrotingsjaren 1996, 1997 en 1998, aan het
Parlement van de Franse Gemeenschap overgezonden.
4.3.2

Begrotingsonderzoeken

Het Rekenhof (Franse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek toegezonden aan het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Tabel 30 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegroting

2005

1e aanpassing van de begroting

27-06-05

135 (2004-2005), nr. 2
134 (2004-2005), nr. 8

2006

Initiële begroting

22-11-05

184 (2005-2006), nr. 2
185 (2005-2006), nr. 8

42

Toezending aan
het Parlement

Parlementair stuk
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4.4

Briefwisseling met de leden van de regering van de Franse
Gemeenschap

In 2005 heeft het Rekenhof vijf brieven met opmerkingen verstuurd aan de leden
van de regering van de Franse Gemeenschap. Op 1 februari 2006 werd nog steeds
geen antwoord ontvangen op die brieven.
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Hoofdstuk 5
Duitstalige Gemeenschap

5.1

Controle van de rekeningen

5.1.1

Algemene rekening

De algemene rekening van de Duitstalige Gemeenschap voor het jaar 2004 werd op
3 november 2005 aan het Rekenhof toegezonden. De opmerkingen die het Rekenhof over die rekening heeft geformuleerd, werden gepubliceerd in het 17e Boek van
het Rekenhof dat op 9 november 2005 aan het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap werd toegezonden.
5.1.2

Rekeningen van de openbare instellingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging en controle van de rekeningen van de openbare instellingen van de Duitstalige Gemeenschap.
Tabel 31 – Rekeningen van de openbare instellingen
Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

2004

2004

Categorie B
Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum

2004

2004

Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft
für Personen mit einer Behinderung

2004

2004

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand
und in kleinen und mittleren Unternehmen

2004

2004

5.1.3

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 47 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 32 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

47

Totaal

47

5.2

Rechtmatigheidsonderzoek

De hiernavolgende statistische gegevens geven een beeld van de omvang van de
controletaken wat de vereffende uitgaven, per soort ordonnancering, betreft. De
tabellen omvatten niet de vaste uitgaven, die ter plaatse worden gecontroleerd op
basis van steekproeven.
De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden opgenomen in het jaarlijkse Boek van het Rekenhof bestemd voor het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap.
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Het Rekenhof heeft 1.949 uitgavenordonnanties behandeld, die nagenoeg
64.089 duizend euro vertegenwoordigen.
Tabel 33 – Aantal behandelde ordonnanties
Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

Voorafgaand visum

1.949

0

0,00

0

0,00

Totalen

1.949

0

0,00

0

0,00

Tabel 34 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)
Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

Voorafgaand visum

64.089

0

0,00

0

0,00

Totalen

64.089

0

0,00

0

0,00

5.3

Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten

In de loop van 2005 hebben vertegenwoordigers van het Rekenhof in de plenaire
zitting van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap toelichting gegeven
bij de volgende dossiers:
Tabel 35 – Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten
Onderwerp

Datum

e

1 aanpassing van de begroting voor 2005

12-05-05
e

Algemene rekening 2004 – eindregeling 2004 – 2 aanpassing van de
begroting voor 2005 – initiële begroting voor 2006

5.4
5.4.1

10-11-05

Informatieopdracht
Boek van het Rekenhof

Op 9 november 2005 heeft het Rekenhof aan de voorzitter van het Parlement van
de Duitstalige Gemeenschap zijn 17e Boek toegezonden, dat een synthese bevat
van de diverse onderzoeken die werden uitgevoerd.
5.4.2

Begrotingsonderzoeken

Het Rekenhof heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap toegezonden.
Tabel 36 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegrotingen

2005

1e aanpassing van de begroting
e

Toezending aan Parlementair stuk
het Parlement
18-05-05

5.051 en 5.151 (2005-2006)

2005

2 aanpassing van de begroting

09-11-05

5.052 en 5.152 (2005-2006)

2006

Initiële begroting 2006

09-11-05

4.061 en 4.161 (2005-2006)
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5.4.3

Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Eén lid van het Duitstalige Parlement heeft gebruik gemaakt van zijn inzage- en
informatierecht.
Tabel 37 – Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Datum

Naam

Voorwerp

29-06-05

E. Franzen

Begroting van de Duitstalige Gemeenschap
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Hoofdstuk 6
Waals Gewest

6.1
6.1.1

Controle van de rekeningen
Algemene rekeningen

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de overzending en het onderzoek van de algemene rekeningen van het Waals Gewest.
Tabel 38 – Algemene rekeningen
Begrotingsjaar

Aard van de rekening

Toegezonden aan
het Rekenhof

Datum van eindbeslissing van
het Rekenhof

2002

Algemene rekening

21-10-04

22-03-05

2000-2002

Bijvoegsel inzake het Ofﬁce
wallon des Déchets

08-12-04

22-03-05

De voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting voor
2004 werd door het Rekenhof (Franse kamer) op 31 mei 2005 goedgekeurd en
overeenkomstig artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit
toegezonden aan de voorzitter van het Waals Parlement (Parl. St., 4-Ie – 20042005, n° 1).
6.1.2

Rekeningen van de openbare instellingen

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging en controle van de rekeningen van de openbare instellingen van het Waals
Gewest.
Tabel 39 – Rekeningen van de openbare instellingen
Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux
Haies

2003

2003

Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers

2003

2003

Centre régional d’aide aux communes

2002

2000

Fonds d’égalisation des budgets de la Région
wallonne

2004

2004

Fonds piscicole de Wallonie

2004

2003

Fonds wallon d’avances pour la réparation des
dommages provoqués par les prises et pompages
d’eau souterraine

2004

2003

Categorie A

Institut du patrimoine wallon

2001

2001

Institut scientiﬁque de service public

2001

2001

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et
de la statistique

2004

–

Service de perception de la redevance radio et
télévision

2003

2003
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Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

2002

2001

Agence wallonne des télécommunications

2003

2002

Agence wallonne pour l’intégration des personnes
handicapées

2003

2003

Institut de formation permanente pour les classes
moyennes et les petites et moyennes entreprises

2003

2003

Categorie B

Institut wallon de formation en alternance et des
indépendants et des petites et moyennes entreprises

18

200318

–

Ofﬁce régional de promotion de l’agriculture et de
l’horticulture

2002

2001

Ofﬁce wallon de la formation professionnelle et
de l’emploi

2004

2002

Port autonome de Charleroi

2004

2002

Port autonome de Liège

2004

2003

Port autonome de Namur

2004

2003

Port autonome du Centre et de l’Ouest

2001

2001

Commission wallonne pour l’énergie

2004

2004

Conseil économique et social de la Région wallonne

2002

2004

Société wallonne de ﬁnancement complémentaire des infrastructures

2003

2003

Andere instellingen

6.1.3

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 421 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 40 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

415

Tekortrekeningen

6

Totaal

6.1.4

421

Rekeningen van de ombudsman van het Waals Gewest

Het Rekenhof (Franse kamer) heeft op 18 augustus 2005 de jaarrekening 2004
van de Waalse ombudsman onderzocht. Het heeft een afschrift van zijn verslag
aan het Waals Parlement toegezonden.

18

Eerste rekening.
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6.2

Rechtmatigheidsonderzoek

De hiernavolgende statistische gegevens geven een beeld van de omvang van de
controletaken wat de vereffende uitgaven per soort ordonnancering betreft. De
tabellen omvatten niet de vaste uitgaven, die ter plaatse worden gecontroleerd op
basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden
opgenomen in het jaarlijkse Boek van het Rekenhof bestemd voor het Parlement
van het Waals Gewest.
In 2005 heeft het Rekenhof (Franse kamer) 42.782 uitgavenordonnanties behandeld, die 5.174.518 duizend euro vertegenwoordigen.
Tabel 41 – Aantal behandelde ordonnanties
Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

40.737

10

0,02

7

0,02

Geldvoorschotten

1.749

0

0,00

0

0,00

Kredietopeningen

69

0

0,00

0

0,00

Voorafgaand visum

Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

227

0

0,00

0

0,00

42.782

10

0,02

7

0,02

Tabel 42 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)

Voorafgaand visum

Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

4.770.493

38.649

0,81

19.927

0,42

Geldvoorschotten

58.409

0

0,00

0

0,00

Kredietopeningen

172.808

0

0,00

0

0,00

Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

6.3
6.3.1

172.808

0

0,00

0

0,00

5.174.518

38.649

0,75

19.927

0,39

Informatieopdracht
Boek van het Rekenhof

Op 20 december 2005 heeft het Rekenhof (Franse kamer) zijn 162e (17e) Boek
aan de voorzitter van het Waals Parlement toegezonden, met daarin de synthese
van de diverse onderzoeken die werden uitgevoerd sinds de verschijningsdatum
van het vorige Boek.
6.3.2

Begrotingsonderzoeken

Het Rekenhof (Franse kamer) heeft aan het Parlement van het Waals Gewest de
volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek toegezonden.
Tabel 43 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Toezending aan
Parlementair stuk
het Parlement

Jaar

Ontwerpbegrotingen

2005

1e aanpassing van de begroting

28-06-05

5-II a (2004-2005), n° 2
5-II bcd (2004-2005), n° 3

2006

Initiële begroting

25-11-05

4-II a (2005-2006), n° 2
4-II bcd (2005-2006), n° 3
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6.3.3

Afzonderlijke verslagen

In 2005 heeft het Rekenhof (Franse kamer) twee thematische auditverslagen aan
het Waals Parlement toegezonden.
Het eerste auditverslag betreft een onderzoek van de ﬁnanciering van de ziekenhuis- en de medisch sociale infrastructuur, uitgevoerd in de Direction générale de
l’action sociale et de la santé en in het Centre régional d’aide aux communes.
Het ontwerpverslag werd op 11 januari 2005 aan de bevoegde minister gestuurd,
die met brief van 7 april 2005 heeft geantwoord. Het deﬁnitieve eindverslag werd
door het Rekenhof (Franse Kamer) goedgekeurd op 26 april 2005 en aan het
Waals Parlement toegezonden op 30 mei 2005.
Het Rekenhof heeft ook een bijzonder onderzoek ingesteld naar de twee soorten
van steun aan de landbouwsector: de investeringssteun en de starterssteun aan
jonge landbouwers. Het ontwerpverslag werd op 26 april 2005 aan de bevoegde
minister gestuurd, die met brief van 3 juni 2005 heeft geantwoord. Het deﬁnitieve
verslag werd door het Rekenhof (Franse Kamer) goedgekeurd op 5 juli 2005 en
aan het Waals Parlement toegezonden op 21 september 2005.

6.4

Rechtsprekende opdracht

Het Rekenhof heeft in 2005 een beslissing onderzocht van de administratieve
overheid om een rekenplichtige met een tekort niet te dagvaarden voor het
Rekenhof, voor een totaalbedrag van 224,19 euro.

6.5

Briefwisseling met de leden van de Waalse Gewestregering

In 2005 heeft het Rekenhof negentien brieven met opmerkingen verzonden aan
de leden van de regering van het Waals Gewest. Zij hebben drie antwoorden
verstrekt binnen de wettelijke termijn19 en één laattijdig antwoord. Op 1 februari 2006 waren vijftien van de door het Rekenhof in 2005 verzonden brieven nog
steeds onbeantwoord.

19

Krachtens artikel 5bis, derde lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof dienen de ministers
op de opmerkingen van het Rekenhof te antwoorden binnen een termijn van één maand.
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Hoofdstuk 7
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7.1
7.1.1

Controle van de rekeningen
Algemene rekeningen
Tabel 44 – Algemene rekeningen

Jaar

Aard van de rekening

1992

Algemene rekening

Toegezonden aan
het Rekenhof

Datum van eindbeslissing
van het Rekenhof

19-05-0420

20-07-05

De voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de gewestbegroting voor
het jaar 2004 werd op 16 november 2005 door de algemene vergadering van het
Rekenhof goedgekeurd en toegezonden aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
(Parl. St., A 206/1 – 05/06).
7.1.2

Rekeningen van de openbare instellingen

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging en controle van de rekeningen van de openbare instellingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Tabel 45 – Rekeningen van de openbare instellingen
Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Brussels Gewestelijk Herﬁnancieringsfonds van
de Gemeentelijke Thesaurieën

2004

2001

Brussels Instituut voor Milieubeheer

2003

2001

Centrum voor Informatica voor het Brusselse
Gewest

2002

2002

Dienst voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp

1998

1998

Gewestelijk Agentschap voor Netheid

2003

2002

Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

2004

2003

Brusselse
schappij

2004

2003

2002

2002

Categorie A

Categorie B

Gewestelijke

Huisvestingsmaat-

Gewestelijke Vennootschap van de Haven van
Brussel

20

Aangevuld met brieven van 25 juni en 14 juli 2004.
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7.1.3

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 142 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 46 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

131

Eindebeheersrekeningen

11

Totaal

7.1.4

142

Rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Het Rekenhof heeft met brief van 24 augustus 2005 de resultaten van zijn onderzoek van de ﬁnanciële middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voor
2003 toegestuurd aan de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

7.2

Rechtmatigheidsonderzoek

De hiernavolgende statistische gegevens schetsen een beeld van de omvang van
de controletaken wat betreft de vereffende uitgaven, per soort ordonnancering.
De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven, die ter plaatse worden gecontroleerd op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van het onderzoek
worden opgenomen in het jaarlijkse Boek van het Rekenhof bestemd voor het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
In 2005 heeft het Rekenhof in totaal 8.585 uitgavenordonnanties behandeld, die
nagenoeg 1.993.808 duizend euro vertegenwoordigen.
Tabel 47 – Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum
Geldvoorschotten
Kredietopeningen
Totalen

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

8.407

1

0,01

8

0,10

160

0

0,00

0

0,00

18

0

0,00

0

0,00

8.585

1

0,01

8

0,09

Tabel 48 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)
Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

1.972.750

83

0,00

35

0,00

Geldvoorschotten

7.357

0

0,00

0

0,00

Kredietopeningen

13.701

0

0,00

0

0,00

1.993.808

83

0,00

35

0,00

Voorafgaand visum

Totalen
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7.3

Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten

Vertegenwoordigers van het Rekenhof hebben in de loop van 2005 toelichting
gegeven bij de volgende dossiers:
Tabel 49 – Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten
Onderwerp

Datum

Subcommissie voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe
Betrekkingen en Algemene Zaken
Eerste aanpassing van de begroting 2005

23-06-05

Tweede aanpassing van de begroting 2005

17-11-05

Financieordonnatie (voorlopige twaalfden)

05-12-05

Advies van het Rekenhof over de nieuwe ordonnantie houdende bepalingen
van toepassing op de begroting, de comptabiliteit en de controle

05-12-05

7.4
7.4.1

Informatieopdracht
Boek van het Rekenhof

Op 20 oktober 2005 heeft het Rekenhof zijn 15e jaarlijkse Boek toegezonden aan
de voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het bevat een synthese
van de diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd sinds de verschijning van het
vorige Boek.
7.4.2

Begrotingsonderzoeken

Het Rekenhof heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement toegezonden.
Tabel 50 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegrotingen

2005 1e aanpassing van de begroting
e

Toegezonden aan
het Parlement

Parlementair stuk

22-06-05

A 151/3 – 04/05

2005 2 aanpassing van de begroting

16-11-05

A 200/3 – 05/06

2006 Financieordonnantie 2006 – voorlopige
twaalfden

02-12-05

A 212/2 – 05/06

7.4.3

Adviezen

Het Rekenhof heeft twee adviezen verstrekt aan de Minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering belast met de Financiën, Begroting, Buitenlandse
Betrekkingen en Informatica, met afschrift aan de voorzitter van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement.
Tabel 51 – Adviezen
Onderwerp

Toezending aan
de minister en
het Parlement

Ontwerp van organieke ordonnantie houdende bepalingen van toepassing op de begroting, de comptabiliteit en de controle

23-11-05

A priori-controle na afschafﬁng van het voorafgaand visum

23-11-05
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7.4.4

Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Twee leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement hebben hun inzage- en
informatierecht uitgeoefend.
Tabel 52 – Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Datum

Naam

Onderwerp

17-11-05

J. Demol

Aankoop van trams en aanpassing van de (pre)metrostations

15-12-05

D. Gosuin

Oprichting van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed

7.5 Briefwisseling met de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering
In 2005 heeft het Rekenhof drie brieven met opmerkingen verzonden aan de leden
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Zij hebben één antwoord binnen de
wettelijke termijn21 verstrekt. Op 1 februari 2006 waren twee van de in 2005 door
het Rekenhof verzonden brieven nog onbeantwoord.

21

Krachtens artikel 5bis, derde lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof dienen de ministers
op de opmerkingen van het Rekenhof te antwoorden binnen een termijn van één maand.
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Hoofdstuk 8
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

8.1

Controle van de rekeningen

8.1.1

Algemene rekening

De voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting voor
2004 werd op 1 juni 2005 door de algemene vergadering van het Rekenhof goedgekeurd en op dezelfde datum toegezonden aan de Verenigde Vergadering van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
8.1.2

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 22 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 53 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

20

Eindebeheersrekeningen

2

Totaal

8.2

22

Rechtmatigheidsonderzoek

In 2005 heeft het Rekenhof 1.071 uitgavenordonnanties behandeld, die nagenoeg
69.029 duizend euro vertegenwoordigen.
Tabel 54 – Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum
Geldvoorschotten
Totalen

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

1.052

0

0,0

0

0,0

19

0

0,0

0

0,0

1.071

0

0,0

0

0,0

Tabel 55 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)

Voorafgaand visum
Geldvoorschotten
Totalen
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Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

68.787

0

0,0

0

0,0

242

0

0,0

0

0,0

69.029

0

0,0

0

0,0
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8.3

Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten

In de loop van 2005 hebben vertegenwoordigers van het Rekenhof in de Verenigde
Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken, belast met de Begroting en
de Algemene Zaken, toelichting gegeven bij het volgende dossier.
Tabel 56 – Deelname van het Rekenhof aan de parlementaire debatten
Onderwerp

Datum

Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken, belast
met de Begroting en de Algemene Zaken
Eerste aanpassing van de begroting 2005 en initiële begroting 2006

8.4

08-12-05

Informatieopdracht

In 2005 heeft het Rekenhof de hierna volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorgelegd.
Tabel 57 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegrotingen

2005

1e aanpassing van de begroting

07-12-05

B-53/3 – 2005/2006

2006

Initiële begroting

07-12-05

B-53/3 – 2005-2006
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Toegezonden aan de
Vergadering

Parlementair stuk
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Hoofdstuk 9
Franse Gemeenschapscommissie

9.1

Controle van de rekeningen

9.1.1

Algemene rekening

De voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting voor
2004 werd op 17 mei 2005 door het Rekenhof (Franse kamer) goedgekeurd en op
dezelfde datum toegezonden aan de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (Parl. St., 4 III – 2004-2005, n° 1).
9.1.2

Rekeningen van de openbare instellingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht op 31 december 2005 van de aﬂegging
en controle van de rekeningen van de openbare instellingen van de Franse Gemeenschapscommissie.
Tabel 58 – Rekeningen van de openbare instellingen
Instelling

Begrotingsjaar
laatst afgelegde
rekening

Begrotingsjaar
laatst afgesloten
rekening

Institut bruxellois francophone de la formation
professionnelle

2003

2002

Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises22

2003

2003

Categorie B

9.1.3

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 155 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 59 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

145

Eindebeheersrekeningen
Totaal

9.2

10
155

Rechtmatigheidsonderzoek

De hiernavolgende statistische gegevens geven een beeld van de omvang van de
controletaken wat betreft de vereffende uitgaven, per soort ordonnancering. De
tabellen omvatten niet de vaste uitgaven, die ter plaatse worden gecontroleerd
op basis van steekproeven.

22

Voor deze instelling zijn zowel het Waals Gewest als de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd.
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In 2005 heeft het Rekenhof (Franse kamer) in totaal 1.737 uitgavenordonnanties
(buiten de schuld) behandeld, die nagenoeg 272.949 duizend euro vertegenwoordigen.
Tabel 60 – Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

1.429

0

0,00

0

0,00

134

0

0,00

0

0,00

Geldvoorschotten
Kredietopeningen

25

0

0,00

0

0,00

149

0

0,00

0

0,00

1.737

0

0,00

0

0,00

Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

Tabel 61 – Geordonnanceerde bedragen (in duizend euro)
Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

158.237

0

0,00

0

0,00

Geldvoorschotten

9.007

0

0,00

0

0,00

Kredietopeningen

55.586

0

0,00

0

0,00

Voorafgaand visum

Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

50.119

0

0,00

0

0,00

272.949

0

0,00

0

0,00

Het Rekenhof (Franse kamer) heeft geen enkele uitgavenordonnantie inzake de
schuld behandeld.

9.3

Informatieopdracht

Het Rekenhof (Franse kamer) heeft in 2005 de hierna volgende verslagen inzake
begrotingsonderzoek aan de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie toegezonden.
Tabel 62 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegrotingen

2005

1e aanpassing van de begroting

17-06-05

52 (2004-2005), n° 1b

2005

2e aanpassing van de begroting

18-11-05

49 (2005-2006), n° 1

2006

Initiële begroting

18-11-05

49 (2005-2006), n° 1
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Hoofdstuk 10
Vlaamse provincies

10.1

Controle van de rekeningen

10.1.1

Algemene rekeningen

Tabel 63 – Algemene rekeningen
Provincie

Jaar

Antwerpen

Limburg

Toegezonden
aan het
Rekenhof

Verslag
Nederlandse
kamer

Uitvoeringsrekening van de begro2004 ting, rekening van de Thesaurie,
balans en resultatenrekening

08-07-05

07-02-06

Uitvoeringsrekening van de begro2003 ting, rekening van de Thesaurie,
balans en resultatenrekening

20-06-05

30-08-05

Uitvoeringsrekening van de begro2003 ting, rekening van de Thesaurie,
balans en resultatenrekening

11-03-05

26-04-05

Uitvoeringsrekening van de begro2004 ting, rekening van de Thesaurie,
balans en resultatenrekening

20-10-05

25-10-05

Vlaams
Brabant

Uitvoeringsrekening van de begro2002 ting, rekening van de Thesaurie,
balans en resultatenrekening

26-08-05

30-08-05

WestVlaanderen

Uitvoeringsrekening van de begro2003 ting, rekening van de Thesaurie,
balans en resultatenrekening

08-09-05

04-10-05

OostVlaanderen

10.1.2

Aard van de rekening

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 141 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 64 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Provincie
Antwerpen

Aard van de rekening

Aantal

Periodieke rekeningen

19

Tekortrekeningen
Limburg

Periodieke rekeningen
Eindebeheersrekeningen

Oost-Vlaanderen

Periodieke rekeningen
Eindebeheersrekeningen

Vlaams Brabant

Periodieke rekeningen
Eindebeheersrekeningen

West-Vlaanderen

Periodieke rekeningen
Tekortrekeningen

Totaal
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1
43
2
32
5
16
4
18
1
141
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10.2

Informatieopdracht

Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan de provincieraden toegezonden.
Tabel 65 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Provincie

Jaar

Ontwerpbegroting

Antwerpen

2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
4e aanpassing van de begroting
5e aanpassing van de begroting
Initiële begroting
1e aanpassing van de begroting

08-02-05
01-03-05
07-06-05
06-09-05
25-10-05
20-09-05
29-11-05

Limburg

2005
2005
2005
2005
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
4e aanpassing van de begroting
Initiële begroting

01-03-05
31-05-05
04-10-05
29-11-05
03-11-05

Oost-Vlaanderen

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
4e aanpassing van de begroting
5e aanpassing van de begroting
6e aanpassing van de begroting
Initiële begroting
Begroting gewoon provinciebedrijf
Provinciale Golf Puyenbroeck

08-02-05
25-03-05
03-06-05
27-09-05
08-11-05
07-12-05
03-11-05
07-12-05

Vlaams Brabant

2005
2005
2005
2005

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
Initiële begroting

01-03-05
24-05-05
25-10-05
27-09-05

West-Vlaanderen

2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
4e aanpassing van de begroting
5e aanpassing van de begroting
Initiële begroting
Begroting gewoon provinciebedrijf
TiNCK

15-06-05
13-09-05
03-11-05
07-12-05
04-10-05
03-11-05

10.3

Overzending aan
parlementaire
vergadering

Briefwisseling met de bestendige deputaties

In 2005 heeft het Rekenhof twee brieven met opmerkingen verzonden aan de
bestendige deputaties van de Vlaamse provincies. In één geval werd een antwoord verstrekt binnen de wettelijke termijn.
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Hoofdstuk 11
Waalse provincies

11.1
11.1.1

Controle van de rekeningen
Algemene rekeningen

Tabel 66 – Algemene rekeningen
Provincie

Jaar

Henegouwen

Toegezonden
aan het
Rekenhof

Verslag van
de Franse
Kamer

2003 Begrotingsrekening, balans en
resultatenrekening

17-02-05

01-03-05

2004 Begrotingsrekening, balans en
resultatenrekening

22-12-05

17-01-06

Luik

2004 Begrotingsrekening, balans en
resultatenrekening

23-09-05

18-10-05

Luxemburg

2004 Begrotingsrekening, balans en
resultatenrekening

23-09-05

11-10-05

Namen

2004 Begrotingsrekening, balans en
resultatenrekening

23-05-05

14-06-05

Waals Brabant

2003 Beginbalans op 1 januari 2003

03-05-05

21-06-05

2003 Begrotingsrekening

08-09-05

20-09-05

11.1.2

Aard van de rekening

Rekeningen van de openbare rekenplichtigen

In 2005 werden 285 rekeningen van openbare rekenplichtigen administratief afgesloten.
Tabel 67 – Rekeningen van openbare rekenplichtigen
Provincie
Henegouwen
Luik
Luxemburg

Aard van de rekening
Periodieke rekeningen

48

Eindebeheersrekeningen

23

Periodieke rekeningen

17

Periodieke rekeningen

17

Periodieke rekeningen
Eindebeheersrekeningen

Waals Brabant
Totaal
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137

Eindebeheersrekeningen
Eindebeheersrekeningen
Namen

Aantal

Periodieke rekeningen

1
26
1
15
285
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11.2

Informatieopdracht

Het Rekenhof (Franse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek toegezonden aan de provincieraden.
Tabel 68 – Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Provincie

Jaar

Ontwerpbegroting

Henegouwen

2005
2005
2005
2005
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
4e aanpassing van de begroting
Initiële begroting

22-02-05
10-05-05
07-06-05
20-09-05
20-10-05

Luik

2005
2005
2005
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
Initiële begroting

15-03-05
21-06-05
11-10-05
11-10-05

Luxemburg

2005
2005
2005
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
Initiële begroting

22-02-05
21-06-05
18-10-05
20-10-05

Namen

2005
2005
2005
2005
2005
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
4e aanpassing van de begroting
5e aanpassing van de begroting
Initiële begroting

15-03-05
24-05-05
21-06-05
26-09-05
20-10-05
17-11-05

Waals Brabant

2005
2005
2005
2006

1e aanpassing van de begroting
2e aanpassing van de begroting
3e aanpassing van de begroting
Initiële begroting

27-06-05
20-10-05
08-11-05
15-12-05

11.3

Verslag van de
Franse kamer

Rechtsprekende opdracht

In 2005 behandelde het Rekenhof vier beslissingen van de bestendige deputaties
van de Waalse provincies om een rekenplichtige in wiens rekening een tekort werd
vastgesteld niet te dagvaarden, en dit voor een totaalbedrag van 2.254,25 euro.
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Hoofdstuk 12
Bijzondere opdrachten van het Rekenhof

12.1

Leerlingentelling

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de ﬁnanciering van de gemeenschappen en de gewesten bepaalt dat de verdeelsleutel voor het toegewezen
gedeelte van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde vanaf
het begrotingsjaar 1999 wordt aangepast aan 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.
In 2005 heeft het Rekenhof voor de zesde keer de bestanden onderzocht met de
gegevens betreffende de leerlingen uit de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.
Het heeft nagekeken of die bestanden in overeenstemming waren met de richtlijnen die het op 22 december 2004 aan de gemeenschappen had meegedeeld. Het
heeft vervolgens onderzocht of de gegevens in de bestanden correct zijn en beantwoorden aan de criteria van de wet. Het heeft die veriﬁcaties uitgevoerd op basis
van een globaal onderzoek van de bestanden zelf, een wetenschappelijk verantwoorde steekproef en controles ter plaatse. De steekproefneming bestond erin
per gemeenschap de gegevens uit de bestanden betreffende de leerlingen van
honderd scholen te vergelijken met de gegevens van de onderwijsadministratie
over die leerlingen. Hierbij werd rekening gehouden met de opmerkingen geformuleerd door de veriﬁcateurs van de departementen over de gegevens in kwestie. Er
gebeurden controles ter plaatse in twintig scholen van elke gemeenschap. Bovendien werden de verklaringen op erewoord in verband met de concurrentiële ophalingen, die niet in de telling mogen worden opgenomen, geveriﬁeerd.
Op 12 oktober 2005 is het verslag van het Rekenhof aan de voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, de voorzitter van de Senaat en de eerste
minister toegezonden.

12.2

Eerbiediging van de ﬁscale loyauteit

Artikel 9bis van de bijzondere ﬁnancieringswet van 16 januari 1989 belast het
Rekenhof met de adviesverlening en informatieverstrekking over de uitvoering
van de gewestelijke ﬁscale autonomie inzake personenbelasting. De bijzondere
wetgever wilde vermijden dat deze ﬁscale autonomie zou leiden tot ﬁscale concurrentie tussen de gewesten. Het Rekenhof moet in concreto toezien op de naleving van de maximumpercentages bepaald in de ﬁnancieringswet en op de naleving van het principe van de progressiviteit van de personenbelasting. Deze
opdracht van het Rekenhof doet geen afbreuk aan zijn algemene bevoegdheden.
De ﬁnancieringswet voorziet in drie instrumenten:
•

een transparant en uniform evaluatiemodel dat het Rekenhof in akkoord
met de federale regering en de gewestregeringen moet ontwikkelen;

•

de eigenlijke adviezen in overeenstemming met dat model, die de algemene
vergadering van het Rekenhof geeft binnen een termijn van één maand en
die worden meegedeeld aan de federale regering en aan de gewestregeringen;
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•

jaarlijkse rapporten die analoog zijn aan de adviezen, die betrekking hebben op de weerslag, tijdens het vorige aanslagjaar, van de van kracht zijnde
gewestelijke ﬁscale maatregelen inzake personenbelasting; die rapporten
worden eveneens meegedeeld aan de federale regering en de gewestregeringen.

Op 27 maart 2002 heeft het Rekenhof zijn ontwerp van evaluatiemodel voor
akkoord naar de federale regering en de drie gewestregeringen gestuurd. Zoals
werd medegedeeld in een brief van 29 maart 2005 van de Minister van Begroting
en Overheidsbedrijven, heeft het overlegcomité op 10 maart 2004 een beslissing
getroffen over de toetsing van het principe van de progressiviteit (artikel 9, § 1,
vierde lid, van de ﬁnancieringswet). Volgens het overlegcomité moet die toetsing,
wat de algemene belastingverminderingen en -vermeerderingen betreft, gebeuren
onder de hypothese dat de belastingplichtigen op identieke wijze gebruik maken
van de gewestelijke maatregel. Het Rekenhof heeft het evaluatiemodel in algemene vergadering van 13 juli 2005 aan die beslissing aangepast.
In 2005 heeft de Vlaamse regering twee ontwerpen van decreet aan het advies
van het Rekenhof voorgelegd.
Met brief van 7 februari 2005 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, werd het ontwerp van decreet houdende invoering
van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting voorgelegd. Het Rekenhof heeft zijn advies vastgesteld in algemene vergadering van 4 maart 2005 en
het op die datum naar de federale regering en de gewestregeringen gestuurd.
Op 10 juni 2005 werd eveneens bij brief van de Vlaamse minister van Financiën
en Begroting en Ruimtelijke Ordening het ontwerp van decreet betreffende de
Vriendenlening voorgelegd. Het advies werd vastgesteld in algemene vergadering van 13 juli 2005 en op die datum naar de regeringen gestuurd.

12.3 Evaluatie van de budgettaire neutraliteit van de hervorming
van de vennootschapsbelasting in 2002
Artikel 35 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen geeft het Rekenhof de opdracht de budgettaire gevolgen van de maatregelen uit deze wet te evalueren, om de budgettaire
neutraliteit te garanderen. In de loop van het jaar 2005 heeft het auditoraat in
samenwerking met ambtenaren van de FOD Financiën een methodologie op punt
gezet om deze budgettaire neutraliteit zo adequaat mogelijk te evalueren. Het
verslag over de evaluatiemethode werd vervolgens overgezonden aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers en aan de minister van Financiën met brief van
7 juli 2005.
In de loop van het vierde trimester van 2005 heeft het auditoraat, op basis van de
ontwikkelde methodologie, de evaluatie van de budgettaire neutraliteit voor het
aangiftejaar 2004 uitgevoerd (inkomsten van 2003), door zich te baseren op de
cijfergegevens per 30 juni 2005 die door de administratie met brieven van 5 oktober en 25 november werden meegedeeld.
Na die evaluatie werd het deﬁnitieve verslag over de budgettaire neutraliteit van
de hervorming van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2004 op
1 maart 2006 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestuurd.
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12.4

Financiële verslagen van de politieke partijen

Luidens de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de ﬁnanciering
en de open boekhouding van de politieke partijen, is het Rekenhof belast met
adviesverlening aan de parlementaire controlecommissie die daartoe werd ingesteld, over de juistheid en de volledigheid van de ﬁnanciële verslagen over de
jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten. Het Rekenhof heeft
op 8 juni 2005 zijn advies uitgebracht over de ﬁnanciële verslagen van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2004).

12.5

Controle van de rekeningen van sommige instellingen die
een dotatie ontvangen

Het Rekenhof controleert in opdracht van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de rekeningen van sommige instellingen die een dotatie ontvangen: het
Arbitragehof, het College van de federale ombudsmannen, het Vast Comité van
Toezicht op de Politiediensten, het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten, de Hoge Raad voor Justitie, de Verenigde Commissies tot Benoeming
voor het Notariaat en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer. Voor het Arbitragehof is de controleopdracht toevertrouwd aan de
voorzitters van het Rekenhof.
Om de nodige transparantie te verzekeren en de Kamer van Volksvertegenwoordigers in staat te stellen haar bevoegdheid voor het controleren van de gedetailleerde rekeningen en de rekeningen met betrekking tot de dotaties uniform en op
basis van vergelijkbare criteria uit te oefenen, heeft het Rekenhof sinds 2003
(rekeningen voor 2002) zijn controleverslagen over de rekeningen van die instellingen gestandaardiseerd.
De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 28 juni 2005 eenparig ingestemd met het voorstel van een bijzondere werkgroep, onder het voorzitterschap van het Rekenhof, tot harmonisering
van de structuur en de lay-out van de rekeningen en begrotingen van alle dotatiegerechtigde instellingen.
Het verslag over de controle van de rekeningen 2004 van het Arbitragehof werd
op 5 juli 2005 aan de voorzitter van de Kamer toegezonden. De verslagen over de
Hoge Raad voor de Justitie en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn op 28 september 2005 verstuurd, die van het Vast
Comité P en het Vast Comité I op 5 oktober 2005 en die van het College van de
Federale Ombudsmannen en de Verenigde Benoemingscommissies voor het
Notariaat op 26 oktober 2005.

12.6

Mandaten en vermogensaangiften

In uitvoering van de wetten van 2 mei 199523 en 26 juni 200424 moesten de institutionele informatieverstrekkers tussen 1 januari 2005 en 28 februari 2005 voor de
23

Wet en bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten,
ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

24

Wet en bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet en de bijzondere
wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen,
alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
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eerste maal hun inlichtingen aan het Rekenhof doorsturen. Eveneens in uitvoering
van deze mandatenwetgeving moesten de aangifteplichtigen tussen 1 januari 2005
en 31 maart 2005 voor de eerste maal een vermogensaangifte en een lijst met
mandaten, ambten en beroepen op het Rekenhof indienen. De ingediende institutionele informatie en de door de aangifteplichtigen ingediende documenten hebben
het de cel grifﬁe mogelijk gemaakt over te gaan tot een controle van de naleving
door de aangifteplichtigen van de indieningsverplichtingen en tot een marginale
controle van de juistheid en de volledigheid van de lijsten met aangifteplichtige
mandaten en ambten. Het totaal aantal aangifteplichtigen met gepubliceerde mandatenlijsten bedroeg 7376. Na een herinneringsschrijven op 30 april 2005 aan in
gebreke gebleven aangifteplichtigen (376 gevallen wat betreft de mandatenlijst;
519 gevallen wat betreft de vermogensaangifte) en een beperkt aantal beroepsprocedures die voor de zogenaamde parlementaire opvolgingscommissies werden
gevoerd, is de cel grifﬁe overgegaan tot de redactie van deﬁnitieve lijsten van aangifteplichtigen die in gebreke zijn gebleven en deﬁnitieve lijsten met mandaten,
ambten en beroepen van aangifteplichtigen.
De deﬁnitief vastgestelde lijsten werden voor publicatie aan het Belgisch Staatsblad bezorgd en op 12 augustus 2005 gepubliceerd. De mandatenwetgeving heeft
ook in verbeteringsprocedures na publicatie voorzien, die tot een verbeterende
publicatie in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2005 hebben geleid. De
werkzaamheden van de cel grifﬁe hebben voorts geleid tot de redactie, in overleg
met de grifﬁediensten van Kamer en Senaat, van aan het nieuwe toepassingsjaar
(2006) aangepaste vademecums voor institutionele informatieverstrekkers en aangifteplichtigen. Voorts ging er bijzondere aandacht uit naar de optimalisering van
het informatica-instrumentarium voor de gegevensverwerking, eveneens met het
oog op het nieuwe toepassingsjaar 2006.
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Hoofdstuk 13
Internationale betrekkingen

13.1

Europese Rekenkamer

Krachtens artikel 248 van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt de externe controle die de Europese Rekenkamer uitoefent op de
Europese ontvangsten en uitgaven, uitgevoerd op basis van stukken en indien
nodig ter plaatse bij de andere instellingen van de Europese Gemeenschap evenals in de lidstaten. Luidens die bepaling van het verdrag gebeuren de controles in
de lidstaten in samenwerking met de nationale controle-instelling, die de Europese
Rekenkamer laat weten of ze aan de controle wil deelnemen. Elk controlebezoek
wordt aldus aan het Belgische Rekenhof aangekondigd, dat de betrokken nationale overheden hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt. Dezelfde procedure
wordt toegepast wanneer de Europese Rekenkamer na aﬂoop van een controle
het resultaat ervan aan het Rekenhof meedeelt, met de vraag aan de gecontroleerde overheden te reageren op haar opmerkingen.
Het Belgische Rekenhof kan als waarnemer deelnemen aan deze Europese controles. De controleurs van de Europese Rekenkamer worden indien nodig vergezeld door zijn auditeurs. In 2005 werden in België zes controles uitgevoerd. Eén
controlebezoek had betrekking op de eigen middelen (betrouwbaarheidsverklaring), drie opdrachten hadden betrekking op het gemeenschappelijk landbouwbeleid (betrouwbaarheidsverklaring, suikerbijdrage en doeltreffendheid van de
controles bij de uitvoer van landbouwproducten die een restitutie genieten), en
twee opdrachten hadden betrekking op het structureel beleid (Interreg III A en
oogmerk 3 in Vlaanderen).
Naast de samenwerking op het vlak van de controle bestaat er ook een overlegstructuur voor de controle-instellingen van de lidstaten van de Europese Unie, die
hun de mogelijkheid biedt thema’s van gemeenschappelijk belang in samenwerking
met de Europese Rekenkamer te bespreken. Deze overlegstructuur is op verschillende niveaus georganiseerd. Ten eerste is er de halfjaarlijkse vergadering van de
verbindingsofﬁcieren van de hoge controle-instellingen (HCI) van de Europese Unie.
In 2005 werd de lentevergadering door de Poolse HCI georganiseerd in Krakau op
16 en 17 mei, terwijl de herfstvergadering door de Europese Rekenkamer in Luxemburg werd georganiseerd op 17 en 18 oktober. Het contactcomité van de voorzitters van de hoge controle-instellingen van de Europese Unie vormt het hoogste
niveau van de overlegstructuur. De jaarlijkse vergadering van dat contactcomité
werd op 5 en 6 december in Stockholm gehouden op initiatief van de HCI van Zweden. In het kader van die vergaderingen behandelen werkgroepen allerlei bijzondere
onderwerpen van technische aard. Het Belgische Rekenhof neemt deel aan de
werkgroepen inzake nationale rapporten van de HCI over het ﬁnancieel beheer van
Europese gelden, inzake btw en inzake overheidsopdrachten. Voor die laatste
neemt het Rekenhof het voorzitterschap waar van een task group die een praktische gids van de Europese regels inzake overheidsopdrachten moet opstellen.

13.2

Intosai

Op 7 en 8 september 2005 woonde een vertegenwoordiging van het Rekenhof in
Oslo de eerste bijeenkomst bij van de stuurgroep van de Commissie voor professionele normen. Dit comité dat in uitvoering van een nieuw strategisch plan
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onlangs werd opgericht, overkoepelt een aantal bestaande comités, waaronder
het internecontrolenormencomité waarvan het Belgische Rekenhof voorzitter is.
De stuurgroep besprak de terms of reference van het comité evenals een ontwerp van kader waarin al de bestaande (en toekomstige) Intosai-normen en handleidingen worden bijeengebracht.
Op 10 en 11 november 2005 nam een delegatie van het Rekenhof, onder leiding
van de voorzitter, deel aan de 54e zitting van het directiecomité van Intosai. Ze
bracht er verslag uit over de activiteiten van het internecontrolenormencomité.
Het directiecomité legde de twee algemene thema’s voor het eerstvolgende Intosai-congres vast: de controle van de overheidsschuld en de systemen van het
doelmatigheidsonderzoek.

13.3

Eurosai

De Organisatie van de Europese Hoge Controle-instellingen voor de Overheidsﬁnanciën (Eurosai) heeft van 30 mei tot 2 juni 2005 in Bonn haar zesde driejaarlijks
congres gehouden dat in het licht stond van de controle op de overheidsontvangsten. Het Belgisch Rekenhof heeft er zijn verslag over de controle van de
rekeningen van de organisatie voor de periode 2002-2004 voorgesteld. Dat mandaat van rekeningcommissaris, dat het Rekenhof heeft uitgeoefend met de HCI
van Ijsland (Rikisdendurskodun), werd verlengd voor een periode van drie jaar en
zal voortaan worden uitgeoefend met de HCI van Slovakije (Najvyšší Kontrolný
Úrad). Naast het speciﬁeke thema van de controle van de overheidsontvangsten
heeft het congres andere kwesties behandeld, zoals de vorming, de leefmilieuaudit en de informatietechnologieën.
Een vertegenwoordiger van het Belgisch Rekenhof heeft in Kopenhagen in oktober 2005 deelgenomen aan een seminarie over overheidsopdrachten dat werd
georganiseerd door het vormingscomité van de organisatie. Een delegatie van het
Rekenhof heeft bovendien als lid van de werkgroep over de leefmilieuaudit in
september 2005 in Wenen deelgenomen aan een seminarie over het thema Afval,
luchtvervuiling en hernieuwbare energie.

13.4

AISCCUF

De Association des institutions supérieures de contrôle des ﬁnances publiques
ayant en commun l’usage du français organiseert onder de aangesloten instellingen een nauwe samenwerking inzake vorming en technische bijstand. Ze doet
dit hetzij onder haar eigen verantwoordelijkheid, hetzij in het raam van andere
verenigingen die hoge controle-instellingen groeperen waarbij de aangesloten
instellingen aansluiten.
De Aisccuf, die op 22 september 1994 werd opgericht tijdens een algemene
oprichtingsvergadering in Parijs in de gebouwen van het Franse Rekenhof, heeft
tot doel in elk van de landen waar ze vertegenwoordigd is, en daarbuiten, in alle
landen waar Frans wordt gesproken, bij te dragen tot de versterking van de
rechtsstaat via een ontwikkeling van de instellingen die de ﬁnanciën effectief controleren. De voorzitter van het Belgische Rekenhof beheert de thesaurie van de
Associatie.
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13.5

European Evaluation Society

De European Evaluation Society (EES) werd in 1994 opgericht in Den Haag om
op Europees vlak de samenwerking te bevorderen tussen de personen of instellingen, gespecialiseerd in evaluatieonderzoek. Het Rekenhof is sinds 1994 institutioneel lid en heeft van 1 januari 2000 tot 31 december 2003 het secretariaatgeneraal verzekerd. Het secretariaat-generaal van de EES werd van 1 januari tot
31 december 2004 uitgeoefend door de Universiteit van Odense in Denemarken
en is nu in handen van de beroepsvereniging Motivation Ofﬁce Support (MOS)
gevestigd in Nijkerk, Nederland.

13.6

F-16 SAI Conference

Op 9 mei 2005 werd in Brussel onder het voorzitterschap van het Belgische
Rekenhof een vergadering gehouden met de afgevaardigden van de rekenkamers
van de Europese landen die deelnemen aan het coproductieprogramma van de
F-16-vliegtuigen (België, Denemarken, Noorwegen, Nederland, Portugal). De
deelnemers werden uitgebreid gebrieft over de huidige situatie inzake de terugbetaling van de ontwikkelingskosten in het kader van het F-16 Multinational Fighter Program. De deelnemers hebben een gemeenschappelijk standpunt over deze
problematiek ingenomen en zenden dit over aan hun Minister van Defensie. De
F-16 SAI-Conferentie zal deze problematiek op de voet blijven volgen.

13.7

Buitenlandse delegaties

In 2005 heeft het Rekenhof 33 leden van buitenlandse delegaties ontvangen die
een bezoek of een informatiestage volbrachten over de opdrachten, de organisatie en de controlemethodes van het Rekenhof.
Tabel 69 – Onthaal van buitenlandse delegaties
Delegatie
Tunesië – Rekenhof

Aantal afgevaardigden

Duur in dagen

Periode

1

3

16/18-03-05

Volksrepubliek China – Beijing
Municipality Audit Delegation

19

1

21-09-05

Volksrepubliek China –
Chinese National Audit Ofﬁce

6

1

28-09-05

Libanon – Libanese parlement

8

0,5

26-10-05

34

5,5

Totaal
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DEEL TWEE:

MIDDELEN

Hoofdstuk 1
Administratieve organisatie

In 2004 heeft het Rekenhof de organisatie van zijn diensten herzien om te komen
tot een structuur die inzake materiële en menselijke middelen beantwoordt aan
zijn nieuwe controlebenadering.
Het organigram van het Rekenhof ziet er sedert 1 september 2004 voortaan als
volgt uit:

Als de onderverdeling in pijlers, directies en diensten in de eerste plaats bedoeld is
om de verantwoordelijkheden van het management te bepalen voor de redactie van
de publicaties van het Rekenhof, dan beantwoordt die ook aan een nieuw dynamisch
beheer van de human resources conform aan de nieuwe controlebenadering.
Daar gewerkt wordt op basis van thema’s, worden de controleploegen op multidisciplinaire basis samengesteld, waarbij elk personeelslid op ﬂexibele wijze kan
worden ingezet bij andere diensten op basis van zijn bekwaamheden en competenties die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een controle. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat de interdisciplinaire ploegen intern beschikken over de
vereiste materiekennis en over de adequate en relevante technische bagage
naargelang van de overwogen controle. De ﬂexibiliteit van het personeel ontwikkelen en de openheid van geest van het personeel voor veranderingen gaande
houden, behoren tot de doelstellingen van een dynamisch beheer van de human
resources dat het Rekenhof overeenkomstig zijn missieverklaring wil voeren.
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Hoofdstuk 2
Personeel

2.1

Personeelsformatie en statuut

Het Rekenhof benoemt en ontslaat zijn personeelsleden. De grifﬁers staan in voor
de aanwervingen via vergelijkende examens.
Het Rekenhof stelt onder toezicht van het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het kader, het statuut en de wedde van zijn personeel vast.
De huidige personeelsformatie voorziet in 620 betrekkingen, gelijk verdeeld onder
Nederlandstaligen en Franstaligen. Het personeel is verder ingedeeld in vier
niveaus. Ongeveer de helft van het personeel behoort tot niveau 1 (auditoraat),
dat de controledossiers onderzoekt met de hulp van de personeelsleden van
niveau 2+. De niveaus 2 en 3 werken ondersteunend.
Op 31 december 2005 stelde het Rekenhof bovendien 72 contractuele personeelsleden tewerk (waarvan elf in het raam van het Rosettaplan) die voor het
merendeel zijn belast met ondersteunende taken.
Tabel 70 – Statutair en contractueel personeel met een juridische band
met het Rekenhof op 31 december 2005 (per taalrol)
Statutairen
Niveau 1

Contractuelen

N

F

Tot.

N

158

156

314

2

F

Totaal

Tot.

4

6

N

F

Tot.

160

160

320

Niveau 2+

60

71

131

3

4

7

63

75

138

Niveau 2

26

29

55

11

8

19

37

37

74

Niveau 3

20

18

38

19

21

40

39

39

78

Totalen

264

274

538

35

37

72

299

311

610

Tabel 71 – Statutair en contractueel personeel met een juridische band
met het Rekenhof op 31 december 2005 (volgens geslacht)
Statutairen
Niveau 1

Contractuelen

Man

Vrouw

Tot

231

83

314

Man
2

Vrouw
4

Totaal

Tot.

Man

Vrouw

Tot.

6

233

87

320

Niveau 2+

92

39

131

3

4

7

95

43

138

Niveau 2

13

42

55

6

13

19

19

55

74

Niveau 3

24

14

38

14

26

40

38

40

78

Totalen

360

178

538

25

47

72

385

225

610
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2.2

Personeelseffectieven statutairen

Tabel 72 – Statutaire personeelsleden in actieve dienst op 31 december 2005
(met inbegrip van de personeelsleden die toestemming hebben
bekomen om deeltijds te werken)
N

F

Totaal

Man

Vrouw

Tot.

Man

Vrouw

Tot.

Man

Vrouw

Tot.

112

37

149

100

37

137

212

74

286

45

13

58

45

25

70

90

38

128

Niveau 2

7

16

23

6

23

29

13

39

52

Niveau 3

11

8

19

12

5

17

23

13

36

Totalen

175

74

249

163

90

253

338

164

502

Niveau 1
Niveau 2+

Tabel 73 – Statutair personeel in voltijdse equivalenten op 31 december 2005
Niveau

N

F

Totaal

Man

Vrouw

Tot.

Man

Vrouw

109,75

34,20

143,95

98,25

35,30

42,55

10,75

53,30

44,05

22,40

66,45

86,60

33,15 119,75

2

7,00

13,90

20,90

5,80

20,85

26,65

12,80

34,75

47,55

3

10,10

6,50

16,60

12,00

4,40

16,40

22,10

10,90

33,00

Totalen 169,40

65,35

234,75 160,10

82,95

1
2+

2.3

Tot.

Man

133,55 208,00

Vrouw

Tot.

69,50 277,50

243,05 329,50 148,30 477,80

Aanwervingen – Vertrek

Het slagen voor een vergelijkend wervingsexamen is vereist om statutair personeelslid van het Rekenhof te worden. Deze examens worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd en er worden wervingsreserves aangelegd.
De loopbaan begint met een stage van twee jaar voor de personeelsleden van
niveau 1 en een stage van één jaar voor de overige personeelsleden. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage bevredigend is verlopen.
De bevorderingen in de opeenvolgende graden van eenzelfde loopbaan worden
toegekend na zes jaar graadanciënniteit en op basis van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van de personeelsleden. De personeelsleden van
niveau 1 kunnen zich onder de door het Rekenhof bepaalde voorwaarden kandidaat
stellen voor een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).
Tabel 74 – Aanwervingen van statutair personeel in 2005
N

F

Totaal

Man

Vrouw

Tot.

Man

Vrouw

Tot.

Man

Vrouw

Tot.

Niveau 1

1

1

2

1

0

1

2

1

3

Niveau 2+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Niveau 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Niveau 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalen

1

1

2

1

0

1

2

1

3
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Tabel 75 – Vertrek van statutair personeel in 2005 (per niveau)
N

F

Totaal

Man

Vrouw

Tot.

Man

Vrouw

Tot.

Man

Vrouw

Tot.

Niveau 1

4

0

4

5

0

5

9

0

9

Niveau 2+

1

0

1

0

1

1

1

1

2

Niveau 2

1

1

2

0

0

0

1

1

2

Niveau 3

0

1

1

0

1

1

0

2

2

Totalen

6

2

8

5

2

7

11

4

15

Tabel 76 – Vertrek van statutair personeel in 2005 (per categorie)
N

F

Tot.

Vrijwillige vervroegde oppensioenstelling

3

2

5

Pensionering op 65 jaar

0

1

1

Oppensioenstelling wegens ziekte of ongeschiktheid

1

0

1

Overlijden in actieve dienst

2

1

3

Ontslagen

2

3

5

Totalen

8

7

15

2.4

Commissie voor Overleg met de Vakverenigingen

In uitvoering van de artikelen 219 tot 223 van het personeelsstatuut van het
Rekenhof werd een Commissie voor Overleg met de Vakverenigingen ingesteld,
die paritair is samengesteld uit door het Rekenhof en door de erkende vakorganisaties aangewezen leden die stemrecht hebben. Daarnaast hebben de grifﬁer en
een secretaris in die commissie zitting. Zij hebben geen stemrecht. De grifﬁer zit
de vergaderingen voor. Alle kwesties en voorstellen met betrekking tot de stage,
de beroepsopleiding en de evaluatie van het personeel en met betrekking tot het
administratief statuut en de bezoldigingsregeling moeten voor advies aan de Commissie worden voorgelegd. De Commissie voor Overleg met de Vakverenigingen
kan ook een gemotiveerd advies uitbrengen over kwesties inzake de materiële
organisatie van de diensten. In 2005 kwam deze Commissie elf maal samen.

2.5

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

In uitvoering van artikel 224 quater van het personeelsstatuut van het Rekenhof
werd het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk opgericht. Dit comité
is een adviesorgaan waarin evenveel vertegenwoordigers van de werkgever als
van de werknemers zitting hebben. Ze worden bijgestaan door de preventieadviseurs van de interne en de externe preventiedienst. In het jaar 2005 heeft dit
comité tien vergaderingen gehouden.

Jaarverslag 2005 – Rekenhof, juni 2006

73

Hoofdstuk 3
Materiële middelen

3.1

Gebouw

Het Rekenhof is sinds 1984 gehuisvest in een gebouwencomplex gelegen aan de
Regentschapsstraat 2 te Brussel, waarvan het vroegere paleis van de Graaf van
Vlaanderen deel uitmaakt.
In 2005 werden een aantal projecten gerealiseerd zoals de renovatie en het in
orde stellen van het dokterskabinet, de opening van een bijkomende nooduitgang,
evenals de inwerkingtreding in januari 2006 van een nieuwe elektrische installatie
No Break.
Eind 2005 werden belangrijke renovatiewerken aangevat. De drie hoogste verdiepingen van de administratieve gebouwen worden opnieuw geschilderd en de
vloerbekleding daarvan wordt gerenoveerd. Deze werken zullen 500 werkdagen in
beslag nemen.

3.2

Informatica

Het Rekenhof beschikt over een TCP/IP-netwerk met een 30-tal Microsoft
Windows Server 2003 servers en twee Alpha OpenVMS servers. Op dat netwerk zijn ongeveer 600 pc’s aangesloten en nagenoeg 120 printers. De personeelsleden op controle ter plaatse beschikken meestal over een draagbare computer, waarvan een groeiend aantal toegang tot het netwerk van het Rekenhof
heeft via VPN25.
Het Rekenhof is via het federale netwerk FedMAN, via een gehuurde lijn of via
een ISDN-verbinding verbonden met de thesauriediensten van de federale Staat
en van de gedefedereerde entiteiten.
Het beschikt over een intranetsite en een internetsite (www.rekenhof.be) die het
zelf beheert en waarvoor het zelf als host optreedt.
Het grootste deel van de programma’s voor controle en intern beheer van het
Rekenhof wordt door eigen informatici ontwikkeld.

25

De afkorting VPN staat voor Virtual Private Network. Het is een veilige manier om computers
(netwerken) met elkaar te verbinden over een internetverbinding. Het Rekenhof gebruikt naargelang de omgeving meerdere VPN-oplossingen, waaronder de oplossing van de FOD Informatie- en
Communicatietechnologie (Fedict) met authentiﬁcatie door de elektronische identiteitskaart.
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Hoofdstuk 4
Begroting van 2005

De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in de vergadering van 15 december 200426 de initiële begroting van
2005 goedgekeurd. De ontvangstenbegroting van 2005 was met 244.400 euro
gestegen ten opzichte van de initiële ontvangstenbegroting van 2004 en bedroeg
41.062.400 euro. De uitgavenbegroting van 2005 was met 516.300 euro gestegen ten opzichte van de initiële uitgavenbegroting van 2004 en bedroeg
44.558.700 euro.
De aangepaste begroting van 2005 – een verhoging van de totale ontvangsten en
uitgaven met 45.000 euro – werd door de Kamercommissie voor de Comptabiliteit op 9 december 2005 goedgekeurd27.
De toepassing van de nieuwe weddenbarema’s vanaf 1 juli 2005, een eerste stap
in de valorisatie van de loopbanen van het Rekenhofpersoneel, heeft geleid tot de
vraag van belangrijke bijkredieten. Deze werden echter volledig gecompenseerd
binnen de uitgavenbegroting 2005 van het Rekenhof, waardoor er dan ook geen
bijkomende ﬁnancieringsbronnen moesten worden gezocht.
De begrotingsaanpassingen die niet te wijten waren aan de nieuwe weddenbarema’s leidden tot een verhoging met 45.000 euro van de geraamde ontvangsten
buiten dotatie en van de gevraagde kredieten. Zo werden de diverse en toevallige
lopende ontvangsten verhoogd met het van de Regie der Gebouwen terug te
vorderen aandeel in de kosten van de renovatie van de administratieve gebouwen
(45.000 euro), terwijl de 50.000 euro bijkredieten voor stookolie en frankeerkosten met 5.000 euro werden gecompenseerd door een kredietvermindering op
het artikel voor de inrichting en de herstelling van het gebouw. De bijkomende
uitgaven voor de indexaanpassing en voor de premieverhoging van de verzekering
van de kunstwerken die in het Rekenhof zijn ondergebracht, werden elk binnen
hun litera volledig gecompenseerd.
Tabel 77 – Initiële en aangepaste ontvangstenbegroting van 2005 (in euro)
Initiële
begroting
2004

Initiële
begroting
2005

Aangepaste
begroting
2005

Lopende ontvangsten
1

Dotatie

2

Financiële opbrengsten

3

Eigen ontvangsten

4

Diverse en toevallige ontvangsten
Totaal van de lopende ontvangsten

40.566.000,00 40.840.000,00 40.840.000,00
250.000,00

220.000,00

220.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

45.000,00

40.818.000,00 41.062.400,00 41.107.400,00

Kapitaalontvangsten
4

Diverse en toevallige ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal van de kapitaalontvangsten

0,00

0,00

0,00

Algemeen totaal

40.818.000,00 41.062.400,00 41.107.400,00

26

Parl. St. Kamer, 2004-2005, DOC 51-1476/001 en 51-1476/002.

27

Parl. St. Kamer, 2005-2006, DOC 51-2139/001.
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Tabel 78 – Initiële en aangepaste uitgavenbegroting van 2005 (in euro)
Initiële
begroting
2004

Initiële
begroting
2005

Aangepaste
begroting
2005

Lopende uitgaven
A

Leden van het Rekenhof

B

Personeel

C

Bibliotheek

D

Documentatie

E

Gebouwen

F

Verbruik electriciteit-watermazout

G

Uitrusting en onderhoud

69.000,00

69.000,00

69.000,00

H

Verbruiksgoederen

232.000,00

175.000,00

175.000,00

I

De Post – Telecom

200.000,00

146.000,00

166.000,00

J

Informatica en Bureautica

560.000,00

530.000,00

530.000,00

L

Externe relaties

21.100,00

131.600,00

131.600,00

M

Wagenpark

37.000,00

37.000,00

37.000,00

N

Onvoorzienbare uitgaven

12.000,00

12.000,00

12.000,00

O

Externe medewerkers

Q

Internationale organisaties

U

Speciﬁeke opdrachten
Totaal van de lopende uitgaven

1.426.800,00

1.464.600,00

1.464.600,00

36.643.000,00

37.221.000,00

37.566.000,00

322.000,00

–

–

–

223.000,00

233.000,00

2.925.000,00

2.845.000,00

2.575.000,00

266.000,00

282.000,00

312.000,00

–

65.000,00

65.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

–

0,00

0,00

42.723.900,00

42.696.200,00

43.371.200,00

12.500,00

565.500,00

565.500,00

Kapitaaluitgaven
EE

Gebouwen

GG

Uitrusting en Onderhoud

241.000,00

221.000,00

221.000,00

JJ

Informatica & Bureautica

1.020.000,00

1.031.000,00

951.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

1.318.500,00

1.862.500,00

1.232.500,00

44.042.400,00

44.558.700,00

44.603.700,00

MM Wagenpark
Totaal van de kapitaaluitgaven
Algemeen totaal

Tabel 79 – Synthese van de begroting 2005 (in euro)
Ontvangsten

Aangepaste
begroting 2005

Uitgaven

Aangepaste
begroting 2005

Lopende ontvangsten

41.107.400,00

Lopende uitgaven

43.371.200,00

Kapitaaluitgaven

1.232.500,00

Totale uitgaven

44.603.700,00

Algemeen totaal

44.603.700,00

Kapitaalontvangsten

0,00

Totale ontvangsten

41.107.400,00

Overgedragen boni

3.496.300,00

Algemeen totaal
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44.603.700,00

Jaarverslag 2005 – Rekenhof, juni 2006

Hoofdstuk 5
Rekeningen van 2004

De rekening van uitvoering van de begroting 2004 is voorgesteld volgens het eenvormige model voor de dotatiegerechtigde instellingen, dat in de Kamercommissie
voor de Comptabiliteit van 28 juni 2005 gunstig werd onthaald. De nomenclatuur
van de begroting voor 2004 werd behouden.
De uitvoeringsrekening van de begroting 2004, die een batig saldo van 589.686,43 euro
vertoont, werd op 18 oktober 2005 eenparig goedgekeurd door de Commissie voor
de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers28.
Tabel 80 – Uitgavenrekening van 2004 (in euro)
Aangepaste
begroting
2004

Uitvoeringsrekening
2004

1.426.800,00

1.304.589,11

36.708.000,00

34.417.559,27

Lopende uitgaven
A

Leden van het Rekenhof

B

Personeel

C

Bibliotheek

322.000,00

243.818,21

E

Gebouwen

2.807.500,00

2.095.735,58

F

Verbruik electriciteit – water – mazout

276.000,00

260.142,31

G

Uitrusting en onderhoud

69.000,00

35.172,58

H

Verbruiksgoederen

233.060,00

166.726,38

I

De Post – Telecom

200.000,00

142.351,77

J

Informatica en bureautica

560.000,00

438.752,14

L

Buitenlandse delegaties en colloquia

46.100,00

20.941,82

M Wagenpark

37.000,00

23.371,01

N

12.000,00

6.132,17

Q

Onvoorziene uitgaven
Internationale instellingen
Totaal van de lopende uitgaven

10.000,00

8.723,20

42.707.460,00

39.164.015,55

Kapitaaluitgaven
E

Gebouwen

G

Uitrusting en onderhoud

J

Informatica en bureautica

M Wagenpark
Totaal van de kapitaaluitgaven
Algemeen totaal

28

30.000,00

14.148,49

241.000,00

195.561,09

1.020.000,00

921.641,40

45.000,00

26.260,00

1.336.000,00

1.157.610,98

44.043.460,00

40.321.626,53

Parl. St., Kamer, 2005-2006, DOC 51-2139/001.
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Tabel 81 – Ontvangstenrekening van 2004 (in euro)
Oorspronkelijk goedgekeurde ramingen

Gerealiseerde
ontvangsten in 2004

40.566.000,00

40.566.000,00

250.000,00

224.671,72

2.000,00

1.644,38

Lopende ontvangsten
1

Dotatie

2

Financiële opbrengsten

3

Eigen ontvangsten

4

Diverse en toevallige ontvangsten
Totaal lopende ontvangsten

1.060,00

104.063,89

40.819.860,00

40.896.379,99

Kapitaalontvangsten
4

Diverse en toevallige ontvangsten

0,00

14.932,97

Totaal kapitaalontvangsten

0,00

14.932,97

40.819.860,00

40.911.312,96

Algemeen totaal

Tabel 82 – Rekening van uitvoering van de begroting 2004 (in euro)
Ontvangsten
Lopende ontvangsten
Kapitaalontvangsten

Uitgaven
40.896.379,99
14.932,97

Totale ontvangsten

40.911.312,96

Overgedragen boni

3.223.676,77

Algemeen totaal

78

44.134.989,73

Lopende uitgaven

39.164.015,55

Kapitaaluitgaven

1.157.610,98

Totale uitgaven

40.321.626,53

Over te dragen boni
Algemeen totaal

3.813.363,20
44.134.989,73
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Bijlage:
Lijst van publicaties

A1

Federale Staat

De verslagen van het Rekenhof in verband met de federale Staat worden ofwel
als een tweetalig document gepubliceerd (Boeken van het Rekenhof), ofwel als
eentalige documenten die gelijktijdig in het Nederlands en het Frans worden uitgegeven.
A1.1

Boeken van het Rekenhof

162e Boek van het Rekenhof, Volumes I en II, Opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Kamer van Volkvertegenwoordigers, zittijd 2005-2006.
A1.2

Afzonderlijke verslagen

Doelmatigheid van de informaticatoelage in de federale openbare diensten,
december 2005.
Programmafinanciering van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties,
oktober 2005.
Berekening en inning van de bedrijfsvoorhefﬁng, augustus 2005.
Responsabilisering van de farmaceutische ﬁrma’s in de beheersing van de uitgaven
in de gezondheidszorgen, juli 2005.
Het nationaal veiligheidsplan, juni 2005.
De coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, juni 2005.
Raamcontracten. Doelmatigheid en rechtmatigheid van de werking van de dienst
FOD-overschrijdende raamcontracten, mei 2005.
De maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, mei 2005.
De verrichtingen die de Administratie der Douane en Accijnzen uitvoert voor
rekening van andere ﬁscale besturen, april 2005.
De uitvoering vaan economische compensaties bij de aankoop van speciﬁek militair materieel, april 2005.
De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid:
een beheersinstrument voor de Staat, maart 2005.

A2
A2.1

Vlaamse Gemeenschap
Activiteitenverslag

Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2004, Vlaams Parlement, Stuk 38 (20042005), n° 1.
A2.2

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2004

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2004, Stuk 22-A (2004-2005), n° 1.
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A2.3

Afzonderlijke verslagen

De Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning. Stuk 37-A
(2005-2006), n° 1.
Personeelsaangelegenheden van Toerisme Vlaanderen: vervolgaudit. Stuk 37
(2005-2006), n° 1.
Aanleg van het Deurganckdok. Stuk 37-F (2004-2005), n° 1.
Toepassing van de hogescholenregeling. Stuk 37-E (2004-2005), n° 1.
Onderzoek van de personeelsaangelegenheden van het Universitair Ziekenhuis
Gent. Stuk 37-D (2004-2005), n° 1.
Onderzoek van geregeld vervoer: kostprijs en gunning pachtcontracten. Stuk 37-C
(2004-2005), n° 1.
Overname van FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten. Stuk 37-B (20042005), n° 1.
Afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse beleidsdoelstellingen. Stuk 37-A
(2004-2005), n° 1.

A3
A3.1

Franse Gemeenschap
Boeken van het Rekenhof

162e Cahier d’observations, 17e Cahier d’observations adressé par la Cour des
comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. parl., Comm. fr., 207
(2005-2006), n° 1.
A3.2

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting voor 2004

Préﬁguration des résultats de l’exécution du budget de la Communauté française
pour l’année 2004, Doc. parl., Comm. fr., 109 (2004-2005), n° 1.

A4

Duitstalige Gemeenschap

Het 17e Boek aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bevat het verslag van het Rekenhof over de algemene rekening over het jaar 2004 die de
regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft overgelegd:
Dem Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft vorgelegter 17. Bericht des Rechnungshofes, Bemerkungen und Dokumente, Parlamentsdrucksache, R. D. Gem.,
7-317 (2004-2005), nr. 1.

A5
A5.1

Waals Gewest
Boeken van het Rekenhof

162e Cahier d’observations, 17e Cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon, Fascicule Ier, Doc. parl., Rég. w., 81 (2004-2005), n° 1.
A5.2

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2004

Préﬁguration des résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour
l’année 2004, Doc. parl., Rég. w., 4-I° (2004-2005), n° 1.
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A5.3

Afzonderlijke verslagen

Deux types d’aides au secteur agricole, juin 2005.
Le ﬁnancement des infrastructures hospitalières et médico-sociales, avril 2005.

A6

Brussels Hoofdstedelijk Gewest –
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

A6.1

Boeken van het Rekenhof

15e Boek voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
gewone zitting 2005-2006.
A6.2

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting voor 2004

Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2004, Stuk Brussels Hoofdstedelijk Parlement,
gewone zitting, 2005-2006, A-206/1.
Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor 2004, Verslag goedgekeurd
in de algemene vergadering van het Rekenhof van 1 juni 2005.

A7

Franse Gemeenschapscommissie

A.7.1

Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2004

Préﬁguration des résultats de l’exécution du budget de la Commission communautaire française pour l’année 2004, Doc., Ass. Comm. fr., 4-III (2004-2005),
n° 1.

De publicaties van het Rekenhof kunnen worden geraadpleegd op www.rekenhof.be,
met uitzondering van de voorafbeeldingen van de uitvoering van de begroting
2004, die door de betrokken vergaderingen als parlementaire stukken worden
gepubliceerd.
De bovenstaande lijst vermeldt niet de onderzoeksverslagen over de ontwerpbegrotingen die aan de parlementen werden toegezonden. Die verslagen worden
meestal geïntegreerd in één van de parlementaire stukken over de goedkeuring
van die ontwerpbegrotingen. Een synthese ervan wordt opgenomen in de jaarlijkse Boeken van het Rekenhof. De lijst vermeldt evenmin de uiteenzettingen die
zijn toegezonden aan de parlementen in het kader van de procedure van het
visum onder voorbehoud. Deze worden eveneens in de jaarlijkse Boeken samengevat.
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