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Het Rekenhof stelt zijn 34e Boek van opmerkingen voor aan het Parlement van
de Franse Gemeenschap (delen I en II)

Het Rekenhof publiceert vandaag zijn 34e Boek van opmerkingen en bezorgt die publicatie
aan het Parlement van de Franse Gemeenschap. Het Boek bestaat uit twee delen.
In het eerste deel bespreekt het Rekenhof de certificering van de algemene rekening van de
diensten van het algemeen bestuur en van de ministeriële kabinetten (“de entiteit”) voor het
boekjaar 2021, en formuleert het zijn commentaar daarbij.
Het tweede deel telt vier luiken.
Het eerste luik en het tweede luik becommentariëren respectievelijk het vorderingensaldo
2021 zoals dat werd bepaald door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), en de
schuld van de Franse Gemeenschap.
Het derde luik omvat de opmerkingen en bevindingen van het Rekenhof over de
onderwijsdiensten met autonome boekhouding en de administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie.
Het vierde luik omvat drie specifieke artikels over de controle van de rekeningen 2014 tot
2020 van de academische clusters, over de opvolging van de aanbevelingen uit een
thematische audit en over de leerlingentelling 2022.
Algemene rekening 2021 van de entiteit
Dit 34e Boek bespreekt het resultaat van de certificering, door het Rekenhof, van de algemene
rekening van de entiteit voor het boekjaar 2021, en geeft ook de commentaren van het
Rekenhof weer.
Het Rekenhof meent dat de controle‐informatie die het verkregen heeft, toereikend en
passend is om een oordeel te kunnen formuleren. Het is tot de conclusie gekomen dat
afwijkingen van materieel belang en van diepgaande invloed op de rekeningen nopen tot het
formuleren van een afkeurend oordeel over die rekening.
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Vorderingensaldo
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft het vorderingensaldo van de Franse
Gemeenschap voor 2021 bepaald op ‐867,6 miljoen euro, wat een verbetering is met
133,9 miljoen euro in vergelijking met het saldo dat bij de aanpassing van de begroting 2021
op 1.001,7 miljoen euro was geraamd. Dat het tekort minder groot was dan geraamd, is
voornamelijk het gevolg van het feit dat het vorderingensaldo van de entiteiten die tot de
consolidatieperimeter behoren, gunstiger uitviel dan geraamd.
Schuld en intrestlasten
De directe schuld van de Franse Gemeenschap stijgt met 860,4 miljoen euro ten opzichte
van 2020. Ze beloopt 9,6 miljard euro op 31 december 2021, tegenover 6,1 miljard euro op
31 december 2016. Die sterke stijging vloeit voort uit de recurrente begrotingstekorten van
de voorbije jaren. Naast de directe schuld torst de Franse Gemeenschap ook een indirecte
schuld van 1,2 miljard euro. Die omvat de gewaarborgde schulden in verband met de
schoolinfrastructuur van de gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, de schuld van de
instellingen die deel uitmaken van de consolidatieperimeter van de Franse Gemeenschap en
de leningen die werden gesloten in het kader van de gedelegeerde opdrachten en de
alternatieve financiering. Bijgevolg beloopt de geconsolideerde brutoschuld, die de directe
en de indirecte schuld omvat, 10,8 miljard euro eind 2021. De intrestlasten belopen
158,7 miljoen euro in 2021, d.i. 1,33 % van de uitgaven. Zoals alle overheden kon de Franse
Gemeenschap nog tot in 2021 de zeer lage rentevoeten genieten die in de eurozone gelden
voor nieuwe leningen en de vernieuwing van leningen die vervallen. De houdbaarheid van
de schuld van de Franse Gemeenschap zou evenwel in het gedrang kunnen komen als de
rentevoeten stijgen en/of als het begrotingstekort niet in de hand wordt gehouden.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
De integrale tekst van het 34e Boek van opmerkingen dat het Rekenhof voorlegt aan het
Parlement van de Franse Gemeenschap, evenals het bijbehorende persbericht, zijn
beschikbaar op www.rekenhof.be.
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