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Verslag aan het Vlaams Parlement
Rekeningenboek over 2012

Het Rekenhof heeft op 13 november 2013 zijn rekeningenboek over 2012 aan
het Vlaams Parlement voorgelegd. Dat boek overziet de rekeningaflegging
over de uitvoering van de begroting 2012 door de verschillende entiteiten
van de Vlaamse overheid, ministeries én verzelfstandigde agentschappen.
Tegelijk legt het Rekenhof met dit boek aan het parlement ook de resulta‐
ten over van een reeks diepteonderzoeken die plaatsvonden in de marge
van de rekeningencontrole.
Begrotingsuitvoering per beleidsdomein
Het Rekenhof geeft per beleidsdomein een beeld van de begrotingsuitvoering 2012
door de ministeries en de Vlaamse rechtspersonen, met aandacht voor eventuele
onderaanwendingen
van
kredieten
en
met
de
belangrijkste
rekeningencontroleresultaten. De financiële uitvoering van de begroting sloot voor
de meeste entiteiten van de Vlaamse ministeries nauw aan bij de vooropgestelde
ramingen en kredieten. Bij de controle van een selectie van transacties door de
ministeries heeft het Rekenhof een beperkt aantal tekortkomingen vastgesteld. De
belangrijkste ervan betroffen foutieve aanrekeningen, laattijdige vastleggingen en
betalingen, ontoereikende controle op de verantwoordingen van subsidies,
onvolledige dossiers en onvoldoende verduidelijkte regelgeving. Een aantal
ministeries leverde het afgelopen jaar wel inspanningen inzake de toepassing van
de overheidsopdrachtenwetgeving en de snelheid van het financiële proces. Voor
een aantal Vlaamse rechtspersonen (IWT, UZG, BLOSO, VDAB,…) sloot het
Rekenhof zich aan bij de opmerkingen die de bedrijfsrevisoren bij de
jaarrekeningen maakten. In de marge van de rekeningencontrole heeft het
Rekenhof ook een aantal diepteonderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de
werking van een selectie van overheidsentiteiten in 2012. Over deze onderzoeken is
telkens in een afzonderlijke rubriek gerapporteerd.
Onderhoud en investeringswerken aan Vlaamse overheidsgebouwen
Het Rekenhof heeft een diepteonderzoek gewijd aan de onderhouds‐ en investe‐
ringswerken aan gebouwen door het Agentschap voor Facilitair Management. Het
beheer en de opvolging van deze werken wordt gekenmerkt door een versnipperde
organisatiestructuur en een gebrekkige dossierafhandeling. Dat uitte zich onder
meer in lange doorlooptijden, laattijdige betalingen, verwijlintresten en
schadeclaims. Prijsherzieningen en een toegenomen werklast voor het AFM, alsook

de tragere ingebruikname van gebouwen en het voeren van rechtszaken, hadden
bovendien een kostenverhogend effect.
Verkeersbelastingen
Op 1 januari 2011 heeft de Vlaamse Belastingsdienst de verkeersbelastingen overge‐
nomen van de FOD Financiën. Het Rekenhof stelde vast dat de inschaling van het
ex‐federale personeel bij de Vlaamse overheid vrij complex, maar correct verliep.
Het personeelsplan van VLABEL voldoet echter vooralsnog niet: het steunt niet op
een procesanalyse en beantwoordt niet aan een reële kwalitatieve personeelsbe‐
hoefte, noch aan de besparingsintenties van de Vlaamse Regering. Voorts over‐
schreden de kosten voor de integratie van de verkeersbelastingen in het Vlaams
fiscaal platform de raming ruimschoots en kon VLABEL niet voldoen aan zijn rap‐
porteringsverplichtingen, mede door ontoereikende automatische systemen.
Vlaamse vertegenwoordigers
Ook de toepassing van de regelgeving op het gebruik van rollende fondsen door de
vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland vertoont volgens
het Rekenhof tal van tekortkomingen. Die resulteren deels uit de onvolmaaktheid
van die regelgeving en deels uit de handelswijze van de vertegenwoordigers, die de
gedragscode bestuurlijke uitgaven niet altijd volgen.
Onkostenvergoedingen bij Toerisme Vlaanderen
De vergoeding van restaurantkosten, reis‐ en verblijfskosten en andere kosten en
het gebruik van kredietkaarten door de medewerkers van Toerisme Vlaanderen
vertoont tal van tekortkomingen en is weinig uniform. De eigen regelgeving van
het agentschap wijkt dan ook op diverse punten af van de algemene regels binnen
de Vlaamse overheid en de interne controle is ontoereikend. Toerisme Vlaanderen
volgt overigens niet altijd de eigen regelingen. In het binnenlands netwerk vooral,
leidde dat tot betwistbare kosten.
Beperkte beleidsruimte monumentenzorg
Eind 2012 stond in totaal 143 miljoen euro open voor de vastlegging van
restauratiepremies, 334,3% ten opzichte van het initiële krediet. Dat omvangrijke
bedrag heeft een grote impact op de financiële toestand van monumentenzorg in
Vlaanderen en op de vrije krediet‐ en beleidsruimte van de minister. Bovendien is
het niet duidelijk welke criteria de minister hanteert om dossiers te prioriteren.
Dat de minister over te weinig vastleggingskredieten voor restauratiepremies
beschikt brengt een doorschuiving van de vastlegging van dossiers naar volgende
jaren mee. Dat schaadt soms de verwachting van de subsidieaanvrager binnen een
redelijke termijn daadwerkelijk een subsidie te ontvangen. Deze aanzienlijke
impliciete schuld in de monumentenzorg is ten slotte niet in de boekhouding terug
te vinden.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeen‐
schappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het
overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een te‐
gensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de
beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het par‐
lement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het con‐
troleert.
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Het rekeningenboek over 2012 is bezorgd aan het Vlaams Parlement. Het verslag en
dit persbericht staan op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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