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Verslag aan het Waalse Parlement
Waarborgen toegekend door het Waalse Gewest

Indien een beroep wordt gedaan op de door het Waalse Gewest toegekende
waarborgen, kunnen die gevolgen hebben voor de toekomstige financiële situatie
van het gewest. Het Rekenhof voerde een audit uit om te bepalen of het gewest in
staat is om die voorwaardelijke verbintenissen onder controle te houden en op te
volgen, om ze te boeken op zijn rekeningen en in te staan voor een exhaustieve
rapportering aan de Europese instellingen. Aldus vervolledigt het Rekenhof zijn
analyse van de risico’s en onzekerheden met betrekking tot de stand van zaken van
de Waalse overheidsfinanciën, waar het Waalse Parlement om verzocht bij een
resolutie van 6 september 2017.
Het Rekenhof stelt vast dat het de toelatingen tot toekenning van een gewestelijke waarborg
die het parlement toestond in het raam van de stemming van de begrotingsdecreten,
ontbreekt aan exhaustiviteit, transparantie, evaluatie en bijwerking. Aangezien de
administratie niet over alle informatie beschikt die nodig is om die waarborgen op te lijsten
en op te volgen, kan ze niet nagaan of de toelatingen al dan niet worden overschreden en
kan ze zich er niet van vergewissen of de bij de rapporteringsactiviteiten meegedeelde
informatie kwaliteitsvol is.
Bovendien omvatten de aan het parlement bezorgde inlichtingen betreffende gewestelijke
waarborgen niet de waarborgen die worden toegekend in verband met gedelegeerde
opdrachten binnen de economische sector, noch bepaalde waarborgen die worden
toegekend door het gewestelijk centrum voor bijstand aan gemeenten (Centre Régional
d’Aide aux Communes) en door de Waalse maatschappij voor het beheer van alternatieve
financiering (Société wallonne pour la gestion d’un financement alternatif).
Tevens organiseert de administratie geen opvolging voor de waarborgen die worden
toegekend door instellingen die tot de gewestelijke perimeter behoren in het raam van
specifieke wettelijke of organieke bepalingen, en heeft ze geen informatie ter beschikking
over de bestaande achterstallen en geschillen. Bijgevolg beveelt het Rekenhof aan een
volledig overzicht van die waarborgen op te nemen in de algemene toelichting bij de
begroting.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het gewest bij de inwerkingtreding van de
decreetbepalingen die verplichten tot het bijhouden van een algemene boekhouding, al zijn
tegoeden, rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen van ongeacht welke aard zal
moeten boeken. Bijgevolg zal de informatie aangaande de toegekende waarborgen moeten
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worden opgenomen in rekeningen buiten balans, en zullen de risico’s op tussenkomst
moeten worden geëvalueerd en geboekt op rekeningen voor voorzieningen.
Ook beveelt het Rekenhof aan het gebruik van de tool voor het oplijsten en opvolgen van de
directe schuld uit te breiden tot alle indirecte schulden en waarborgen van het Waalse
Gewest.
In overeenstemming met de regels van het Europees Systeem van Rekeningen moet het
Waalse Gewest ten slotte sinds 2014 relevante inlichtingen bezorgen aan het Instituut voor
de Nationale Rekeningen in verband met de voorwaardelijke verbintenissen die een grote
impact kunnen hebben op de begroting van het gewest. Het Rekenhof benadrukt dat die
informatie niet afkomstig is uit het systeem voor overheidsboekhouding van het gewest en
dat niet wordt gecontroleerd of ze correct en exhaustief is.
Antwoord van de minister
De minister bevoegd voor Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens
onderstreept dat de door het Rekenhof geformuleerde vaststellingen en aanbevelingen
zullen worden opgevolgd door de directie Financiering.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Waarborgen toegekend door het Waalse Gewest, waarvan enkel een digitale versie
bestaat, is net als dit persbericht beschikbaar op de website van het Rekenhof:
www.rekenhof.be.
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