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BD Beleidsdomein

DAB Dienst met afzonderlijk beheer

EsR Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995

EuROsAI European Organization of supreme Audit Institutions

EVA Extern verzelfstandigd agentschap

FA Financiële audit

FORm Financieel Operationeel Risico model

HCI Hoge controle-instelling

IAVA Interne Audit van de Vlaamse Administratie

IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren

IntOsAI International Organization of supreme Audit Institutions

IVA Intern verzelfstandigd agentschap

Rekendecreet Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boek-
houding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwen-
ding ervan, en de controle door het Rekenhof 
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De voorlegging van het activiteitenverslag over het jaar 2013, het laatste volledige werkjaar van 
deze legislatuur, is het gepaste ogenblik om een balans op te maken van vijf jaar samenwerking 
tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof.

Dat de samenwerking niet beperkt bleef tot loutere intenties, blijkt uit het feit dat het Rekenhof 
van medio 2009 tot eind 2013 in totaal 99 publicaties heeft voorgelegd aan het Vlaams Parle-
ment, waaronder 41 afzonderlijke thematische auditrapporten. De andere publicaties omvatten 
vooral het jaarlijkse rekeningenboek, 2 à 3 begrotingsonderzoeken per jaar, de commentaren bij 
de voortgangsrapportages van het Masterplan 2020 (doorgaans 2 per jaar), het jaarlijkse activi-
teitenverslag, alsook een aantal adviezen en opdrachten die het Vlaams Parlement tijdens deze 
legislatuur heeft toevertrouwd aan het Rekenhof. Zo gaf het Rekenhof in 2013 advies over een 
conceptnota voor nieuwe regelgeving over de centralisatie van financiële overschotten en van 
ontleningen bij de Vlaamse overheid en instellingen, alsook over de impact van de nieuwe Euro-
pese verplichtingen voor het Vlaams Parlement. het voerde daarnaast een beperkt onderzoek 
uit naar de aanstelling van een exploitant voor de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen.

het Rekenhof bezorgt niet alleen zijn rapporten aan het Vlaams Parlement, het is er ook op regel-
matige basis aanwezig ter ondersteuning van de parlementaire werkzaamheden. Alle begrotings-
onderzoeken werden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Rekenhof besproken in 
de commissievergaderingen. Dat geldt ook voor het rekeningenboek en de voortgangsrappor-
tages over het Masterplan 2020. Van de thematische auditrapporten werden er 36 (88%) bespro-
ken in de bevoegde parlementaire commissie. Tijdens deze legislatuur werd ook 12 maal gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid tot inzage en informatie door individuele parlementsleden in 
Rekenhofdossiers en vonden in het Rekenhof een drietal werkbezoeken plaats door delegaties 
van parlementsleden en voor de commissiesecretarissen van het Vlaams Parlement.

De goede traditie van regelmatig overleg en samenwerking werd in maart 2012 geconcretiseerd 
in een protocol dat de voorzitters van het Vlaams Parlement en het Rekenhof hebben onderte-
kend. Uit de aangehaalde voorbeelden blijkt dat het protocol geen dode letter blijft. 

het Rekenhof verheugt zich over die belangstelling, want de mate waarin zijn publicaties worden 
gebruikt ter ondersteuning van het parlementaire werk bepaalt grotendeels de valorisatie van 
zijn werkzaamheden. De voorbije jaren heeft het Rekenhof verder inspanningen geleverd om zijn 
selectie- en auditmethodes nog meer te professionaliseren en nog beter af te stemmen op inter-
nationale auditnormen (International Standards of Supreme Audit Institutions, de ISSAI’s). Ook 
worden blijvend inspanningen geleverd om de leesbaarheid van de rapporten te optimaliseren. 
het Rekenhof wil voortdurend de vinger aan de pols houden om de impact van zijn rapporten en 
de benutting van de resultaten door de parlementsleden nog te vergroten. De enquête die het 
Rekenhof elke legislatuur organiseert bij de Vlaamse parlementsleden, zoals bepaald in het proto-
col, is daartoe een goed hulpmiddel. De resultaten van de enquête werden in juni 2013 bekendge-
maakt en hebben geleid tot een aantal actiepunten die het Rekenhof ter harte wil nemen.

In zijn auditbenadering zal het Rekenhof zijn aandacht nog meer toespitsen op de resultaten van 
het overheidsbeleid. Zo zal het er bij het begrotingsonderzoek op toezien dat beleidsdoelstel-
lingen budgettair correct worden vertaald in de begroting. Bij de controle op de uitvoering van 
de begroting zal het Rekenhof aandacht besteden aan de opvolging van de beleidsprioriteiten 
en de begrotingsaccenten van de Vlaamse Regering. De nieuwe controlestrategie voor financi-
ele audit die het Rekenhof sinds 2012 toepast, leent zich daartoe. In zijn afzonderlijke themati-
sche auditrapporten wil het Rekenhof nog meer focussen op maatschappelijk belangrijke thema’s 
en op de resultaten van het overheidsbeleid. Daarnaast zal het blijvend aandacht hebben voor 
beheersaspecten en rechtmatigheid. In de resultaten van de enquête kwam ook tot uiting dat de 
parlementsleden het begrotingsverslag en het rekeningenboek meer aan bod willen zien komen 
in de vakcommissies en dat zij het systeem van opvolgingsbesprekingen op initiatief van de 
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parlementaire commissies meer systematisch willen toepassen. het Rekenhof onderschrijft die 
bekommernissen volledig. Er werden afspraken gemaakt om bij het begin van de nieuwe legisla-
tuur in het najaar van 2014 een informatiesessie te organiseren over de opdrachten, werking en 
producten van het Rekenhof. Dat bevordert een vlotte en correcte samenwerking tussen beide 
instellingen en kan ertoe bijdragen het toezicht van het parlement op de uitvoerende macht te 
optimaliseren.

In zijn activiteitenverslag over 2012 heeft het Rekenhof veel aandacht besteed aan het concept 
single audit binnen de Vlaamse overheid, zoals het werd verankerd in het rekendecreet van 8 
juli 2011 en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 over controle en single 
audit. In 2013 heeft het Rekenhof opnieuw een actieve rol gespeeld in de stuurgroep single audit 
en de ESR95-werkgroep. De contacten met Audit Vlaanderen (voorheen IAVA) en het Instituut 
voor Bedrijfsrevisoren (IBR) werden het afgelopen jaar verder uitgebouwd. het Rekenhof heeft 
ook een conceptnota uitgewerkt waarin het zich positioneert als groepsauditor voor de finan-
ciële controle. Die conceptnota werd in augustus 2013 onderschreven door de raad van het IBR 
voor toepassing binnen de instellingen van de Vlaamse overheid. Dat betekent dat het Rekenhof 
groepsinstructies voor de onderliggende entiteiten kan uitvaardigen en dat het als groepsauditor 
verantwoordelijk is voor de controle van de geconsolideerde cijfers.

Dankzij deelname aan studiedagen en seminaries deelt het Rekenhof zijn kennis en ervaring met 
anderen. Auditeurs van het Rekenhof werden bv. aangezocht als gastlesgevers in het kader van 
een universitair vormingsprogramma rond overheidsaudit en als gastsprekers over single audit. 

het voorliggende activiteitenverslag over 2013 bevat ook een thema-artikel over de tegenspreke-
lijke procedure bij afzonderlijke auditrapporten. In overeenstemming met zijn organieke wet en 
met de internationale professionele normen inzake externe audit bezorgt het Rekenhof aan de 
parlementaire vergaderingen op tegenspraak tot stand gekomen auditrapporten. De onderzochte 
overheden en de ministers krijgen de gelegenheid hun zienswijze over de resultaten van de audits 
kenbaar te maken. Dat draagt bij tot een correct auditverslag en creëert een groter draagvlak 
bij de geauditeerde. Om de kwaliteit van de tegensprekelijke procedure te verhogen, biedt het 
Rekenhof ook aan zijn auditbevindingen mondeling toe te lichten en te bespreken.

De economische situatie, de blijvende druk op de begroting en de zesde staatshervorming stel-
len de Vlaamse overheid de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. het Rekenhof zal de 
ontwikkelingen op dat vlak nauwgezet opvolgen en erover rapporteren aan het parlement. het 
voortdurend professionaliseren van zijn auditwerkzaamheden en het blijvend inspelen op de ver-
wachtingen van het Vlaams Parlement, dankzij structureel overleg en samenwerking, staan daar-
voor garant. 

het is de ambitie van het Rekenhof zijn rol als extern auditor van de Vlaamse overheid verder 
uit te bouwen en aldus via zijn publicaties en zijn ondersteuning van de werkzaamheden in het 
Vlaams Parlement een zo groot mogelijke meerwaarde te bieden, ten dienst van de burger.

Ignace Desomer
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Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement bestaat in een 
meervoudige communicatiestroom:

 x  advies bij de diverse begrotingsrapporteringen (initiële begroting, begrotingsaanpassin-
gen, meerjarenbegroting),

 x  financiële rapportering in twee fasen: tegen 30 juni commentaar bij de uitvoering van 
de begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daarover, en tegen 15 okto-
ber een rekeningenboek met een meer uitgebreide en beleidsdomeingerichte financiële 
rapportering,

 x  afzonderlijke rapporten in de loop van het jaar met rapportering over thematische 
onderzoeken,

 x  een activiteitenverslag,

 x  andere rapporten (bv. voortgangsrapportages Masterplan 2020). 

Het jaarlijkse activiteitenverslag wil een totaalbeeld geven van de werking van de Nederlandse 
kamer van het Rekenhof. Het wil ook een overzicht aanreiken van alle rapporten die het afge-
lopen jaar verschenen.

Het activiteitenverslag bevat doorgaans ook één à twee thema-artikelen om het Rekenhof en 
zijn werking nog beter bekend te maken bij de parlementsleden, de ministers, de administra-
tie en het publiek.

De structuur van dit activiteitenverslag ziet eruit als volgt:

 x  Hoofdstuk 2 is een thema-artikel over de tegensprekelijke procedure.

 x  Hoofdstukken 3 en 4 schetsen respectievelijk de externe en internationale samenwerking.

 x  Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de recurrente controles, waaronder het onderzoek van 
de begroting en de rekeningencontroles.

 x  Hoofdstuk 6 gaat in op de niet-recurrente controleactiviteiten die het Rekenhof heeft uit-
gevoerd in de diverse beleidsdomeinen en beleidsdomeinoverschrijdend.

 x  Hoofdstuk 7 belicht de controleactiviteiten in de Vlaamse provincies.

 x  Hoofdstuk 8 ten slotte licht de organisatie en strategie van het Rekenhof toe.
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Afzonderlijke auditrapporten - 
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2.1	 Situering

Overeenkomstig de geldende regelgeving1 en de internationale professionele normen inzake 
externe audit2 bezorgt het Rekenhof aan de parlementaire vergaderingen op tegenspraak tot 
stand gekomen auditrapporten. Ook in zijn missieverklaring stelt het Rekenhof over zijn con-
trolemethode dat het de onderzochte overheden en de ministers de kans biedt hun zienswijze 
over de resultaten van de controle te geven.

De zogenoemde tegensprekelijke procedure is geformaliseerd en verloopt in grote mate schrif-
telijk. Het omvat in principe twee fasen: een eerste fase met de administratie, een tweede fase 
met de minister.

2.2	 Doelstellingen	en	procedure

Zodra het Rekenhof een thematische audit heeft afgerond, stelt het een voorontwerp van ver-
slag aan de geauditeerde administratie(s) op. De tegensprekelijke procedure heeft een dub-
bele functie:

 x  een correct verslag realiseren door de visie van de geauditeerde te vernemen op de bevin-
dingen in hun onderlinge samenhang;

 x  een draagvlak creëren bij de geauditeerden betrokken bij de uitvoering van de 
aanbevelingen.

Het Rekenhof beoordeelt in welke mate het rekening houdt met de commentaren van de 
geauditeerde3. Correcties aan gegevens (bv. materiële vergissingen) of relevante toevoegingen 
(feitelijke gegevens) zal het zonder meer aanbrengen. Als de geauditeerde nieuwe of bijko-
mende gegevens meedeelt, zal het Rekenhof de relevantie ervan onderzoeken. Dat kan aan-
leiding geven tot de verlenging van de duur van het onderzoek. Het Rekenhof weegt af of de 
bijkomende onderzoeksverrichtingen en onderbouwing van de resultaten opwegen tegen de 
bijkomende doorlooptijd en het verlies aan actualiteitswaarde. Als het Rekenhof de informa-
tie van de administratie niet kan controleren, zal het duidelijk vermelden dat de administratie 
de enige bron is van die informatie.

Met de beoordeling en verwerking van de reactie van de geauditeerde administratie(s) in een 
ontwerpverslag aan de minister start de tweede fase van de tegensprekelijke procedure. Daar-
bij vraagt het Rekenhof aan de minister zijn aandacht in hoofdzaak te richten op de conclusies 
en de aanbevelingen. Zijn antwoord maakt vooral zijn politieke verantwoordelijkheid duide-
lijk: hij kan zijn beleid toelichten en meedelen hoe hij gevolg zal geven aan de aanbevelingen. 
Als het gaat om een audit waarbij verschillende ministers betrokken zijn, een zogenoemde 
horizontale audit, is het mogelijk dat het Rekenhof één gecoördineerd antwoord vraagt.

Na af loop van de tegensprekelijke procedure bezorgt het Rekenhof zijn definitief verslag 
aan het Vlaams Parlement. Het bevat een afzonderlijk hoofdstuk waarin het Rekenhof de 

1 Artikel 5 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, artikel 66 van het decreet van 8 juli 2011 
houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending 
ervan, en de controle door het Rekenhof.

2 ISSAI 1 (Lima declaration), VI. Reporting, section 17. Voor doelmatigheidsonderzoek: ISSAI 3100, nr. 34 en ISSAI 300, 
nr. 29.

3 Dat staat in contrast met de zogenoemde consensusrapportering, waarbij auditor en geauditeerde moeten overeen-
komen over de feiten en de presentatie ervan (een procedure die gangbaar is bij het National Audit Office in het Ver-
enigd koninkrijk). Op die procedure is er veel kritiek in de academische wereld omdat zij de onafhankelijkheid aantast.
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standpunten van de minister(s) samenvat, eventueel aangevuld met een repliek. Het integrale 
antwoord van de minister(s) wordt als bijlage opgenomen. 

In sommige gevallen is het wenselijk of noodzakelijk de twee fasen van de tegensprekelijke 
procedure te laten samenvallen. Bij de afzonderlijke auditrapporten is dat eerder uitzonder-
lijk. Bij onderzoeken die het Rekenhof publiceert in zijn rekeningenboek is dat vaak het geval, 
aangezien daar strakke deadlines gelden. 

2.3	 Informele	tegenspraak

Om de tegensprekelijke procedure te vergemakkelijken en te komen tot een constructieve en 
positieve dialoog, kan de schriftelijke procedure worden aangevuld met een presentatie en 
gedachtewisselingen met de administratie en het kabinet. Die mogelijkheid is opgenomen 
in de brief waarmee het Rekenhof het (voor)ontwerp van verslag aan de administratie of de 
minister bezorgt. Daardoor kan relevante aanvullende informatie worden verstrekt, worden 
misverstanden uit de weg geruimd, worden eventuele vergissingen rechtgezet en wordt de 
context van de bevindingen verduidelijkt. Er ontstaat zo ook een groter draagvlak voor het 
onderzoek. 

Ook bij de planning van een onderzoek en na de uitvoering van het veldwerk streeft het 
Rekenhof naar gedachtewisselingen met de administratie (bv. kick-off meeting, exitgesprek). 
In een aantal gevallen kan het Rekenhof al in de loop van de uitvoering van de audit een vali-
datie van de verstrekte informatie vragen, afhankelijk van het belang dat het eraan hecht en 
de mate waarin het onderzoek erop steunt. Zo kan het interviewverslagen laten valideren of 
de resultaten van dossiercontroles al aan de administratie voorleggen.

De aanbevelingen van het Rekenhof kunnen gericht zijn aan de decreetgever, de regering, de 
minister of de administratie. Zij kunnen allen het Rekenhofonderzoek benutten. Daarom is 
het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de conclusies en aanbevelingen. Het gebeurt 
regelmatig dat de administratie of de minister de auditresultaten al implementeert tijdens de 
loop van de tegensprekelijke fase of start met de voorbereiding.  

2.4	 Doorlooptijd	van	de	tegensprekelijke	procedure	

Het Rekenhof beheerst slechts in beperkte mate de doorlooptijd van de tegensprekelijke pro-
cedure. Als antwoordtermijn voor de geauditeerde administratie wordt één maand vooropge-
steld. Bij overschrijding van de antwoordtermijn kan het Rekenhof overwegen de termijn te 
verlengen of het verslag zonder repliek naar de minister te sturen. De minister is wettelijk ver-
plicht binnen een termijn van één maand te antwoorden. Als de antwoordtermijn niet wordt 
gerespecteerd, maakt het Rekenhof een afweging tussen de complexiteit van het verslag, het 
belang van de actualiteit van het verslag en de verwachte toegevoegde waarde van het minis-
teriële antwoord om te beoordelen of het een antwoord afwacht, een herinneringsbrief stuurt 
naar de minister of het verslag naar het parlement stuurt zonder antwoord van de minis-
ter. Een formele vraag van de minister tot uitstel wordt op dezelfde manier behandeld. Voor 
afzonderlijke auditrapporten wordt in de praktijk het antwoord nagenoeg altijd afgewacht. 
Aangezien het rekeningenboek aan strikte deadlines is gebonden, wordt voor die publicatie 
niet gewacht op laattijdige antwoorden van de minister.

Uit de onderstaande grafieken blijkt dat de theoretische doorlooptijd van 30 dagen voor een 
antwoord van de administratie of van de minister zelden werd gehaald voor de afzonder-
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lijke auditrapporten die werden gepubliceerd in de periode 2011 - eerste trimester 20144. De 
gemiddelde antwoordtermijn van de administratie bedroeg voor die periode 46 dagen, die van 
de minister 55 dagen. Beide antwoordtermijnen kennen een stijgende trend. De doorlooptijd 
van de volledige tegensprekelijke fase voor diezelfde auditrapporten (van verzending vooront-
werp tot verzending verslag aan het Vlaams Parlement) bedroeg gemiddeld 178 dagen of 5,9 
maanden, dit op een totale doorlooptijd van die onderzoeken (van aankondiging tot verslag 
aan het Vlaams Parlement) van gemiddeld 18 maanden.

Figuur 1: Antwoordtermijn administratie 

Figuur 2: Antwoordtermijn minister 

Het tijdschema van een audit moet het Rekenhof in de mogelijkheid stellen het ontwerp-
verslag aan de minister en het verslag aan het parlement te bezorgen binnen een redelijke 
termijn, onder meer rekening houdend met de periode waarop de audit betrekking had. 
Naarmate de antwoordtermijnen uitdeinen, komt die doelstelling in het gedrang.

2.5	 Conclusie

De tegensprekelijke procedure beantwoordt aan internationale auditnormen en regelgeving, 
en biedt een aantal voordelen, zoals een correcter verslag en een groter draagvlak bij de geau-

4 Zijn enkel opgenomen: de afzonderlijke auditrapporten waarvoor de formele tegensprekelijke procedure in twee fa-
sen werd uitgevoerd.
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diteerde. Het Rekenhof vraagt aan ministers en administraties meer aandacht te besteden aan 
de naleving van de antwoordtermijnen. 

Om de kwaliteit van de tegensprekelijke procedure te verhogen, raadt het Rekenhof aan dat 
administratie en minister meer gebruik zouden maken van de mogelijkheid tot mondelinge 
toelichting en bespreking die het Rekenhof aanbiedt in zijn begeleidende brief bij het (voor)
ontwerp.
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3.1	 Vlaams	Parlement

Hieronder volgt een overzicht van de thema’s waarover het Rekenhof contacten onderhield 
met het Vlaams Parlement. Een overzicht van de briefwisseling met het Vlaams Parlement is 
opgenomen als bijlage 1. 

3.1.1	 Protocol

In 2012 hebben het Vlaams Parlement en het Rekenhof een protocol ondertekend dat een 
optimale samenwerking tussen beide instellingen beoogt. Ter uitvoering van het proto-
col vond op 17 oktober 2013 het jaarlijks overleg tussen de voorzitters van beide instellingen 
plaats. Daar werden o.a. de resultaten van de enquête bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers 
(zie 3.1.2) besproken, de timing van rekeningencontrole in het rekendecreet en het concept 
single audit: het Rekenhof als groepsauditor van de rekeningen.

3.1.2	 Enquête

Zoals voorzien in het voornoemde protocol werd eind 2012 een enquête georganiseerd over de 
verwachtingen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake het publicatiebeleid van het 
Rekenhof. De enquêteresultaten en actiepunten werden op 11 juni 2013 aan de voorzitter van 
het Vlaams Parlement bezorgd5.

3.1.3	 Vragen	om	advies	en	onderzoek

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft op 26 februari 2013 het 
advies van het Rekenhof besproken over de conceptnota uitgebreid informatierecht voor 
Vlaamse volksvertegenwoordigers met betrekking tot waarborgen6.

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting wijdde op 16 april 2013 een 
bespreking aan het advies van het Rekenhof over de conceptnota voor nieuwe regelgeving 
over de centralisatie van financiële overschotten en de centralisatie van ontleningen bij de 
Vlaamse overheid en instellingen7 (zie ook 6.5).

Op 31 oktober 2013 heeft het Rekenhof op verzoek van het Vlaams Parlement advies verstrekt 
over de impact van bepaalde aspecten van de nieuwe Europese verplichtingen, meer bepaald 
over de Vlaamse inbreng in het zogenaamde ontwerpbegrotingsplan dat België sinds 2013 
moet indienen bij de Europese Commissie, alsook over de Vlaamse inbreng in het Nationaal 
Hervormingsprogramma van België.

Op 12 december 2013 heeft het Rekenhof op verzoek van het Vlaams Parlement verslag uitge-
bracht over een beperkt onderzoek over de aanstelling van een exploitant voor de luchthavens 
Oostende-Brugge en Antwerpen. De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken heeft 
het verslag besproken op 19 december 20138 (zie ook 6.14).

5 Stuk 37-h (2012-2013) – Nr. 1, 17 juni 2013.
6 Stuk 1376 (2012-2013) – Nr. 3, 21 maart 2013.
7 Stuk 1939 (2012-2013) – Nr. 3, 26 april 2013.
8 handelingen Commissievergadering nr. C87-OPE6 (2013-2014), 19 december 2013.
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3.1.4	 Begrotingsonderzoek

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft het commentaar van het 
Rekenhof bij de aanpassing van de begroting 2013 besproken op 14 mei 20139. In de plenaire 
vergadering kwamen de opmerkingen van het Rekenhof aan bod op 26 juni 2013.

Het verslag over het onderzoek van de initiële begroting 2014 werd besproken in de Commis-
sie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 12 november 201310, in de Commissie 
voor Mobiliteit en Openbare Werken op 21 en 27 november 201311 en in de plenaire vergadering 
van 17 december 2013.

3.1.5	 Rekeningenboek	over	2011	en	algemene	rekeningen	2012

Het rekeningenboek over 2011 werd op 15 januari 2013 besproken in de Commissie voor Alge-
meen Beleid, Financiën en Begroting12. Van dat rekeningenboek werd het hoofdstuk over 
Leefmilieu, Natuur en Energie, alsook het hoofdstuk over Ruimtelijke Ordening, Wonen en 
Onroerend Erfgoed besproken op 10 januari 2013 in de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk 
Beleid en Energie13. Het hoofdstuk over Mobiliteit en Openbare Werken werd besproken op 21 
februari 2013 in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken14. 

Het verslag van het Rekenhof over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeen-
schap werd op 15 oktober 2013 besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën 
en Begroting15.

3.1.6	 Masterplan	2020

In het kader van het onderzoek naar het Masterplan 2020 heeft het Rekenhof op 28 mei en 25 
november 2013 zijn commentaar op respectievelijk de vierde en vijfde voortgangsrappor tage 
van de Vlaamse Regering voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De twee rapporten werden 
besproken in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken op respectievelijk 30 mei16 
en 5 december 201317. 

3.1.7	 Afzonderlijke	publicaties

Diverse afzonderlijke publicaties van het Rekenhof gaven in 2013 aanleiding tot een bespre-
king in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. 

 x  De Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie besprak op 10 januari 2013 het 
verslag van het Rekenhof over gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten - naar een 
duurzaam Vlaams milieubeleid18.

 x  Het rapport over de ecologiepremie werd besproken op 31 januari 2013 in de Commissie 
voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, 

9 Stuk 19 (2012-2013) – Nr. 6, 11 juni 2013.
10 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 4, 3 december 2013.
11 Stuk 15 (2013-2014) – Nr. 3-I, 28 november 2013.
12 Stuk 36 (2012-2013) – Nr. 3, 24 januari 2013.
13 Stuk 36 (2012-2013) – Nr. 5, 19 april 2013.
14 Stuk 36 (2012-2013) – Nr. 4, 21 maart 2013.
15 Stuk 36-A (2012-2013) – Nr. 2, 6 december 2013.
16 Stuk 63 (2010-2011) – Nr.15, 24 juni 2013.
17 Stuk 63 (2010-2011) – Nr. 18, 14 januari 2013.
18 Stuk 37-D (2012-2013) – Nr. 2, 19 april 2013.
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Werk en Sociale Economie naar aanleiding van een vraag om uitleg waarin een Vlaamse 
volksvertegenwoordiger de bevoegde minister ondervroeg over de resultaten van het 
Rekenhofrapport19.

 x  De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken besprak op 28 februari 2013 het ver-
slag van het Rekenhof over de werving en selectie bij De Lijn20.

 x  De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen besprak op 2 mei 2013 het verslag van het 
Rekenhof over de personeelsfinanciering in het volwassenenonderwijs21.

 x  De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid besprak op 
8 oktober 2013 het verslag van het Rekenhof over de gebruikersbijdragen22.

 x  De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken besprak op 7 november 2013 het ver-
slag van het Rekenhof over de verrekeningen bij de afdeling Maritieme Toegang23.

3.1.8	 Opvolging	van	de	Rekenhofaanbevelingen	en	opvolgingsbesprekingen

Zoals bepaald in het protocol tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof moet het Reken-
hof tegen 1 augustus een inventaris opstellen van de aanbevelingen waarop een reactie van 
de Vlaamse Regering wordt verwacht in de beleidsbrieven. Op 23 juli 2013 werd de volledige 
inventaris bezorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en tegelijk aan elke minis-
ter het deel van de inventaris met de aanbevelingen waarover hij moet rapporteren in zijn 
beleidsbrieven. 

Het protocol bepaalt ook dat het Rekenhof jaarlijks in december aan het Vlaams Parlement 
een lijst bezorgt van de audits die voor een opvolgingsbespreking in aanmerking komen. Die 
lijst werd met brief van 20 december 2013 naar de parlementsvoorzitter verstuurd.

Over de audit Subsidiestromen Toerisme vond op 16 april 2013 een opvolgingsbespreking 
plaats volgens de procedure vastgelegd in het protocol24.

In het rekeningenboek over 2012 werd gerapporteerd over de uitvoering van de aanbevelingen 
in de rekeningenboeken over 2009 en 2010 en in het onderzoek van de begrotingsaanpassing 
voor 2012.

3.1.9	 Activiteitenverslag

Op 13 juni 2013 heeft de voorzitter van het Rekenhof het activiteitenverslag over 2012 overhan-
digd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement25.

19 Vraag om uitleg Nr. 629 (2012-2013).
20 Stuk 37-E (2012-2013) – Nr. 2, 13 maart 2013.
21 Stuk 37-f (2012-2013) – Nr. 2, 4 juni 2013.
22 handelingen Commissievergadering nr. C16-WEL1 (2013-2014), 8 oktober 2013.
23 Stuk 37-k (2012-2013) – Nr. 2, 22 november 2013.
24 Stuk 37 (2010-2011) – Nr. 2, 29 april 2013.
25 Stuk 38 (2012-2013) – Nr. 1, 13 juni 2013.
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3.1.10	 Inzage	en	informatierecht26

Op 23 mei 2013 deed Vlaams volksvertegenwoordiger J. Verstrepen een aanvraag voor inzage 
in verband met de boekhouding van de VRT. Het Rekenhof heeft geantwoord op 9 juli 2013.

Op 11 oktober 2013 deed Vlaams volksvertegenwoordiger B. Rzoska een aanvraag voor inzage 
in verband met het dossier beheersvorming regionale luchthavens. Het Rekenhof heeft geant-
woord op 6 november 2013.

3.2	 Stuurgroep	single	audit	en	ESR-95	werkgroep

Op initiatief van het departement Financiën en Begroting werd in 2012 een externe stuurgroep 
single audit opgericht waarin de controleactoren van de Vlaamse overheid en het Rekenhof 
zijn vertegenwoordigd en die periodiek vergadert over thema’s gerelateerd aan single audit, 
bv. uitbouw van het permanent dossier, risicomanagement, enz. Daarnaast werd op initiatief 
van het IVA Centrale Accounting eind 2012 ook een ESR95-werkgroep geïnstalleerd, waarin de 
financiële controleactoren zijn vertegenwoordigd, namelijk het IBR, het Rekenhof, het agent-
schap Centrale Accounting, de afdeling beleidsondersteuning en begroting en het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen. Die werkgroep behandelt vooral boekhoudtechnische proble-
men en bewaakt de uniforme interpretatie van de boekhoudregels. De stuurgroep single audit 
keurt de adviezen van de ESR95-werkgroep (ook werkgroep Verfijning Handreiking Boek-
houdregels genoemd) goed vooraleer zij door de Vlaamse Regering worden bevestigd en in de 
accounting manual van de Vlaamse overheid worden opgenomen. 

De adviezen die de ESR-werkgroep in 2013 uitwerkte, betroffen: het aanrekeningsmoment 
voor de aankoop van onroerend goed, de semestriële rapportering, de afgrenzing van het 
boekjaar of cut-off, verwerking overflow dotaties bij rechtspersonen, betwiste schulden, huur-
opbrengsten/huurkosten en regularisaties/annulaties bij belastingen en heffingen. 

In 2013 hadden de activiteiten van de stuurgroep single audit o.a. betrekking op afspraken 
over het permanent dossier, de voorbereiding van het ICCI-seminarie over single audit op 
11 december 2013, de opvolging door IAVA van de verdere introductie van het risicomanage-
ment en de rapportering in het licht van de nieuwe controleopdrachten van de bedrijfsrevisor 
ingevolge het rekendecreet. Ook werd een drieledig modelverslag voor rapportering door de 
bedrijfsrevisoren uitgewerkt: over de jaarrekening, over de beoordeling van de compliance van 
de uitvoeringsrekening van de begroting en over de jaarlijkse ESR-rapportering.

Tijdens de vergaderingen van 7 oktober, 5 november en 2 december 2013 besprak de stuur-
groep single audit het voorstel van het Rekenhof om de samenwerking met de bedrijfsre-
visoren in het kader van de rekeningencontroles uit te bouwen conform de internationale 
auditstandaarden ISA600/ISSAI1600, waarbij het Rekenhof de rol van groepsauditor van de 
Vlaamse overheid zou opnemen (zie 5.1). 

3.3	 Overleg	met	de	Interne	Audit	van	de	Vlaamse	Administratie

Sinds de oprichting van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in 2002, ple-
gen vertegenwoordigers van IAVA (nu Audit Vlaanderen27) en het Rekenhof regelmatig over-

26 Zoals bepaald in de artikelen 33 tot en met 36 van het reglement van orde van het Rekenhof. het Rekenhof stuurt de 
voorzitter van het Vlaams Parlement telkens een afschrift van zijn antwoord.

27 Met het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 werden IAVA en de externe audit voor lokale besturen 
geïntegreerd in een nieuwe auditorganisatie ‘Audit Vlaanderen’
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leg over o.a. (de afstemming van) hun beide planningen, audittechnieken en individuele 
onderzoeken. De afsprakennota met IAVA voorziet in jaarlijks overleg tussen enerzijds het 
Rekenhof en IAVA en anderzijds de beleidsraad of het managementcomité per beleidsdo-
mein. Verder neemt het Rekenhof op ad-hocbasis contact op met IAVA naar aanleiding van 
bv. de monitoring en risicoanalyse of een audit.

Op 23 april 2013 vond een groepsoverleg plaats voor de domeinverantwoordelijken van het 
Rekenhof en IAVA. Het Rekenhof gaf presentaties over de nieuwe controlestrategie van de 
financiële pijler en het FORM, IAVA over het controleprogramma Beleidsondersteuning, de 
thema-audit Inspectie-Handhaving, het ontwerp van projectplan Risicomanagement 2013-
2014 en de beleidsgerichte rapporten.

Op 14 mei 2013 organiseerde het Rekenhof een interne vorming over overheidsopdrachten, 
waaraan ook medewerkers van IAVA deelnamen.

Op 8 juli 2013 vond halfjaarlijks overleg plaats, waarop onder meer de uitvoering van de plan-
ning, inclusief de rondgang bij de managementcomités, single audit en de stand van zaken 
van het project risicomanagement werden besproken.

3.4	 Werkbezoeken	en	studiedagen

 x Het Rekenhof heeft in maart 2013 een praktijkgerichte lezing gegeven over de wetgeving 
van de overheidsopdrachten voor de personeelsleden van het Agentschap Waterwegen en 
Zeekanaal. 

 x Op 16 april 2013 heeft het Rekenhof het verslag over de personeelsfinanciering van het 
volwassenenonderwijs gepresenteerd voor de Raad Levenslang en Levensbreed Leren van 
de Vlaamse Onderwijsraad.

 x Het verslag over de internationale mobiliteit in het kader van Erasmus heeft het Rekenhof 
op 24 april 2013 voorgesteld aan de regeringscommissarissen bij de universiteiten en hoge-
scholen en op 25 april 2013 aan het Bestuurscomité Internationalisering en Ontwikkelings-
samenwerking van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

 x In juni 2013 gaf het Rekenhof diverse lezingen in het kader van de Masterclass overheids-
auditor bij de Antwerp Management School.

 x Op 26 juni 2013 gaf het Rekenhof aan het Vlaams Parlement een uiteenzetting over de 
theorie en praktijk van de nieuwe wet- en regelgeving overheidsopdrachten die op 1 juli 
2013 in werking trad. 

 x Op 16 september 2013 gaf het Rekenhof een presentatie over kwaliteitsbewaking en instel-
lingsreview op de studievoormiddag over Interne controle – risicoanalyse - COSO-metho-
diek	van de regeringscommissarissen bij de universiteiten en hogescholen.

 x Op verzoek van het College van regeringscommissarissen in het hoger onderwijs heeft het 
Rekenhof op 2 oktober 2013 een uiteenzetting gegeven over de nieuwe wet- en regelgeving 
overheidsopdrachten.

 x Op 22 oktober 2013 bezocht een parlementaire delegatie van Moldavië het Vlaams Parle-
ment in het kader van een UNDP-project (United Nations Development Programme). Het 
Rekenhof gaf er een uiteenzetting over de samenwerking met het Vlaams Parlement.
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 x Op 26 november 2013 gaf het Rekenhof op het ICCI-seminarie Performantie-audit in de 
openbare en de non-for-profit sector een uiteenzetting over de technische en strategische 
aspecten van performance auditing.

 x Op 10 december 2013 stelde het Rekenhof het vervolgonderzoek voor over de kwaliteits-
bewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen voor de werkgroep Nieuw 
Accreditatiestelsel van de Vlaamse Onderwijsraad.

 x Verder heeft het Rekenhof actief meegewerkt aan het IBR-ICCI-seminarie van 11 december 
2013: Advanced: Concept en mogelijkheden van single audit: naar een gezamenlijke risico-
analyse van alle controleactoren.

Studiedagen in internationaal verband staan vermeld onder hoofdstuk 4.
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4.1	 International	Organization	of	Supreme	Audit	Institutions

Een delegatie van het Rekenhof heeft deelgenomen aan het XXIe INTOSAI-congres (Peking, 
oktober 2013). De bestuursorganen, commissies, subcommissies en werkgroepen van INTO-
SAI brachten er verslag uit over hun werkzaamheden tijdens de voorbije drie jaar en kregen 
een nieuw mandaat voor de komende drie jaar. Er werden een aantal nieuwe internationale 
professionele normen van en voor rekenkamers bekrachtigd, in de eerste plaats nieuwe fun-
damentele beginselen voor overheidsaudit (ISSAI’s 100-400). Ten slotte hebben de discussies 
over de bijzondere congresthema’s, met name het verband tussen nationale audit en nationaal 
bestuur (governance) en de rol van rekenkamers in het vrijwaren van duurzame overheidsfi-
nanciën, geleid tot een reeks conclusies en aanbevelingen.

Het Rekenhof heeft als lid bijgedragen aan de werkzaamheden van de subcommissie voor 
internecontrolenormen van INTOSAI. Daarnaast nam het Rekenhof als lid deel aan de werk-
zaamheden van de INTOSAI-werkgroep over programma-evaluatie.

4.2	 European	Organization	of	Supreme	Audit	Institutions

Het Rekenhof was in mei 2013 gastheer voor de 40e vergadering van het bestuurscomité van 
EUROSAI, waarvan het lid is sinds 2011. 

Een vertegenwoordiger van het Rekenhof heeft de vierde gemeenschappelijke conferentie van 
EUROSAI en ARABOSAI bijgewoond (Bakoe, april 2013).

In het kader van het strategisch plan 2011-2017 van EUROSAI is het Rekenhof lid van de Goal 
Teams 2 professionele normen en 3 kennisuitwisseling van EUROSAI, respectievelijk onder 
Duits en Tsjechisch voorzitterschap. Het heeft in de loop van het jaar actief bijgedragen aan 
de uitvoering van hun operationele plannen. Het Rekenhof heeft in het kader van Goal Team 
2 de leiding van de operationele samenwerking tussen EUROSAI en ECIIA (Europese Con-
federatie van Instituten voor Interne Audit). Het heeft deelgenomen aan een seminarie over 
doelmatigheidsaudit, georganiseerd in het kader van Goal Team 2 (Bonn, december 2013).

Het Rekenhof heeft als lid deelgenomen aan de reguliere werkzaamheden van de EURO-
SAI-werkgroep voor milieuaudit. In het kader van de werkgroep voor informatietechnolo-
gie hebben de Zwitserse Rekenkamer en het Franse Rekenhof een IT Self-assessment (ITSA) 
gemodereerd bij het Rekenhof (november 2013). 

Van 20 tot 22 november 2013 nam het Rekenhof ten slotte deel aan het eerste Young EURO-
SAI-congres in Rotterdam (georganiseerd door de Algemene Rekenkamer) met als thema 
innovatie.

4.3	 Europese	Rekenkamer

Auditeurs uit de Vlaamse sector waren in 2013 waarnemer bij enkele onderzoeken van de 
Europese Rekenkamer in het kader van de betrouwbaarheidsverklaring (DAS). 

Naast de samenwerking op het vlak van de controle bestaat er een overlegstructuur voor de 
hoge controle-instellingen (HCI’s) van de lidstaten van de Europese Unie, die hen de moge-
lijkheid biedt thema’s van gemeenschappelijk belang in samenwerking met de Europese 
Rekenkamer te bespreken. 
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Het Rekenhof is lid van het Netwerk Verslagen van de nationale HCI’s inzake het EU financi-
eel management, van de werkgroep Belasting over de toegevoegde waarde, van het Netwerk 
Europa 2020 en van het netwerk over het begrotingsbeleid.

4.4	 Nederlandse	Algemene	Rekenkamer

De belangrijke gevolgen van het Bolognaproces, dat een Europese hogeronderwijsruimte 
beoogt, hebben de Algemene Rekenkamer en het Rekenhof er in 2008 toe aangezet een geza-
menlijk onderzoek naar de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs uit te voeren. De Alge-
mene Rekenkamer en het Rekenhof hebben in 2012 beslist een opvolgingsaudit uit te voeren 
over dat onderwerp (zie 6.8). Op 12 september 2013 presenteerde het Rekenhof in Den Haag 
de Vlaamse bevindingen uit het vervolgonderzoek voor de commissie Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

4.5	 Griekse	Rekenkamer

Het Rekenhof neemt deel aan het project om technische bijstand te verlenen aan de Griekse 
Rekenkamer. Samen met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer 
reikte het ook in 2013 expertise aan op het vlak van financiële audit. De opdracht bestaat erin 
de Griekse Rekenkamer te begeleiden in haar transitie van ex ante naar ex post audits door 
middel van een vormingsprogramma (drie workshops inzake planning en risicoanalyse, uit-
voeren van controlewerkzaamheden en rapportering) en tussentijdse coaching. De Griekse 
Rekenkamer past de aangereikte informatie toe op drie pilootprojecten: (a) de ontvangsten bij 
de gemeenten, (b) de aanwending van Europese structuurfondsen en (c) de uitgaven van de 
ziekenhuizen (systeemaudit). Het Belgische Rekenhof staat daarbij in voor de begeleiding en 
de coaching van de systeemaudit over de uitgaven bij het ziekenhuis Hippocrateio (Athene). 
Op 22 en 24 april 2013 heeft het Rekenhof een presentatie gegeven over respectievelijk het 
jaarlijkse planningsproces en het FORM (Financieel Operationeel Risico Model). In mei 
2013 vond de derde workshop plaats over de evaluatie van auditresultaten en de rapportering 
erover. 

4.6	 Buitenlands	seminarie

Een vertegenwoordiger van het Rekenhof gaf op 21 februari 2013 een lezing in Berlijn in het 
kader van de studietweedaagse How to Audit Public Procurement Effectively, georganiseerd 
door The European Academy for Taxes, Economics & Law.
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Onder recurrente activiteiten vallen de volgende taken van het Rekenhof:

 x begrotingsonderzoek en algemene rekening;

 x controle van de rekeningen van de instellingen;

 x controle van de uitgaven en ontvangsten van de ministeries van de Vlaamse Gemeenschap;

 x andere verplichte taken, zoals controle van de leerlingentelling.

5.1	 Nieuwe	financiële	controlestrategie	

5.1.1	 Geïntegreerd	risicomodel

Naar aanleiding van het rekendecreet heeft het Rekenhof een nieuwe financiële controle-
strategie ontwikkeld, waarbij het vertrekt van een geconsolideerde aanpak van de controle en 
daarbij maximaal gebruik maakt van de controleresultaten van andere controleactoren. De 
principes van die financiële controlestrategie zijn de volgende:

 x Er is een sturende rol weggelegd voor het begrotingsonderzoek en –analyse: het Reken-
hof besteedt bij de controle op de uitvoering van de begroting maximaal aandacht aan 
de begrotingsaccenten van de Vlaamse Regering (nieuw beleid, besparingsmaatregelen, 
eenmalige operaties, enz.) en aan zijn opmerkingen bij de begrotingen.

 x De strategie steunt op een geconsolideerde benadering. Doordat het aantal te controleren 
instellingen ruim is toegenomen (tot 166 entiteiten), is een volkomen controle op enti-
teitsniveau niet mogelijk. Daarom streeft het Rekenhof naar een volkomen controle op het 
niveau van de geconsolideerde Vlaamse overheid (zie ook 5.5).

 x Het Rekenhof stuurt zijn controles sinds de rekeningen over 2012 vanuit een geïntegreerd 
risicomodel: de focus ligt op de wettigheid en financiële controle bij zowel ministeries als 
agentschappen.

 x Het single-auditconcept wordt geïntegreerd in de controles van het Rekenhof: dat ver-
onderstelt een optimale afstemming met de controleactiviteiten van de controleactoren, 
waaronder de bedrijfsrevisor voor de financiële controle.

 x Uiteindelijk zorgt dat alles ook voor een betere leesbaarheid van de rapportering aan 
Vlaams Parlement.

Zijn geïntegreerd financiële risicomodel, FORM, steunt op twee criteria: het financieel-bud-
gettaire gewicht van een begrotingsartikel en de klemtonen die de Vlaamse Regering in de 
begroting legt. Door prioriteit te geven aan de grotere budgetten en aan de thema’s die in 
de begroting extra aandacht krijgen, streeft het Rekenhof naar een evenwicht tussen actu-
aliteitswaarde en voldoende afdekking. Die afdekking heeft het nodig om zich een globaal 
oordeel te kunnen vormen over de uitvoering van de begroting. Naast het financiële belang en 
de budgettaire aandacht speelt ook de risico-inschatting een belangrijke rol bij de selectie van 
de controles. Die controles bestaan uit rekeningencontroles, transactiecontroles, analytisch 
onderzoek en diepteonderzoeken.

De resultaten van de nieuwe controlestrategie en -methodiek waren voor het eerst zichtbaar 
in oktober 2013, met de publicatie van het rekeningenboek over 2012, waarin de nieuwe aan-
pak voor alle beleidsdomeinen en de geconsolideerde Vlaamse overheid vorm kreeg. 
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5.1.2	 Rekenhof	als	groepsauditor

Met het oog op single audit zette het Rekenhof in 2013 belangrijke stappen om de samenwer-
king met de bedrijfsrevisoren bij de rekeningencontrole in goede banen te leiden. 

Het Rekenhof werkte daartoe een conceptnota uit waarin het zich positioneert als groepsaudi-
tor voor de financiële controle. Op basis van die conceptnota vond in juli 2013 al overleg plaats 
tussen het Rekenhof en het IBR. In augustus verklaarde de raad van het IBR zich akkoord met 
de toepassing van het auditconcept voor de instellingen van de Vlaamse overheid. Dat bete-
kent dat het IBR het Rekenhof als groepsauditor beschouwt en dat het Rekenhof groepsin-
structies voor de onderliggende entiteiten kan uitvaardigen. De stuurgroep single audit staat 
volledig achter dit auditconcept en plant een communicatie daarover aan de Vlaamse Rege-
ring zodat dit concept kan worden toegepast bij de rekeningencontroles over 2013. 

In zijn samenwerking met de bedrijfsrevisoren zal het Rekenhof als groepsauditor de princi-
pes van ISA 600/ISSAI 1600 toepassen. Die internationale controlestandaarden geven aanwij-
zingen over hoe een groepsauditor omgaat met de werkzaamheden van een andere auditor 
voor een of meer groepsonderdelen. Het Rekenhof is als groepsauditor verantwoordelijk voor 
de controle van de geconsolideerde cijfers.

De toepassing van single audit vermindert de eigen verantwoordelijkheid niet:

 x het Rekenhof blijft verantwoordelijk voor de resultaten van zijn controle, ook als het 
gebruik maakt van de controleresultaten van andere controleactoren;

 x de bedrijfsrevisor blijft verantwoordelijk voor de certificering van de individuele 
rekeningen.

De verantwoordelijkheden van de groepsauditor houden in: 

 x Aansturing van de controle van de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven. Een hulp-
middel bij de aansturing van de controle zijn de groepsinstructies. Die kunnen voorzien in 
een kalender met deadlines voor overleg en rapportering, en in materialiteitsdrempels toe 
te passen bij de controle. 

 x Toezicht op de uitvoering van de controles (door overleg met de bedrijfsrevisor en door 
kennis te nemen van zijn verslag en eventueel werkdossier)

 x Uitvoering van eigen controles bij groepsonderdelen, maar ook centraal (consolidatie- 
verrichtingen) 

 x Rapportering over de controle van de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven, aan de 
Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement

Het Rekenhof plant in de eerste helft van 2014 een eerste ontwerp van groepsinstructies voor 
commentaar aan de stuurgroep single audit voor te leggen. 

De bedrijfsrevisor rapporteert over de controleresultaten via een commissarisverslag en een 
management letter. Het Rekenhof aggregeert de controleresultaten van de bedrijfsrevisoren 
met de resultaten van de eigen controles (o.a. van de algemene rekening) in een eigen rappor-
tering op het niveau van de Vlaamse overheid en op het niveau van het beleidsdomein. Het 
rapporteert aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.
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5.2	 Begrotingsonderzoek	

Op 14 mei 2013 heeft het Rekenhof zijn commentaar bij de aanpassing van de begroting 2013 
meegedeeld aan het Vlaams Parlement28. Het heeft het verslag toegelicht in de Commissie 
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 14 mei 2013.

Op 12 november 2013 werd het verslag over het onderzoek van de initiële begroting 2014 mee-
gedeeld aan het Vlaams Parlement29. Het Rekenhof heeft het verslag toegelicht in de Commis-
sie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 12 november 2013 en in de Commissie 
voor Mobiliteit en Openbare Werken op 21 en 27 november 2013.

5.3	 Algemene	rekening	en	rekeningenboek	over	2012

De controleresultaten over de algemene rekening 2012 werden op 3 juli 2013 meegedeeld aan 
het Vlaams Parlement30 en besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en 
Begroting op 15 oktober 2013.

Het rekeningenboek over 2012 werd op 13 november 2013 aan het Vlaams Parlement voorge-
legd31. Het werd op 14 januari 2014 besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Finan-
ciën en Begroting. De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken besprak op 23 januari 
2014 het hoofdstuk Mobiliteit en Openbare Werken.

5.4	 Rekeningen	van	de	rekenplichtigen

In 2013 werden 35 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

Tabel 1: In 2013 afgesloten rekeningen van rekenplichtigen 

Type van administratieve afsluiting Aantal

Periodieke rekeningen 29

Eindebeheersrekeningen 6

Tekortrekeningen 0

Totaal 35

5.5	 Rekeningencontroles

5.5.1	 Jaar-	en	uitvoeringsrekeningen,	ontvangsten	en	uitgaven

Door de uitbreiding in het rekendecreet van de controlebevoegdheid van het Rekenhof tot 
166 agentschappen en DAB’s (zie 5.1) is een volkomen controle op entiteitsniveau niet meer 
mogelijk. Sinds de inwerkingtreding van het rekendecreet richt het Rekenhof zich daarom 
vooral op het niveau van de geconsolideerde overheid. Op dat niveau streeft het naar een 
volkomen controle. Op entiteitsniveau wil het komen tot een selectie van te controleren 

28 Stuk 20 (2012-2013) – Nr. 1, 14 mei 2013.
29 Stuk 16 (2013-2014) – Nr. 1, 12 november 2013.
30 Stuk 36-A (2012-2013) – Nr. 1, 4 juli 2013.
31 Stuk 36 (2013-2014) – Nr. 1, 13 november 2013.
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begrotingsprogramma’s of rekeningen op grond van een voorafgaande risicoanalyse, in functie 
van een zo groot mogelijke afdekking van het auditdomein. Dat wil zeggen dat het Rekenhof 
prioriteit geeft aan de grote budgetten en aan de thema’s die in de begroting extra aandacht 
krijgen. Dat heeft enerzijds tot gevolg dat het Rekenhof niet meer alle rekeningen van DAB’s 
en agentschappen jaarlijks afsluit of gecontroleerd verklaart. Anderzijds garandeert de gecon-
solideerde benadering een maximale afdekking van het controledomein. 

Met de collectieve controleverklaringen van 29 mei 2013 gaf het Rekenhof een overzicht van 
zijn financiële controles over de jaarrekeningen van de rechtspersonen en van de uitvoerings-
rekeningen van de diensten met afzonderlijk beheer. De controleresultaten werden op hoofd-
lijnen en na tegenspraak met de ministers opgenomen in de beleidsdomeinhoofdstukken van 
het rekeningenboek over 2012.

Tabel 2: Uitgevoerde rekeningencontroles in 2013

Rekeningen over het jaar: 2009 2010 2011 2012 Totaal

Agentschappen en VOI’s 13 32 45

DAB’s 7 7

Universiteiten 4 5 6 (*) 15

Investeringsmaatschappijen

Collectieve controleverklaringen 13 13

Totaal 4 5 19 52 80

(*) De rekeningen 2012 van de universiteiten moeten pas ten laatste op 31 december 2013 worden voorgelegd aan het 
Rekenhof.

De controle van de ontvangsten en uitgaven 2012 van de ministeries werd geïntegreerd in de 
nieuwe globale strategie van het Rekenhof voor de financiële controles bij de Vlaamse over-
heid. De rapportering gebeurde tijdens de maand september 2013 per ministerie aan de admi-
nistratie. De controleresultaten werden op hoofdlijnen en na tegenspraak met de betrokken 
ministers opgenomen in de beleidsdomeinhoofdstukken van het rekeningenboek over 2012. 
De controles van de ontvangsten en uitgaven 2013 zijn nog lopende. De rapportering volgt in 
2014. 

5.5.2	 Rekeningen	van	het	Vlaams	Parlement

Ter uitvoering van het protocol van 4 juli 2006 heeft het Rekenhof de voorzitter van het 
Vlaams Parlement op 4 juni 2013 een controleverslag overgelegd over de rekeningen 2012 van 
het Vlaams Parlement. Het onderzoek van de overheidsopdrachten gegund door het Vlaams 
Parlement kadert in die controle. De onderzoeksresultaten werden opgenomen in het contro-
leverslag over de rekeningen 2012.

Het Rekenhof heeft ook op 4 juni 2013 gerapporteerd over de controle van de jaarrekening 
2012 van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, met name het Kinderrechten-
commissariaat, de Vlaamse Ombudsdienst, het Instituut Samenleving en Technologie en het 
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

Eveneens op 4 juni 2013 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van 28 april 1997 
zijn opmerkingen over de rekening 2012 van de vzw Pensioenen Vlaamse Volksvertegenwoor-
digers meegedeeld.
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5.6	 Leerlingentelling

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en 
de gewesten bepaalt dat het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de btw wordt verdeeld 
tussen de Franse en Vlaamse Gemeenschap volgens 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. 
Na twee tussentijdse interne rapporten schrijft het Rekenhof externe deskundigen aan voor de 
statistische verwerking van de resultaten van de controle. 

Het finaal rapport over de controle van de leerlingentelling 2013 werd op 25 september 2013 
voorgelegd aan de federale regering en het federale parlement. Ook werd de leerlingentelling 
2014 voorbereid: op 11 december 2013 werden de richtlijnen voor de leerlingentelling 2014 aan 
de onderwijsministers bezorgd. 

5.7	 Mandaten	en	vermogensaangiften

Sinds 1 januari 2005 legt de wetgeving aan tal van openbare mandatarissen en hoge ambte-
naren van alle overheden de verplichting op twee documenten in te dienen bij het Rekenhof: 
enerzijds een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen (jaarlijks), anderzijds een vermo-
gensaangifte (bij aanvang/stopzetting van een aangifteplichtig mandaat of ambt). De onder 
gesloten omslag ingediende vermogensaangiften worden ongeopend bewaard in een daartoe 
speciaal beveiligde opslagruimte.

In 2013 werden de mandatenlijsten gepubliceerd in de eerste editie van het Belgisch Staats-
blad van 14 augustus 2013. Ook de lijsten van de personen die in strijd met de toepasselijke 
wetgeving hun mandatenlijst of vermogensaangifte niet bij het Rekenhof indienden, werden 
gepubliceerd.
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6.1	 Monitoring,	risicoanalyse	en	selectie

Het Rekenhof bezorgt jaarlijks een aantal afzonderlijke auditrapporten aan het Vlaams Par-
lement waarin het het beleid van ministers en het beheer van administraties op doeltreffend-
heid, doelmatigheid en rechtmatigheid beoordeelt. Met het oog op een optimale selectie van 
de thema’s van die onderzoeken werkt het Rekenhof met een risicogeoriënteerde monitoring 
en selectie (MoRiSe). 

Als onderdeel van de monitoring brengt het Rekenhof de beleidsdomeinen in kaart. Het heeft 
daartoe de kernopdrachten van de overheid geïdentificeerd: dat zijn de belangrijkste taken 
of sleutelopdrachten die aan één of meer entiteiten zijn toevertrouwd. Alle relevante infor-
matie en ontwikkelingen over de kernopdrachten worden verzameld. Om de prioriteit van 
een onderzoek te bepalen, is de Vlaamse sector overgegaan tot de identificatie van risico’s, de 
inschatting van kans en impact, alsook tot de beoordeling van de risicobeheersing. Om zijn 
effectiviteit en toegevoegde waarde te maximaliseren, concentreert het Rekenhof zich op gro-
tere risico’s die de overheid onvoldoende beheerst, de zogenaamde restrisico’s. Zij vormen de 
basis voor de mogelijke onderzoeksonderwerpen die vervolgens worden getoetst aan enkele 
selectiecriteria, zoals de interesse van het Vlaams Parlement, het maatschappelijk en financi-
eel belang en de toegevoegde waarde. 

Dit risicomodel vormt de basis voor de selectie van mogelijke thematische onderzoeken per 
beleidsdomein, met rapportering in afzonderlijke verslagen aan het parlement. Tijdens de 
monitoring noteert het Rekenhof ook belangrijke aandachtspunten die een specifiek beleids-
domein overstijgen. Dergelijke aandachtspunten kunnen resulteren in een horizontaal onder-
zoek. Ook rapporteert het Rekenhof op regelmatige tijdstippen over een Europees thema en 
voert het onderzoeken uit op verzoek van het Vlaams Parlement.

Jaarlijks keurt de Nederlandse kamer het monitoringverslag met de sectorbrede prioriteiten-
lijst van mogelijke onderwerpen van thematisch onderzoek goed. Op basis van dat verslag 
stelt de Vlaamse sector vervolgens zijn planning van de thematische onderzoeken op.

Dit hoofdstuk belicht de beleidsdomeinoverschrijdende onderzoeken en de thematische 
onderzoeken per beleidsdomein. Het betreft de onderzoeken waarover het Rekenhof in 2013 
heeft gerapporteerd aan het Vlaams Parlement, alsook de audits die het in 2013 heeft aangevat 
of voortgezet. 

In het kader van zijn financiële controle (zie 5.5.1) voert het Rekenhof ook diepteonderzoeken 
uit die worden geselecteerd via het FORM en waarover in het rekeningenboek wordt gerap-
porteerd. Het betreft procesanalyses, systeemonderzoeken of controles van geselecteerde, 
risicovolle aspecten van de begrotingsuitvoering. Dit hoofdstuk geeft per beleidsdomein ook 
het overzicht van de diepteonderzoeken, evenals van gevraagde onderzoeken en adviezen.

Een schematisch overzicht van de gepubliceerde verslagen en van de niet-recurrente activitei-
ten per beleidsdomein is opgenomen in de bijlagen 2 en 3. 



VLAAms PARLEmEnt ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2013
REkENhOf, APRIL 2014stuk 38 (2013-2014) – nR. 1

/   39

6.2	 Beleidsdomeinoverschrijdende	onderzoeken

Diepteonderzoek

Overflow en toepassing van de aanrekeningsregels in 2012

Het rekendecreet voerde nieuwe aanrekeningsregels in. De toepassing ervan vanaf 2012 had 
een eenmalige versnelling van het aanrekeningsmoment tot gevolg, waarvoor de Vlaamse 
Regering in de begroting 2012 extra overflowkredieten inschreef. Het Rekenhof heeft getracht 
de belangrijkste wijzigingen in de aanrekeningsregels en hun effect in kaart te brengen. Het 
wilde ook nagaan of de gewijzigde aanrekeningsregels systematisch werden toegepast en of de 
gebudgetteerde overflow in grootteorde correct was. De controleresultaten kwamen aan bod 
in het rekeningenboek over 2012.

6.3	 Europese	Unie

Thematisch onderzoek

Aquacultuur in Vlaanderen

Het Rekenhof heeft de aquacultuurproductie in Vlaanderen onderzocht. Het onderzoek 
richtte zich alleen op aquacultuur als producent van dieren (vissen, mosselen, enz.) voor 
menselijke consumptie. Meer bepaald ging het Rekenhof na wat de toestand is van de aqua-
cultuursector en welk beleid de Europese en Vlaamse overheid voeren inzake aquacultuur. 
Bovendien ging het op zoek naar verklaringen voor de lage aquacultuurproductie in Vlaan-
deren in vergelijking met Europese productiecijfers. Rapportering aan het Vlaams Parlement 
vond plaats op 16 december 201332. De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelands-
beleid wijdde er op 15 januari 2014 een bespreking aan naar aanleiding van twee vragen om 
uitleg van Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Naar aanleiding van een audit over Europese middelen geeft het Rekenhof altijd een overzicht 
van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van financieel management in de Europese Unie. 
Dat overzicht is opgenomen op de website van het Rekenhof, als bijlage bij het rapport over 
aquacultuur33.

Advies

Impact Europese verplichtingen

Op 31 oktober 2013 heeft het Rekenhof op verzoek van het Vlaams Parlement advies verstrekt 
over de impact van bepaalde aspecten van de nieuwe Europese verplichtingen, meer bepaald 
over de Vlaamse inbreng in het zogenaamde ontwerpbegrotingsplan dat België sinds 2013 
moet indienen bij de Europese Commissie, alsook over de Vlaamse inbreng in het Nationaal 
Hervormingsprogramma van België.

32 Stuk 37 (2013-2014) – Nr. 1, 16 december 2013.
33 https://www.rekenhof.be/Docs/Appendices/OntwikkelingenFinancieelManagementEU.pdf
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6.4	 Bestuurszaken

Thematisch onderzoek

Raamcontracten van het Agentschap voor Facilitair Management

Een raamcontract is een overeenkomst tussen een leverancier en een klant (een individu-
ele klant of een aankoopcentrale), waarbij de eerste er zich toe verbindt gedurende een wel-
bepaalde periode goederen, diensten of werken tegen een vooraf afgesproken prijs en tegen 
vooraf afgesproken voorwaarden te leveren. Aan de leverancier wordt vooraf een indicatie 
gegeven van de af te nemen hoeveelheid. De specifieke aantallen en levertijdstippen en -plaat-
sen worden bepaald bij het plaatsen van bestellingen door de klant. Het Rekenhof onderzocht 
of de gunning van de raamcontracten en de uitvoering ervan (de latere wijzigingen) overeen-
stemmen met de regelgeving, of het agentschap de raamcontracten op een efficiënte wijze 
beheert en of ze afdoende worden benut binnen de Vlaamse overheid. De tegensprekelijke 
procedure is gestart. Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt in 2014.

Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid

Het Rekenhof heeft op 26 februari 2013 een onderzoek aangekondigd naar de selectie en de 
aansturing van de managementfuncties van N-niveau en van algemeen directeur (topkader-
functies) van de diensten van de Vlaamse overheid die onder het Vlaams Personeelsstatuut 
ressorteren. Het gaat na of de selectie en aanstelling van de topkaderfuncties overeenkomstig 
de geldende regelgeving en procedures verlopen en of het topkader op een kwaliteitsvolle 
wijze wordt aangestuurd. Rapportering volgt in 2014.

Diepteonderzoek

Onderhoud en investeringswerken aan gebouwen door het Agentschap voor Facilitair 
Management

Het Rekenhof voerde een systeemgericht onderzoek uit naar de onderhouds- en investe-
ringsuitgaven die het Agentschap voor Facilitair Management doet voor de gebouwen van de 
Vlaamse overheid. Het onderzocht de aankoopprocessen aan de hand van de uitgaven over 
het jaar 2012. De onderzoeksresultaten werden opgenomen in het rekeningenboek over 2012. 

6.5	 Financiën	en	Begroting

Thematisch onderzoek

Inning van verkeersbelastingen: migratie naar VLABEL en integratie in het Vlaams Fiscaal 
Platform 

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de integratie op 1 januari 2011 van de ver-
keersbelastingen bij VLABEL. Het onderzocht of de inschaling van het ex-federaal personeel 
in het Vlaams personeelsstatuut correct is gebeurd en of het personeelsplan van VLABEL vol-
doet aan de geldende criteria. Verder ging het na of de integratie van de verkeersbelastingen 
in het Vlaams Fiscaal Platform tijdig en zuinig verliep en of VLABEL in 2011 die nieuwe taken 
tijdig en volledig heeft uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten werd gerapporteerd in het 
rekeningenboek over 2012.
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Advies

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de centralisatie van financiële overschotten en de 
centralisatie van ontleningen bij de Vlaamse overheid en instellingen

De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting vroeg op 20 maart 2013 het 
advies van het Rekenhof aangaande de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de centrali-
satie van financiële overschotten en de centralisatie van ontleningen bij de Vlaamse overheid 
en instellingen. Het Rekenhof heeft op 9 april 201334 aan de commissievoorzitter gemeld dat 
het Rekenhof de zienswijze achter de conceptnota onderschrijft, maar dat meer diepgaand 
onderzoek raadzaam is. Het heeft daarom voorgesteld de adviesvraag te betrekken in het 
bredere onderzoek Centraal kas- en schuldbeheer (Thesauriebeheer) dat het Rekenhof heeft 
gepland voor 2014. De commissie wijdde op 16 april 2013 een bespreking aan het advies. 

Gebruik van digitale facturen

Het IVA Centrale Accounting vroeg op 11 oktober 2013 het Rekenhof om advies over het 
gebruik van digitale facturen. Aangezien bij die werkwijze geen papieren facturen meer wor-
den gebruikt, is het plaatsen van een handtekening op papier niet meer mogelijk. Omdat er 
vragen waren gerezen over de geldigheid van de procedure, werd de nieuwe werkwijze aan het 
Rekenhof voorgelegd. Het Rekenhof heeft op 17 december 2013 een positief advies verleend.

Diepteonderzoek

Interventies van de Vlaamse overheid met betrekking tot de financiële crisis

Eind 2008 noopte de wereldwijde financiële crisis verschillende overheden tot een ingrijpen. 
Ook de Vlaamse overheid heeft een aantal interventies gedaan om tegemoet te komen aan 
de dringende liquiditeitsbehoeften van een aantal Belgische banken. Het Rekenhof heeft die 
interventies en hun invloed op de kasstromen, intrestlasten en ESR-vorderingensaldo uiteen-
gezet in zijn rekeningenboeken over 2010 en 2011. In het rekeningenboek over 2012 rappor-
teerde het over de verdere evolutie van de verschillende steunmaatregelen.

6.6	 Internationaal	Vlaanderen

Diepteonderzoek

Onkostenvergoedingen bij Toerisme Vlaanderen

Het Rekenhof onderzocht de vergoeding van restaurantkosten, reis- en verblijfskosten en 
andere onkosten, alsook het gebruik van kredietkaarten door zowel het binnenlands netwerk 
als de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen in 2011 en 2012. Het Rekenhof ging in 
eerste instantie steekproefsgewijze na of voor alle geboekte kosten verantwoordingsstukken 
voorhanden waren en of tegenover alle verantwoordingsstukken een boeking stond. Vervol-
gens onderzocht het de verantwoordingsstukken op hun juistheid, volledigheid, tijdigheid 
en autorisatie. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek over 2012.

Rollende fondsen van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering beschikt over elf vertegenwoordigers in het buitenland (VVR), per-
soneelsleden van het departement Internationaal Vlaanderen. Elke VVR beschikt over een 

34 Stuk 1939 (2012-2013) - Nr. 2, 17 april 2013.
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permanent voorschot (rollend fonds), dat op zijn persoonlijke rekening wordt gestort. Nadat 
hij de uitgaven heeft verantwoord, kan de VVR een aanvulling van zijn rekening bekomen. 
Als de VVR de post verlaat, dient hij het permanente voorschot terug te storten op een ont-
vangstenrekening van de Vlaamse overheid. Het Rekenhof toetste de werking met rollende 
fondsen in 2012 aan de onderliggende dienstorder uit 1997 en circulaire uit 2009. De onder-
zoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek over 2012.

6.7	 Economie,	Wetenschap	en	Innovatie

Diepteonderzoek

Subsidiëring competentiepolen voor innovatie

Het Rekenhof heeft zijn audit van de kenniscentra voor innovatie uit 2006 geactualiseerd. In 
het licht van het aangepaste beleidskader en de vernieuwde financieringsvormen heeft het 
een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar de financiering van de competentiepolen voor 
innovatie en lichte structuren. De onderzoeksresultaten werden opgenomen in het rekenin-
genboek over 2012.

Opstart van het Strategische Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)

Op 17 december 2013 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de uit-
voering van het SALK. Het zal nagaan of de voorziene middelen effectief in de begrotingen 
zijn ingeschreven en in hoeverre ze al zijn gereserveerd voor concrete projecten. Het zal ook 
onderzoeken hoe de projectvoorstellen zijn geselecteerd met het oog op de SALK-doelstellin-
gen. Rapportering volgt in het rekeningenboek over 2013.

Financiële risico’s in de groep van ondernemingen behorend tot de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen nv (PMV)

Op 17 december 2013 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de PMV-
groep. Diverse belangrijke beleidsinitiatieven van de Vlaamse Regering en meer specifiek van 
het economisch beleid van de Vlaamse overheid verlopen via PMV of via dochterondernemin-
gen van PMV: vastgoedbeheer, PPS-projecten en PPS-participaties, waarborgen, economische 
participaties. In zijn audit zal het Rekenhof aandacht hebben voor de financiële risico’s van 
de groep en de impact ervan op de Vlaamse overheid, bijvoorbeeld door verliesfinanciering of 
gewestwaarborg. Rapportering volgt in het rekeningenboek over 2013.

6.8	 Onderwijs	en	Vorming

Thematisch onderzoek

Volwassenenonderwijs: personeelsfinanciering

Het decreet volwassenenonderwijs mikt op een verregaande flexibilisering en vernieuwing 
van de leertrajecten, het onderwijsaanbod en de ondersteuning van cursisten. Dat moet de 
participatie aan het volwassenenonderwijs verhogen, in het bijzonder ook van kansengroe-
pen. Het Rekenhof ging na of de personeelsfinanciering en de personeelsregelgeving de nood-
zakelijke flexibiliteit en vernieuwing mee mogelijk maken. Het onderzoek werd deels opgevat 
als een opvolgingsonderzoek van de audit van de bezoldiging van het bestuurs- en onderwij-
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zend personeel van het onderwijs voor sociale promotie35. De slechte resultaten uit het vorige 
onderzoek - minstens 28,8% van de leerkrachten ontving in december 2003 een verkeerde 
wedde - noodzaakten het Rekenhof na te gaan of inmiddels verbetering is gerealiseerd. Na de 
tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 1 maart 2013 gerapporteerd aan het Vlaams 
Parlement36. De Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen besprak het verslag op 2 mei 
2013.

Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen (vervolgonderzoek)

De Algemene Rekenkamer en het Rekenhof hebben een opvolgingsaudit uitgevoerd naar de 
kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Ze gingen na of de 
ministers en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie de kwaliteitsbewaking in het 
hoger onderwijs hebben bijgestuurd, mede op grond van de conclusies in het rapport Kwa-
liteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen37. Na de tegensprekelijke 
procedure werd op 11 september 2013 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement38.

Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Op 5 februari 2013 heeft het Rekenhof twee gelijktijdig lopende audits aangekondigd waarin 
het het Vlaams Parlement wil informeren over de bijdrage van de Vlaamse overheid in de 
beleidsdomeinen Werk (zie 6.11, thematisch onderzoek) en Onderwijs aan het mogelijk reme-
diëren van de problematiek van de knelpuntberoepen. In het beleidsdomein Onderwijs zal 
het Rekenhof nagaan of de regelgeving bijdraagt aan een goede afstemming tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. In het bijzonder zal het Rekenhof onderzoeken of het aanbod en de inhoud 
van onderwijsopleidingen in het gewoon voltijds secundair onderwijs worden afgestemd op de 
behoeften van de arbeidsmarkt. Rapportering volgt in 2014.

Personeelsstatuten in het onderwijs

Op 4 juni 2013 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd naar de personeelsstatuten 
in het onderwijs. Daarin zal het nagaan welke de knelpunten in de rechtspositieregelingen in 
het onderwijs zijn op het vlak van goede regelgeving, bescherming van het personeel en het 
personeelsbeleid in de instellingen. Rapportering volgt begin 2015.

Werkingsmiddelen in het gewoon basis- en secundair onderwijs

Op 22 oktober 2013 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd waarin het de effecten zal 
nagaan van het gedifferentieerd financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen van het 
gewoon basis- en secundair onderwijs. Het zal o.a. nagaan of de middelen correct worden 
toegekend en of met de toekenning en aanwending van de middelen de doelstellingen van de 
financiering worden gerealiseerd. Rapportering volgt in 2014.

Diepteonderzoek

Begrotingsfonds voor inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs

Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar de inschrijvingsgelden van 
het Deeltijds Kunstonderwijs. Het Rekenhof onderzocht het ontvangsten- en verificatieproces 

35 Stuk 37-C (2005-2006) – Nr. 1, 9 februari 2006. het onderwijs voor sociale promotie is de oude benaming voor het 
volwassenenonderwijs.

36 Stuk 37-f (2012-2013) – Nr. 1, 1 maart 2013.
37 Stuk 37-I (2007-2008) – Nr.1, 4 september 2008.
38 Stuk 37-J (2012-2013) – Nr. 1, 11 september 2013.
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voor de inschrijvingsgelden van de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 De onderzoeksresulta-
ten werden opgenomen in het rekeningenboek over 2012.

Controle van het consolidatieproces in het GO!

Het GO! kent drie bestuursniveaus: scholen, scholengroepen en een centraal niveau. De raad 
van het GO! moet vóór 30 september een jaarrekening bij de Vlaamse Regering indienen die 
een consolidatie bevat van de jaarrekeningen van de scholengroepen en het centrale niveau. 
Het Rekenhof ging na of de consolidatiekring volledig was, m.a.w. of alle te consolideren 
entiteiten, en alleen die, effectief werden geconsolideerd. Het controleerde ook de aansluiting 
van de ontvangen jaarrekening met de tabel geconsolideerde jaarrekening en vergeleek ook 
de gegevens over de scholengroepen in de deeljaarrekeningentabel met de jaarrekeningen van 
de scholengroepen die het college van accountants opnam in zijn rapporten. Het Rekenhof 
onderzocht ten slotte de consolidatieboekingen voor de verkopen van vaste activa. Rapporte-
ring vond plaats in het rekeningenboek over 2012.

Rapportering van de centraal betaalde lonen Onderwijs naar sociale zekerheid en fiscus

Op 20 december 2013 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd in verband met 
de lonen in het onderwijs. Meer bepaald zal het nagaan of er overeenstemming bestaat tus-
sen de cijfers die zijn opgenomen in de boekhouding en de cijfers in de rapportering naar de 
sociale zekerheid en de fiscus (bedrijfsvoorheffing). Rapportering volgt in het rekeningenboek 
over 2013.

Vlaamse hogescholen: toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving

In 2004 onderzocht het Rekenhof de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving bij 
een aantal Vlaamse hogescholen. Het stelde toen o.a. vast dat interne aankoopprocedures en 
de naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving ontoereikend waren. Bij wijze van opvol-
gingscontrole besteedde het Rekenhof bij zijn controle op een aantal hogeschooljaarreke-
ningen 2012 bijzondere aandacht aan de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving. 
Rapportering volgt in het rekeningenboek over 2013.

Toelagen en vergoedingen bij het UZ Gent

Op 20 december 2013 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de toe-
lagen en vergoedingen bij het UZ Gent. De personeelskosten vormen een belangrijke kost 
binnen het UZ Gent. De instelling kent ook diverse toelagen en vergoedingen toe aan haar 
personeelsleden. Het Rekenhof zal nagaan wat de financiële impact is van de vergoedingen, 
of er een reglementaire basis voor bestaat en of de toekenning ervan correct verloopt en wordt 
opgevolgd. Rapportering volgt in het rekeningenboek over 2013.

Verwerking van de integratieoperatie in de jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen van de 
universiteiten

Op 20 december 2013 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd in verband met 
de integratie van de hogeschoolopleidingen in de universiteiten. De universiteiten moeten 
noodzakelijke en ingrijpende maatregelen nemen om die integratie te realiseren. Het Reken-
hof zal nagaan welke extra kosten dat met zich brengt, of die nauwkeurig zijn geraamd en 
geregistreerd en welke toekomstige kosten nog moeten worden verwerkt. Rapportering volgt 
in het rekeningenboek over 2013.
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6.9	 Welzijn,	Volksgezondheid	en	Gezin

Thematisch onderzoek

Gebruikersbijdragen in de welzijnssector

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de gebruikersbijdragen in de welzijnssec-
tor. De audit ging na welke gebruikersbijdragen er binnen de welzijnssector bestaan en of de 
regelgeving inzake gebruikersbijdragen bijdraagt tot maatschappelijk verantwoorde zorg. In 
het bijzonder werd onderzocht welke sociale correcties er bestaan om de zorg toegankelijk en 
betaalbaar te houden voor de gebruikers. Ook de wijze waarop de gebruikersbijdragen die een 
voorziening int, worden verrekend met de subsidies die ze van de Vlaamse overheid ontvangt, 
werd onderzocht. Na de tegensprekelijke procedure werd op 4 september 2013 gerapporteerd 
aan het Vlaams Parlement39. De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoe-
debeleid besprak het verslag op 8 oktober 2013. 

Diepteonderzoek

Administratieve afhandeling van de persoonlijke assistentiebudgetten

In 2008 heeft het Rekenhof de administratieve afhandeling van de persoonlijke assistentie-
budgetten door het VAPH onderzocht. In 2012 heeft het een opvolgingsonderzoek georgani-
seerd. Het steunde daarvoor op een willekeurige steekproef van vijftien dossiers uit de lijst van 
personen die in 2012 al gestart waren met de nieuwe werkvorm werkkapitaal. Het Rekenhof 
keek alleen de afrekeningen van 2012 na. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het 
rekeningenboek over 2012.

Uitvoering van de VIA-4-akkoorden van de private en de openbare sector 

Eind 2011 heeft de Vlaamse Regering voor de periode 2011 tot 2015 het vierde Vlaams Intersec-
toraal Akkoord (VIA-4) voor de social-/non-profitsectoren gesloten voor de werknemers bin-
nen de private sector. In mei 2013 heeft zij een gelijkaardig akkoord voor de openbare sector 
goedgekeurd. Ter uitvoering van beide akkoorden subsidieert de Vlaamse overheid intersecto-
rale en sectorale maatregelen inzake (job)uitbreiding, kwaliteit en koopkracht. Het Rekenhof 
heeft op 17 december 2013 een diepteonderzoek aangekondigd waarin het de concrete uitvoe-
ring van beide akkoorden binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal 
onderzoeken. Het zal o.a. nagaan of het systeem leidt tot rechtmatige financiële verrichtingen 
en of de internecontrolestructuur goed functioneert. Rapportering volgt in het rekeningen-
boek over 2013.

6.10	 Cultuur,	Jeugd,	Sport	en	Media

Thematisch onderzoek

Culturele en jeugdinfrastructuur: investeringen, onderhoud en beheer

Het Rekenhof ging na of de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in de uitbouw 
(aankoop, nieuwbouw en renovatie) en het onderhoud van de culturele en jeugdinfrastruc-
tuur doelgericht en efficiënt verlopen. Daarnaast onderzocht het of het beheer en de exploita-

39 Stuk 37-I (2012-2013) – Nr. 1, 4 september 2013.
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tie van de eigen culturele en jeugdinfrastructuur deugdelijk geregeld is. Na de tegensprekelijke 
procedure heeft het Rekenhof op 8 april 2013 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement40. 

Investeringen in sportinfrastructuur

Op 23 april 2013 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar de investeringen in sport-
infrastructuur. Het zal onderzoeken of de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in 
de uitbouw en het onderhoud van sportinfrastructuur doelgericht, rechtmatig en efficiënt 
gebeuren. De audit is gericht op investeringen in de eigen infrastructuur, investeringssubsi-
dies en projecten via alternatieve financiering. Rapportering volgt in 2014.

Diepteonderzoek

Beheer van tenten door de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

Naar aanleiding van berichtgeving over het tekort aan tenten bij jeugdbewegingen in de 
zomermaanden en de parlementaire aandacht daarvoor, heeft het Rekenhof het beheer door 
de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd onderzocht in het kader van zijn reke-
ningencontrole 2012. Het ging o.a. na of de dienst het uitleenreglement correct toepast. De 
onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek over 2012.

Projectmatige steun voor kunstenorganisaties en kunstenaars

Het kunstendecreet ondersteunt individuele kunstenaars en organisaties met ontwikkelings-
gerichte beurzen en subsidies voor projecten en creatieopdrachten. Het Rekenhof heeft op 17 
december 2013 een diepteonderzoek aangekondigd over die projectmatige steun, waarbij het 
zowel de toekenning van de steun als de administratieve en boekhoudkundige verwerking van 
de aanvragen en subsidies zal onderzoeken. Ook de opvolging en evaluatie komen aan bod. 
Rapportering volgt in het rekeningenboek over 2013.

6.11	 Werk	en	Sociale	Economie

Thematisch onderzoek

Knelpuntberoepen

Op 5 februari 2013 heeft het Rekenhof twee gelijktijdig lopende audits aangekondigd waarin 
het het Vlaams Parlement wil informeren over de bijdrage van de Vlaamse overheid in de 
beleidsdomeinen Onderwijs (zie 6.8, thematisch onderzoek) en Werk aan het mogelijk reme-
diëren van de problematiek van de knelpuntberoepen. In het beleidsdomein Werk zal het 
Rekenhof nagaan of de Vlaamse overheid beschikt over de nodige beleidsinformatie om een 
goed onderbouwd beleid inzake knelpuntberoepen te kunnen voeren. Daarnaast zal de audit 
bekijken of het actieplan knelpuntberoepen van de VDAB op een onderbouwde en doelge-
richte wijze is geformuleerd en of de resultaten ervan worden opgevolgd en geëvalueerd. Rap-
portering volgt in 2014.

40 Stuk 37-G (2012-2013) – Nr. 1, 9 april 2013.
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Diepteonderzoek

Toekenning van de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap

Op 17 december 2013 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de Vlaamse 
ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap (VOP). Die loonpremie is een 
van de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) die ervoor zorgen dat 
personen met een arbeidshandicap meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Door de jaren 
heen steeg het benodigde budget voor de VOP aanzienlijk. In 2006 kwam de VDAB nog toe 
met 40 miljoen euro. Voor 2014 is in een budget van meer dan 90 miljoen euro voorzien. Het 
Rekenhof zal o.a. nagaan welke factoren aan de basis liggen van die toename, wat de toeken-
ningsvoorwaarden inhouden en hoe ze in de praktijk worden ingevuld. Rapportering volgt in 
het rekeningenboek over 2013.

6.12	 Landbouw	en	Visserij

Thematisch onderzoek

Aquacultuur in Vlaanderen

Zie 6.3 Europese Unie.

6.13	 Leefmilieu,	Natuur	en	Energie

Thematisch onderzoek

Bescherming en herstel van het grondwater

Op 30 april 2013 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd waarin het zal nagaan of de 
Vlaamse Regering werk heeft gemaakt van de in 2003 door haar en door het Vlaams Parlement 
besliste maatregel (die in 2010 werd bevestigd) om het gebruik van grijswater door de indus-
trie en de landbouw te stimuleren door de subsidiëring van grijswaterprojecten. Het Reken-
hof zal ook de daarbij aansluitende differentiëring onderzoeken van de grondwaterheffing 
en -vergunningen in gebieden met grondwaterlichamen in een kwantitatieve ontoereikende 
toestand. Rapportering volgt in 2014.

Diepteonderzoek

DAB Minafonds – uitgaven Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

DAB Minafonds - uitgaven Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

In 2010 heeft het Rekenhof een grondige controle uitgevoerd van de uitgaven van de DAB 
Minafonds verbonden aan de entiteit Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) en in 2011 van de 
uitgaven verbonden aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Rekenhof heeft 
op 10 december 2013 twee diepteonderzoeken aangekondigd waarin het de uitgaven verbon-
den aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Landmaat-
schappij (VLM) zal onderzoeken. Het zal o.a. onderzoeken hoe het financieel beheer van de 
Minafondskredieten administratief wordt georganiseerd, hoe de internecontroleprocedures 
verlopen en of de regelgeving wordt nageleefd. Rapportering volgt in het rekeningenboek over 
2013.
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6.14	 Mobiliteit	en	Openbare	Werken

Thematisch onderzoek

Werving en selectie bij De Lijn

Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar het wervings- en selectiebeleid van de Vlaamse 
Vervoermaatschappij – De Lijn. Het Rekenhof ging na of De Lijn een degelijk wervings- en 
selectiebeleid voert en het wervings- en selectieproces beheerst. Verder onderzocht het of de 
toepasselijke bepalingen uit de rechtspositieregeling aan de kenmerken van goede regelgeving 
voldoen en of de wervingen en selecties verlopen volgens de regelgeving. Na de tegenspreke-
lijke procedure heeft het Rekenhof op 31 januari 2013 gerapporteerd aan het Vlaams Parle-
ment41. De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken wijdde er op 28 februari 2013 een 
bespreking aan.

Verrekeningen bij de Afdeling Maritieme Toegang 

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) van het departement Mobiliteit en Openbare Werken 
beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen en 
de kunstwerken en eigendommen gelegen langs die maritieme toegangswegen. Daarnaast 
zorgt AMT voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens. Het 
Rekenhof onderzocht voor de periode 2010-2011 de verrekeningen die zich voordeden bij de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken bij AMT. Na de tegensprekelijke proce-
dure heeft het Rekenhof op 17 september 2013 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement42. De 
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken besprak het verslag op 7 november 2013. 

Besluitvorming en onderbouwing van tramprojecten door De Lijn

Het Rekenhof onderzocht de besluitvorming en onderbouwing van vijf tramprojecten door 
de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn. Het koos de projecten die begin 2012 definitief 
beslist waren: de sneltram tussen Hasselt en Maastricht (STL1), Livan (Antwerpen), de ver-
lenging van tramlijn 21/22 naar Zwijnaarde, de tramlijn naar het UZ Gent en de tramlus The 
Loop (Gent, Flanders Expo). Het Rekenhof ging na of De Lijn de beslissing tot uitvoering van 
de tramprojecten zorgvuldig heeft onderbouwd en of De Lijn het voorbereidingstraject goed 
heeft uitgevoerd. Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 24 februari 2014 
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Wer-
ken besprak het verslag op 27 februari 2014.

Verrekeningen bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 

Het Rekenhof heeft op 26 maart 2013 een audit aangekondigd naar de verrekeningen bij het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Het Rekenhof heeft voor de jaren 2010, 2011 
en 2012 de verrekeningen onderzocht die zich voordeden bij de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken. De tegensprekelijke procedure is aan de gang. Rapportering aan 
het Vlaams Parlement volgt in 2014. 

41 Stuk 37-E (2012-2013) – Nr. 1, 31 januari 2013.
42 Stuk 37-k (2012-2013) – Nr. 1, 18 september 2013.
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Masterplan 2020

In het kader van het onderzoek naar het Masterplan 2020 heeft het Rekenhof op 28 mei43 
en 25 november 201344 zijn commentaar op respectievelijk de vierde en vijfde voortgangsrap-
portage van de Vlaamse Regering voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De twee rapporten 
werden besproken in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken op respectievelijk 
30 mei en 5 december 2013.

Onderzoek op vraag

Aanstelling van een exploitant voor de luchthavens Oostende-Brugge en Antwerpen

Op 18 oktober 2013 vroeg het Vlaams Parlement het Rekenhof de overeenkomst tussen de 
Vlaamse Regering en de firma EGIS Projects S.A. na te kijken met betrekking tot de exploita-
tie van de regionale luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge. Het Rekenhof antwoordde 
op 29 oktober 2013 dat het de cijfers die de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de 
secretaris-generaal van het departement MOW en EGIS voorstelden in de Commissie voor 
Mobiliteit en Openbare Werken van 10 oktober 2013, zou vergelijken met de documenten uit 
het dossier. Het Rekenhof heeft zich in zijn onderzoek beperkt tot het nagaan van de infor-
matiekwaliteit en heeft waar nodig duiding gegeven bij een aantal contractuele bepalingen. 
Het bracht op 12 december 2013 verslag uit aan het Vlaams Parlement45. De Commissie voor 
Mobiliteit en Openbare Werken heeft het verslag op 19 december 2013 besproken.

Diepteonderzoek

Onderhoud van elektrische installaties en het elektriciteitsverbruik voor de wegen

Het Rekenhof heeft een systeemgericht onderzoek uitgevoerd naar de uitgaven voor het 
onderhoud van elektrische en elektromechanische installaties en het elektriciteitsverbruik 
voor de wegen van het Vlaams Gewest. Het onderzocht de aankoopprocessen voor het onder-
houd en het verbruik van de wegverlichting aan de hand van de uitgaven over het jaar 2012 
van het Agentschap Wegen en Verkeer. De onderzoeksresultaten werden opgenomen in het 
rekeningenboek over 2012. 

Opvolging van de openstaande vorderingen bij de DAB VIF

Uit de financiële verantwoording blijkt dat er bij de DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) 
een aanzienlijk bedrag aan vorderingen openstaat. Het Rekenhof heeft op 20 december 2013 
aangekondigd dat het het debiteurenbeheer bij de DAB zal evalueren. Rapportering volgt in 
het rekeningenboek over 2013.

43 Stuk 63 (2010-2011) – Nr. 14, 28 mei 2013.
44 Stuk 63 (2010-2011) – Nr. 17, 25 november 2013.
45 Stuk 40 (2013-2014) Nr. 1, 12 december 2013.
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6.15	 Ruimtelijke	Ordening,	Wonen	en	Onroerend	Erfgoed

Diepteonderzoek

Grondvoorraad van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Twee recente ontwikkelingen zullen de grondvoorraad van de VMSW in de toekomst doen 
toenemen: de uitbreiding van haar taken tot de aankoop van gronden voor sociale woningen 
in gemeenten met hoge grondprijzen langs een rollend grondfonds en de verplichte aankoop 
van sociale-lastgronden die sociale woonorganisaties niet willen kopen. Het Rekenhof onder-
zocht de mogelijke consequenties. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekenin-
genboek over 2012.

Beleidsruimte voor monumentenzorg

De Vlaamse overheid verstrekt restauratiepremies om het onroerend erfgoed weer in goede 
staat te brengen. Zij doet dat op twee wijzen, met gewone of klassieke restauratiepremies en 
met meerjarenovereenkomsten voor restauratie. Eind 2012 stond in totaal 143.125.110,6 euro 
open voor de vastlegging van restauratiepremies. Het Rekenhof onderzocht de impact op de 
financiële toestand van monumentenzorg in de Vlaamse overheid en op de vrije krediet- en 
beleidsruimte van de minister. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningen-
boek over 2012.



H
oo

fd
st

uk

Controle van de provincies
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7.1	 Begroting	en	algemene	rekening

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gestelde rekeningverslagen en 
begrotingsadviezen.

Tabel 3: Begroting en algemene rekening – Provincies

Provincie Rekening 2012 Begrotingsadviezen 2014

Antwerpen 18/06/2013 26/11/2013

Limburg 29/10/2013 29/10/2013

Oost-Vlaanderen 04/06/2013 19/11/2013

Vlaams-Brabant 29/10/2013 19/11/2013

West-Vlaanderen 03/12/2013 22/10/2013

7.2	 Rekeningen	van	rekenplichtigen

Volgens het provinciedecreet worden jaarlijks alle rekeningen van de rekenplichtigen per 
Vlaamse provincie gecentraliseerd en aan het Rekenhof voorgelegd in één rekening. Alge-
mene regel is dat, op het moment dat aan het Rekenhof over de jaarrekening van de provincie, 
het provinciebedrijf of het IVA wordt gerapporteerd, ook de rekening(en) van de betrokken 
rekenplichtige(n) ter afsluiting worden voorgelegd. 

Tabel 4: Aantal rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten in 2013

Antw. Limb. Oost-Vl. Vl. Brab. West-Vl.

Periodieke rekeningen 15 12 10 2 0

Eindebeheersrekeningen 2 0 16 0 1

Tekortrekeningen 1 0 1 0 0

Totaal 18 12 27 2 1

7.3	 Rekeningen	van	instellingen

Het Rekenhof controleert de gewone provinciebedrijven (GPB) en IVA’s. De onderstaande 
tabellen geven een overzicht van enerzijds de provincies die met provinciebedrijven en/of 
IVA’s werken en anderzijds van de gecontroleerde rekeningen. 

Tabel 5: Overzicht aantal GPB’s en gecontroleerde rekeningen

Provincie Aantal GPB 2012 Rekening 2012

Antwerpen 13 13

Oost-Vlaanderen 2 2
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Uit de onderstaande tabel blijkt dat voor 2012 de IVA’s van de provincie Limburg nog geen 
rekening aflegden.

Tabel 6: Overzicht aantal IVA’s en gecontroleerde rekeningen

Provincie Aantal IVA’s Laatst afgesloten rekening

Antwerpen 1 2012

Limburg 3 2011

Oost-Vlaanderen 2 2012

7.4	 Beleids-	en	beheerscyclus

Op 25 juni 2010 heeft de Vlaamse Regering het besluit uitgevaardigd betreffende de beleids- 
en beheerscyclus (BBC) van de provincies. Dat besluit voert titel IV, planning en financieel 
beheer, van het provinciedecreet uit. Het bevat de inhoud van de beleidsrapporten (meer-
jarenplan, budget en jaarrekening), evenals de regels voor de boekhouding. In principe zal 
het besluit van toepassing zijn vanaf 1 januari 2014. De minister bevoegd voor Binnenlands 
Bestuur kan echter besturen die dat vragen, eerder laten instappen. De provincies West- en 
Oost-Vlaanderen zijn respectievelijk vanaf 2012 en 2013 met BBC gestart. 

In 2013 heeft het Rekenhof de invoering van BBC opgevolgd via zijn begrotingsonderzoek 2014 
bij alle Vlaamse provincies. Daarnaast werd de eerste BBC-rekening van de provincie West-
Vlaanderen nagezien. 

7.5	 Vastleggingen	en	ordonnanties

Via handhavingscontroles worden per provincie een aantal vastleggingsdossiers geselec-
teerd. Bij de keuze van dossiers wordt een evenwichtige verdeling van subsidie-, overheids-
opdrachten- en andere dossiers nagestreefd. De selectie is niet willekeurig maar integreert 
diverse elementen (zoals ervaring op de diensten, bewezen correcte samenstelling van dos-
siers, enz.). Over de handhavingscontroles 2012 werd in 2013 aan de provincieraden gerap-
porteerd. Over de resultaten van de handhavingscontroles 2013 zal in 2014 tegensprekelijk 
worden gerapporteerd.

Daarnaast werden de volgende specifieke handhavingscontroles/systeemcontroles in 2013 
uitgevoerd:

 x Er werd gerapporteerd over de (terug)betaling van kosten van de provinciegouverneurs. De 
minister van Binnenlands Bestuur werd daarover op 4 juni 2012 aangeschreven. De materie 
zal in de loop van 2014 verder worden opgevolgd. 

 x In alle provincies werd een onderzoek opgestart naar overheidsopdrachten in verband met 
het provinciaal patrimonium. Dit onderzoek wordt afgerond in 2014. 
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Organisatie en strategie van 
het Rekenhof

8
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Nederlandse kamer

Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de bevoegdheid van het Reken-
hof ressorteren, is de Nederlandse kamer van het Rekenhof autonoom bevoegd. Deze kamer 
is als volgt samengesteld:

Voorzitter I. Desomer

Raadsheren J. Beckers

R. Lesage

J. Debucquoy

R. Moens

Hoofdgriffier J. Van Ingelgem

Organigram

Het organigram van het Rekenhof beoogt een outputgerichte organisatie gebaseerd op priori-
teiten die zijn gepland vanuit een systeembenadering en een risicoanalyse.

Daartoe zijn de operationele diensten van het Rekenhof in twee pijlers ingedeeld: een pij-
ler Financiële Audit (FA) en een pijler Thematische Audit (TA). De pijler Financiële Audit 
is bevoegd voor begrotingsonderzoek en rekeningencontrole, onderzoek van het boekhoud-
systeem, de financiële toestand en het financiële beheer, de controle van ontvangsten en 
uitgaven van de ministeries van de Vlaamse Gemeenschap, evenals voor de administratieve 
afsluiting van de rekeningen van de rekenplichtigen. De werkzaamheden van die pijler leiden 
onder meer tot het jaarlijkse rekeningenboek. De pijler Thematische Audit onderzoekt de 
wettigheid van de verrichtingen en de procedures, alsook de goede besteding van de over-
heidsgelden (doelmatigheidsonderzoek). Die pijler rapporteert hoofdzakelijk in afzonderlijke 
verslagen aan het parlement.

De diensten van het Rekenhof zijn administratief onderverdeeld in sectoren en directies46. De 
controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest is in handen van de 
9e en de 10e directie, die samen sector III-N vormen47. De taakverdeling over de diensten van 
die twee directies houdt rekening met de indeling van de Vlaamse overheid in beleidsdomei-
nen48. De 9e directie werd met ingang van 1 september 2012 gereorganiseerd tot vier diensten 
als gevolg van de vernieuwde strategische visie die o.m. steunt op een evenwaardige controle-
benadering van centrale en verzelfstandigde entiteiten en een oriëntatie op de beleidsdomei-
nen in hun geheel.

46 Sector I bevat steundiensten voor alle directies van het Rekenhof. Sector II behandelt de federale materies. Een orga-
nigram van het Rekenhof is beschikbaar in bijlage 4.

47 Sector III neemt de controle op de gemeenschappen en gewesten voor zijn rekening, evenals de controle op de provin-
cies. Sector III-N bestaat uit de Nederlandstalige directies binnen sector III. De andere directies van de sector, de 7e en 
8e directie, controleren in hoofdzaak de aangelegenheden van de franse Gemeenschap en het Waals Gewest. Sector 
III-N en sector III-f controleren ook het Brussels hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie en de Duitstalige Gemeenschap.

48 Op 3 juni 2005 heeft de Vlaamse Regering het organisatiebesluit van de Vlaamse administratie goedgekeurd. Daar-
bij zijn de 13 beleidsdomeinen vastgesteld. Ook werden de bevoegdheden en de agentschappen per beleidsdomein 
gedefinieerd. Op 1 januari 2006 heeft het Rekenhof zijn interne organisatie daaraan aangepast.
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9e directie  x dienst 1: FA Vlaamse Gemeenschap: coördinatie begroting en 
algemene rekeningen, BD Diensten voor het Algemeen Rege-
ringsbeleid, BD Bestuurszaken, BD Financiën en Begroting 
(FA+TA), kabinetten

 x dienst 2: FA Vlaamse Gemeenschap: BD Internationaal 
Vlaanderen, BD Onderwijs en Vorming, BD Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin, BD Cultuur, Jeugd, Sport en Media

 x dienst 3: FA Vlaamse Gemeenschap: BD Economie, Werk en 
Innovatie, BD Werk en Sociale Economie, BD Landbouw en 
Visserij, BD Leefmilieu, Natuur en Energie, BD Mobiliteit en 
Openbare Werken

 x dienst 4: Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FA+TA), Duitstalige 
Gemeenschap (FA+TA), Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (FA+TA), provincies (FA+TA) en FA Vlaamse 
Gemeenschap: BD Ruimtelijke Ordening en Wonen

10e directie (TA)  x dienst 1: BD Diensten voor het Algemeen Regeringsbe-
leid, BD Bestuurszaken, BD Onderwijs en Vorming en 
Ambtenarenzaken

 x dienst 2: BD Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BD Cul-
tuur, Jeugd, Sport en Media, BD Internationaal Vlaanderen 
en BD Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed

 x dienst 3: BD Leefmilieu, Natuur en Energie, BD Landbouw en 
Visserij, BD Economie, Wetenschap en Innovatie, BD Werk 
en Sociale Economie, en BD Mobiliteit en Openbare Werken

Op 1 januari 2014 omvatten die twee directies, uitgedrukt in voltijdse eenheden, 81 
personeelsleden. 

Strategische keuzes

Op 31 juli 2003 heeft de algemene vergadering van het Rekenhof een missieverklaring goed-
gekeurd49. Om zijn missie te vervullen bouwt het Rekenhof een strategie uit die zijn onder-
zoeksplanning, controleaanpak en rapportering in overeenstemming brengt met de normen 
van de internationale organisatie van hoge controle-instellingen (INTOSAI). 

In 2009 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof een tweede sectoraal strategisch plan 
goedgekeurd, dat loopt van 2010 tot en met 2014. Het bouwt verder op het strategisch plan 
2005-2009 van de sector, waarvan het de positieve realisaties wil consolideren en de andere 
verder verbeteren. De verbeterpunten, opgesteld n.a.v. de enquête in 2008 bij de Vlaams 
volksvertegenwoordigers, vormden eveneens een uitgangspunt. Daarbuiten koos het plan 
voor een aantal nieuwe uitdagingen en legde het enkele eigen accenten. 

49 De tekst van de missieverklaring is beschikbaar op de website van het Rekenhof, www.rekenhof.be.
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De	kwaliteit	van	de	audits	optimaliseren

Audits doeltreffend  
uitvoeren

1 Verder investeren in een juiste onderwerp-
keuze

2 De methodes voor permanente controleop-
drachten aanpassen aan de zich wijzigende 
context en verbeteringen in de organisatie-
structuur aanbrengen

3 De voordelen van standaardisatie van audit-
praktijken benutten

4 Streven naar een meer performante plan-
ning en beheersing van de uitvoering ervan, 
om controles beter te kunnen aansturen, 
doorlooptijden te verminderen en tijdig te 
rapporteren

5 Extra aandacht besteden aan degelijke werk-
dossiers

6 Meer gebruik maken van de informatiesys-
temen van de gecontroleerde

Een performant  
overheidsfunctioneren stimuleren

7 De controlebenadering baseren op de be-
grotings- én de beleidscyclus en hun verant-
woordingen

8 Met de Rekenhof-producten het parlemen-
taire toezicht ondersteunen en een rol spe-
len in het parlementaire debat

9 Investeren in een efficiënte opvolging van 
de onderzoeksresultaten, met rapportering 
aan het Vlaams Parlement

10 Met de publicaties ook een bijdrage leveren 
aan het maatschappelijk debat of het brede 
discours waarin het beleid is ingebed

11 Overleg met andere controleorganen verder 
uitbouwen

Prioriteit	verlenen	aan	de	human	resources

Uitmuntendheid en deskundigheid  
versterken

12 De deskundigheid verhogen door het delen 
van kennis en ervaring

13 Investeren in (gespecialiseerde) vorming

Een motiverende organisatie promoten 14 Een transparante en positieve horizontale 
en verticale communicatie verder uitbou-
wen

15 De medewerkers ontwikkelingskansen 
bieden
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Aandeel van de verschillende taken in de totale werktijd

Het onderstaande diagram geeft een overzicht van het aandeel van de verschillende werk-
zaamheden in de totale werktijd van de sector50. Uit de figuur blijkt dat in 2013 de sector 30,2% 
van de werktijd heeft besteed aan thematische onderzoeken. De controle van de rekeningen 
van instellingen nam 14,4% van de werktijd in beslag, de controle van de ontvangsten en uit-
gaven 13,2%. Het aandeel van de monitoringactiviteiten bedroeg 11,5%. Het aandeel van de 
ondersteunende activiteiten (opleiding, ontwikkeling methodieken, deelname aan strategi-
sche projecten, enz.) lag op 13,6%. 

Figuur 3: Aandeel van de verschillende taken in de totale werktijd

Verdeling van de werkzaamheden over de beleidsdomeinen

De organisatie van de Vlaamse overheid is gebouwd rond 13 beleidsdomeinen. De onder-
staande grafiek licht toe hoe de auditactiviteiten van 2013 zijn verdeeld over de beleidsdomei-
nen. De beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming (15,9%) en Mobiliteit en Openbare Werken 
(9,4%) namen het grootste deel van de audittijd in beslag. 24,2% van de werktijd werd besteed 
aan onderzoeken die betrekking hebben op verschillende beleidsdomeinen (bv. begrotings-
onderzoek). Zij worden beschouwd als onverdeeld (in de grafiek aangeduid als alle).

50 De percentages zijn beperkt tot de controleactiviteiten van de sector in de Vlaamse Gemeenschap, exclusief Vlaamse 
provincies, Brussels hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Duitstalige Gemeen-
schap.
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Figuur 4: Verdeling van de werkzaamheden over de beleidsdomeinen
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BIjLAgE 1 

Briefwisseling met het Vlaams Parlement

08/01/2013 Informatie over komende publicaties 

31/01/2013 Werving en selectie bij De Lijn

05/02/2013 Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt (aankondiging)

05/02/2013 Knelpuntenberoepen (aankondiging)

26/02/2013 Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid: selectie, aanstelling en aanstur-
ing (aankondiging)

01/03/2013 Volwassenenonderwijs: personeelsfinanciering

26/03/2013 Verrekeningen bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust 
(MDK) (aankondiging)

02/04/2013 Niet-beantwoorde en laattijdig beantwoorde brieven van het Rekenhof 
gericht aan de Vlaamse Regering

02/04/2013 Informatie over komende publicaties

08/04/2013 Culturele en jeugdinfrastructuur: investeringen, onderhoud en beheer

09/04/2013 Advies conceptnota nieuwe regelgeving

23/04/2013 Investeringen in sportinfrastructuur (aankondiging)

30/04/2013 Bescherming en herstel van het grondwater (aankondiging)

07/05/2013 Activiteitenverslag over 2012

14/05/2013 Aanpassing van de Vlaamse begroting 2013

28/05/2013 Vierde voortgangsrapportage Masterplan 2020

04/06/2013 Rekeningen 2012 van de instellingen verbonden aan het Vlaams Parlement

04/06/2013 Rekeningen 2012 van het Vlaams Parlement

04/06/2013 Rekening 2012 van de vzw Pensioenen Vlaamse Volksvertegenwoordigers

04/06/2013 Personeelsstatuten in het onderwijs (aankondiging)

11/06/2013 Enquête over de producten van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement – 
resultaten en actiepunten

02/07/2013 Niet-beantwoorde en laattijdig beantwoorde brieven van het Rekenhof 
gericht aan de Vlaamse Regering

02/07/2013 Informatie over komende publicaties

03/07/2013 Algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap

05/07/2013 Jaarverslag 2012 van het Rekenhof

09/07/2013 Vraag van 23 mei 2013 om inzage en informatie van J. Verstrepen, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger, m.b.t. de boekhouding van de VRT 

23/07/2013 Rapportering over de opvolging van de Rekenhofaanbevelingen in de be-
leidsbrieven

04/09/2013 Gebruikersbijdragen in de welzijnssector



VLAAms PARLEmEnt ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2013
REkENhOf, APRIL 2014stuk 38 (2013-2014) – nR. 1

/   63

11/09/2013 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen

17/09/2013 Verrekeningen bij de Afdeling Maritieme Toegang

01/10/2013 Informatie over komende publicaties

22/10/2013 Werkingsmiddelen van het gewoon basis- en secundair onderwijs 
(aankondiging)

29/10/2013 Aanstelling exploitant voor de commerciële uitbating van de luchthavens 
Oostende-Brugge en Antwerpen (aankondiging)

29/10/2013 Niet-beantwoorde en laattijdig beantwoorde brieven van het Rekenhof 
gericht aan de Vlaamse Regering

31/10/2013 Impact van de nieuwe Europese verplichtingen voor het Vlaams Parlement

06/11/2013 Vraag van 11 oktober 2013 om inzage en informatie van B. Rzoska, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 

12/11/2013 Onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de middelenbegroting 
en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2014

13/11/2013 Rekeningenboek over 2012

25/11/2013 Vijfde voortgangsrapportage Masterplan 2020

12/12/2013 Aanstelling exploitant voor de commerciële uitbating van de luchthavens 
Oostende-Brugge en Antwerpen

16/12/2013 Aquacultuur in Vlaanderen

20/12/2013 Opvolgingsbesprekingen over Rekenhofrapporten
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BIjLAgE 2 

Publicaties

Datum 
brief

Stuk Titel Commissie-
bespreking

Adviezen en onderzoeken op vraag

09/04/2013 1939 (2012-2013) Nr. 2 Conceptnota nieuwe regelgeving 16/04/2013

12/12/2013 40 (2013-2014) Nr. 1 Aanstelling van een exploitant voor 
de luchthavens Oostende-Brugge 
en Antwerpen

19/12/2013

Afzonderlijke thematische publicaties

31/01/2013 37-E (2012-2013) Nr. 1 Werving en selectie bij De Lijn 28/02/2013

01/03/2013 37-F (2012-2013) Nr. 1 Volwassenenonderwijs 02/05/2013

08/04/2013 37-G (2012-2013) Nr. 1 Culturele en jeugdinfrastructuur

04/09/2013 37-I (2012-2013) Nr. 1 Gebruikersbijdragen in de welzijns-
sector

08/10/2013

11/09/2013 37-J (2012-2013) Nr. 1 Kwaliteitsbewaking in het hoger 
onderwijs in Nederland en Vlaan-
deren (vervolgonderzoek)

17/09/2013 37-K (2012-2013) Nr. 1 Verrekeningen bij de Afdeling Mari-
tieme Toegang

07/11/2013

16/12/2013 37 (2013-2014) Nr. 1 Aquacultuur in Vlaanderen 15/01/201451

Andere

07/05/2013 38 (2012-2013) Nr. 1 Activiteitenverslag over 2012

11/06/2013 37-H (2012-2013) Nr. 1 Enquête over de producten van het 
Rekenhof aan het Vlaams Parle-
ment

Begrotingsverslagen

14/05/2013 20 (2012-2013) Nr. 1 Aanpassing van de Vlaamse begro-
ting 2013

14/05/2013

12/11/2013 16 (2013-2014) Nr. 1 Onderzoek initiële begroting 2014 12/11/2013

21/11/2013

27/11/2013

Masterplan 2020

28/05/2013 63 (2010-2011) Nr. 14 Controle vierde voortgangsrap-
portage Masterplan 2020

30/05/2013

25/11/2013 63 (2010-2011) Nr. 17 Controle vijfde voortgangsrap-
portage Masterplan 2020

05/12/2013

Rekeningenboek en algemene rekeningen

03/07/2013 36-A (2012-2013) Nr. 1 Algemene rekeningen 2012 15/10/2013

13/11/2013 36 (2013-2014) Nr. 1 Rekeningenboek over 2012 14/01/2014

23/01/2014
51

51 Geen commissiebespreking met vertegenwoordigers van het Rekenhof. het rapport werd besproken naar aanleiding 
van twee vragen om uitleg van Vlaamse volksvertegenwoordigers.
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BIjLAgE 3 

Niet-recurrente controleactiviteiten per beleidsdomein
Hieronder worden de niet-recurrente controleactiviteiten opgelijst waarover het Rekenhof in 
2013 heeft gerapporteerd aan de administratie, de minister of het Vlaams Parlement, alsook de 
activiteiten die nog in uitvoering zijn. De recurrente activiteiten (zoals begrotingsonderzoek) 
zijn niet in het schema opgenomen.

Onderwerp Rapporterings-
fase

Horizontaal

Diepteonderzoek Overflow en toepassing van de aanrekenings-
regels in 2012

Rekeningenboek 
over 2012

Europese Unie

Thematisch onderzoek Aquacultuur in Vlaanderen Verslag aan 
Vlaams Parlement 
16/12/2013

Advies Impact van de nieuwe Europese verplichtingen 
voor het Vlaams Parlement

Advies aan Vlaams 
Parlement op 
31/10/2013

Beleidsdomein Bestuurszaken

Thematisch onderzoek Raamcontracten van het Agentschap voor Fa-
cilitair Management

In uitvoering

Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid: se-
lectie, aanstelling en aansturing

In uitvoering

Diepteonderzoek Onderhoud en investeringsuitgaven aan gebou-
wen door het Agentschap voor Facilitair Ma-
nagement

Rekeningenboek 
over 2012

Beleidsdomein Financiën en Begroting

Thematisch onderzoek Inning van verkeersbelastingen: migratie naar 
VLABEL en integratie in het Vlaams Fiscaal Plat-
form

Rekeningenboek 
over 2012

Advies Conceptnota nieuwe regelgeving Advies aan com-
missievoorzitter op 
09/04/2013

Gebruik van digitale facturen Advies aan IVACA 
op 17/12/2013

Diepteonderzoek Interventies van de Vlaamse overheid met be-
trekking tot de financiële crisis

Rekeningenboek 
over 2012

Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Diepteonderzoek Onkostenvergoedingen bij Toerisme Vlaanderen Rekeningenboek 
over 2012

Rollende fondsen van de vertegenwoordigers 
van de Vlaamse Regering

Rekeningenboek 
over 2012

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Diepteonderzoek Subsidiëring competentiepolen voor innovatie Rekeningenboek 
over 2012
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Onderwerp Rapporterings-
fase

Opstart van het Strategische Actieplan Limburg 
in het Kwadraat (SALK)

In uitvoering

Financiële risico’s in de groep van 
ondernemingen behorend tot de Participatie-
maatschappij Vlaanderen nv (PMV)

In uitvoering

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Thematisch onderzoek Volwassenenonderwijs: personeelsfinanciering Verslag aan 
Vlaams Parlement 
01/03/2013

Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in 
Nederland en Vlaanderen (vervolgonderzoek)

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
11/09/2013

Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt In uitvoering

Personeelsstatuten in het onderwijs In uitvoering

Werkingsmiddelen in het gewoon basis- en 
secundair onderwijs

In uitvoering

Diepteonderzoek Begrotingsfonds voor inschrijvingsgelden Deel-
tijds Kunstonderwijs

Rekeningenboek 
over 2012

Controle van het consolidatieproces in het GO! Rekeningenboek 
over 2012

Rapportering van de centraal betaalde lonen 
Onderwijs naar sociale zekerheid en fiscus

In uitvoering

Vlaamse hogescholen: toepassing van de over-
heidsopdrachtenwetgeving

In uitvoering

Toelagen en vergoedingen bij het UZGent In uitvoering

Verwerking van de integratieoperatie in de 
jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen van 
de universiteiten

In uitvoering

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Thematisch onderzoek Gebruikersbijdragen in de welzijnssector Verslag aan 
Vlaams Parlement 
04/09/2013

Diepteonderzoek Administratieve afhandeling van de persoonlijke 
assistentiebudgetten

Rekeningenboek 
over 2012

Uitvoering van de VIA-4-akkoorden van de 
private en de openbare sector

In uitvoering

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Thematisch onderzoek Culturele en jeugdinfrastructuur: investeringen, 
onderhoud en beheer

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
08/04/2013

Investeringen in sportinfrastructuur In uitvoering

Diepteonderzoek Beheer van tenten door de DAB Uitleendienst 
Kampeermateriaal voor de Jeugd

Rekeningenboek 
over 2012

Projectmatige steun voor kunstenorganisaties 
en kunstenaars

In uitvoering
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Onderwerp Rapporterings-
fase

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Thematisch onderzoek Knelpuntberoepen In uitvoering

Diepteonderzoek Toekenning van de Vlaamse ondersteuningspre-
mie voor personen met een arbeidshandicap

In uitvoering

Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Thematisch onderzoek Aquacultuur in Vlaanderen Verslag aan 
Vlaams Parlement 
16/12/2013

Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

Thematisch onderzoek Bescherming en herstel van het grondwater In uitvoering

Diepteonderzoek DAB Minafonds - uitgaven OVAM In uitvoering

DAB Minafonds - uitgaven VLM In uitvoering

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Thematisch onderzoek Werving en selectie bij De Lijn Verslag aan 
Vlaams Parlement 
31/01/2013

Verrekeningen bij de afdeling Maritieme Toe-
gang

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
17/09/2013

Besluitvorming en onderbouwing van trampro-
jecten door De Lijn

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
24/02/2014

Verrekeningen bij het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust

In uitvoering

Masterplan 2020 Vierde voortgangsrapportage over het Master-
plan 2020

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
28/05/2013

Vijfde voortgangsrapportage over het Master-
plan 2020

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
25/11/2013

Onderzoek op vraag Aanstelling van een exploitant voor de lucht-
havens Oostende-Brugge en Antwerpen

Verslag aan 
Vlaams Parlement 
12/12/2013

Diepteonderzoek Onderhoud van elektrische installaties en het 
elektriciteitsverbruik voor de wegen

Rekeningenboek 
over 2012

Opvolging van openstaande vorderingen bij de 
DAB VIF

In uitvoering

Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Diepteonderzoek Grondvoorraad van de VMSW Rekeningenboek 
over 2012

Beleidsruimte voor monumentenzorg Rekeningenboek 
over 2012
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