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23e 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 23e Boek, dat wordt voorgelegd aan het Parlement van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Vorderingensaldo 2017
Het vorderingensaldo van het jaar 2017 beloopt ‐94,9 miljoen euro, terwijl het in de begroting
van het gewest op nul euro werd geraamd. Dat verschil is het gevolg van de uitgaven voor
veiligheid en strategische investeringen (109 miljoen euro) die de Brusselse regering had
geneutraliseerd bij de opmaak van de aangepaste begroting 2017. De neutralisering van die
uitgaven hangt af van het standpunt dat de Europese Commissie zal innemen over de vraag
of die uitgaven al dan niet moeten worden meegeteld.
Bij zijn controle van de rekeningen 2017 van de diensten van de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft het Rekenhof bovendien vastgesteld dat de begrotingssaldi met
97,6 miljoen euro overschat werden door verkeerde aanrekeningen van uitgaven van het
boekjaar, wat een impact heeft van 54,0 miljoen euro op de ESR‐vorderingensaldi.
Algemene rekening 2017 van de gewestelijke entiteit: certificering met voorbehoud
Het Rekenhof heeft een oordeel met vier punten van voorbehoud geformuleerd over de
algemene rekening 2017 van de gewestelijke entiteit (dat zijn de diensten van de regering
+ 22 autonome bestuursinstellingen). Het Rekenhof heeft ook 21 rekeningen van die
autonome bestuursinstellingen gecertificeerd: voor 2 instellingen heeft het Rekenhof zich
ervan onthouden een oordeel te formuleren, voor 13 instellingen formuleerde het een oordeel
met voorbehoud en voor 6 instellingen was er een goedkeurend oordeel.
Inventarisbeheer
Het Rekenhof stelt terugkerende tekortkomingen vast in de inventaris van de materiële en
immateriële vaste activa van de diensten van de regering en van de autonome
bestuursinstellingen (ABI). De inventarissen zijn onvolledig, er gebeuren geen fysieke
controles en er is sprake van foutieve registraties, waardoor vragen rijzen over de waarde van
die activa.
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Thematische audits
Het Rekenhof stelt ook de resultaten voor van de audit over de overheidsopdrachten van het
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Die heeft enkele leemtes
aangetoond in de evaluatie van de offertes en de motivering van het gebruik van de
hypothese van de enige leverancier om het gebrek aan mededinging te verantwoorden. Het
Rekenhof heeft ook de administratieve en geldelijke toestand van de personeelsleden van
Innoviris onderzocht. Daarbij heeft het verschillende vaststellingen en aanbevelingen
geformuleerd, meer bepaald over de ontvankelijkheid van de kandidaturen en de berekening
van de in aanmerking komende anciënniteit van het personeel. Wat betreft de subsidiëring
van geco’s (gesubsidieerde contractuelen) door Actiris ten slotte, heeft het Rekenhof
vastgesteld dat het beheer ervan voor verbetering vatbaar is. De regelgeving is uitermate
complex en gediversifieerd, waardoor ze moeilijk toe te passen is en aan doeltreffendheid
inboet. Bovendien lijkt de wijze waarop sommige subsidies worden verantwoord, niet
adequaat. Tot slot is het proces lastig te beheren bij gebrek aan beheerinformatie.

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 23e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en dit persbericht staan op de website van het Rekenhof:
www.rekenhof.be.
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