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22e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het Rekenhof publiceert vandaag zijn 22e Boek, dat het voorlegt aan het Parlement van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Het eerste luik betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat vijf delen.
Het eerste deel onderzoekt de begrotingsuitvoering 2015 en 2016 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt een analyse gemaakt van de evolutie van het
begrotingssaldo, het vorderingensaldo, de ontvangsten, de uitgaven, het uitstaande bedrag
aan vastleggingen en de schuld van het Gewest. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de door
het Instituut voor de Nationale Rekeningen opgestelde vorderingensaldi stroken met de
doelstellingen, namelijk een begrotingsevenwicht in ESR‐termen tijdens de legislatuur 2014‐
2019.
In het tweede deel stelt het Rekenhof de resultaten voor van twee thematische audits. Wat
de vzw Iristeam betreft, heeft het Rekenhof de naleving van de regels inzake goed
personeelsbeheer kunnen vaststellen. Het formuleert echter een voorbehoud bij de
gelijkstelling van administratieve medewerkers met informaticapersoneel, die aldus dezelfde
geldelijke voordelen genieten.
In verband met de overheidsopdrachten van de Dienst Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp stelde het Rekenhof vast dat de interne controle onvoldoende is en veel
inbreuken vertoont tegen de wettelijke voorschriften voor overheidsopdrachten.
De twee volgende delen van het 22e Boek behandelen de certificering van de algemene
rekening van de diensten van de regering en de certificering van de rekeningen van de
bestuursinstellingen. Het Rekenhof belicht eerst de certificeringsopdracht en overloopt
daarna de gecertificeerde rekeningen, waarbij het beknopt de belangrijkste opmerkingen uit
de controleverslagen aanhaalt.
Het laatste deel omvat een synthese van de laatste controleverslagen over instellingen
waarvan de rekeningen niet moeten worden gecertificeerd.
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Het tweede luik van het 22e Boek gaat over het onderzoek van de algemene rekeningen van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Het
Rekenhof heeft zich ervan onthouden een oordeel te formuleren omdat de gegevens die het
tijdens de audit ontving, ontoereikend en niet geschikt waren om zich met voldoende en
redelijke zekerheid te kunnen uitspreken over de regelmatigheid, de waarachtigheid en de
getrouwheid van die rekeningen.
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.
Het 22e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en het persbericht zijn ter beschikking op de homepage van het
Rekenhof: www.rekenhof.be.
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