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Verslag aan het federaal parlement
Uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie

13 november 2012 – Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van een
audit over de uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie.
De audit evalueert de normen, processen en instrumenten die werden ingevoerd
om de uitvoering van opdrachten correct te laten verlopen. Het Rekenhof
concludeert dat Defensie het nodige heeft gedaan, maar suggereert een aantal
verbeteringen.
De uitgaven van Defensie gaan voor een groot deel naar overheidsopdrachten (in 2012 gaat
het om 26 % van de aangepaste kredieten, wat neerkomt op meer dan 650 miljoen euro).
De gunning van die opdrachten, de uitvoering ervan en de betalingen die eruit
voortvloeien, worden meermaals gecontroleerd.
In deze audit heeft het Rekenhof onderzoek gedaan naar het toezicht dat Defensie
uitoefent op de uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken.
Het Rekenhof besluit dat er voldoende schikkingen zijn getroffen. Zij garanderen met
redelijke zekerheid dat de overheidsopdrachten tijdig, kwalitatief en kwantitatief worden
uitgevoerd volgens de wettelijke en de contractuele bepalingen.
De specifieke risico’s van bepaalde opdrachten voor leveringen zijn geïdentificeerd en er
werden maatregelen getroffen om die risico’s te beheersen.
Wanneer tot slot problemen worden vastgesteld met leveringen of werken na de voorlopige
oplevering, stroomt daarover informatie door en worden deze problemen opgevolgd.
Het Rekenhof suggereert niettemin een aantal mogelijke verbeteringen op het vlak van de
documentering en het toezicht op de controleverrichtingen, het kennisbeheer en de
activiteitenregistratie.
In zijn antwoord heeft de Chef Defensie zich ertoe verbonden al het nodige te doen om het
risicobeheer van de uitvoering van overheidsopdrachten nog te verbeteren, en meer
bepaald door de suggesties van het Rekenhof te volgen. De minister van Landsverdediging
heeft niet gereageerd op het verslag.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
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Het verslag “Uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie” werd aan het
federale parlement bezorgd. Het is samen met dit persbericht terug te vinden op de
website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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