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Woord vooraf

Nieuwe presentatie van het jaarverslag
Ingevolge een beslissing van het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers d.d.
6 november 1984 onderzoekt de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer de
rekeningen en ontwerpbegrotingen van het Rekenhof vóór de goedkeuring van de jaarlijkse dotatie aan het Rekenhof. Naast zijn rekeningen en begrotingen zendt het Rekenhof
de Commissie voor de Comptabiliteit een verslag over zijn activiteiten in het vorige
dienstjaar.
Het jaarverslag moet worden onderscheiden van de boeken waarmee het Rekenhof de
parlementaire vergaderingen elk jaar op de hoogte brengt van de belangrijkste resultaten
van zijn controleopdrachten. Het is een beschrijving van de activiteiten van het Rekenhof
tijdens het afgelopen jaar, evenals van de daarvoor ingezette middelen.
Het jaarverslag van het Rekenhof werd tot nu toe enkel verspreid onder de leden van
de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De
algemene vergadering van het Rekenhof heeft op 27 februari 2002 beslist vanaf het
dienstjaar 2001 een jaarverslag te publiceren dat ruimer zou worden verspreid en naar de
vorm enigszins zou worden herwerkt.
Het nieuwe jaarverslag bestaat uit twee grote delen. Het eerste beschrijft in het kort de
activiteiten van het Rekenhof (controle van de rekeningen, rechtmatigheidsonderzoek,
doelmatigheidsonderzoek, jurisdictionele opdracht, informatie-opdracht, met inbegrip van
het inzagerecht van de parlementsleden), in het algemeen en per gecontroleerde entiteit
(federale Staat, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschapscommissie, Vlaamse provincies, Waalse
provincies). Het tweede deel van het nieuwe jaarverslag beschrijft de voor die activiteiten
ingezette menselijke en materiële middelen. Daarna volgt een synthese van de begroting
van het afgelopen dienstjaar (het jaar 2001 in dit verslag) en van de rekeningen van het
daaraan voorafgaande dienstjaar (het jaar 2000 in casu), zoals die werden goedgekeurd
door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het nieuwe jaarverslag van het Rekenhof heeft een tweevoudig doel. Vooreerst wordt,
zoals in het verleden, ten aanzien van de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer
verantwoord hoe het Rekenhof zijn verschillende opdrachten in het afgelopen kalenderjaar
heeft volbracht. Daarnaast wordt een betere kennis van de instelling bij de verschillende
parlementaire vergaderingen en het publiek beoogd, door de activiteiten van het Rekenhof
te beschrijven en door te preciseren met welke middelen het zijn diverse bevoegdheden
heeft uitgeoefend en zijn opdrachten heeft uitgevoerd.
Opvallende punten in 2001
In het kader van de vijfde Staatshervorming, die in 2001 werd doorgevoerd, heeft artikel 12 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen
en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten een nieuw artikel 9bis in de
bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 ingevoegd. Daarin wordt het Rekenhof
belast met een adviserende en informatieve opdracht met betrekking tot de uitvoering van
de gewestelijke fiscale autonomie inzake personenbelasting. Dat onderwerp wordt uiteengezet in hoofdstuk 12 van het eerste deel van dit verslag.
In 2001 vond eveneens een nieuw type van externe communicatie van het Rekenhof
ingang. Naast de boeken die het Rekenhof elk jaar aan de verschillende parlementaire
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assemblées richt, worden afzonderlijke verslagen gepubliceerd in verband met de audits in
uitvoering van de wet van 10 maart 1998 betreffende de controle op de goede besteding
van de overheidsgelden en in uitvoering van de bepalingen die het Rekenhof belasten met
een controle op de fiscale ontvangsten. Het Rekenhof heeft aldus in 2001 niet minder dan
14 afzonderlijke verslagen gepubliceerd. Ze werden toegezonden aan de betrokken wetgevende vergaderingen en verdeeld onder hun leden. Daarna werden ze op de internetsite
van het Rekenhof geplaatst.
Eén van die afzonderlijke verslagen, met name in verband met de goede besteding van de
rijksgelden door de NMBS, was een antwoord op een reeks onderzoeksvragen die door
de Kamer van Volksvertegenwoordigers zelf werden gesteld. Het heeft inzonderheid als
referentie gediend voor het parlementaire debat over het wetsontwerp houdende wijziging
van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven1.

De Voorzitter,

De Eerste Voorzitter,

Fr. Vanstapel

W. Dumazy

1 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven, verslag van de commissie, Parl. St., Kamer, 2001-2002, Nr. 1422-4.
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Het College

Samenstelling
Het Rekenhof bestaat uit twee kamers, een Nederlandse en een Franse, die elk zijn
samengesteld uit een voorzitter, vier raadsheren en een griffier. De oudstbenoemde voorzitter en griffier dragen respectievelijk de titel van eerste voorzitter en hoofdgriffier. De
algemene vergadering en de kamers beslissen als college.
De leden van het Rekenhof worden benoemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een vernieuwbare termijn van zes jaar. De wedden en het pensioen van
de leden van het Rekenhof worden bij wet vastgelegd. De wetgever heeft voorzien in een
aantal onverenigbaarheden en verbodsbepalingen om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de leden van het Rekenhof te garanderen.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft mevrouw de Raadsheer Annie DuroiVanhelmont in de vergadering van 25 januari 2001 machtiging verleend haar rechten op
een rustpensioen te laten gelden op 1 juni 2001. Tijdens de vergadering van 10 mei 2001
heeft de Kamer de heer Jan Debucquoy benoemd tot raadsheer in de Nederlandse kamer.
Hij werd op 1 juni 2001 in de algemene vergadering van het Rekenhof in zijn ambt geïnstalleerd.
Het Rekenhof was op 31 december 2001 als volgt samengesteld.
Nederlandse kamer

Franse kamer

Voorzitter :
Fr. Vanstapel

Eerste Voorzitter :
W. Dumazy

Raadsheren :
J. Beckers
R. Lesage
I. Desomer
J. Debucquoy

Raadsheren :
M. de Fays
G. Hubert
P. Rion
J. Culot

Hoofdgriffier :
Fr. Van Den Heede

Griffier :
Fr. Wascotte

Individuele mandaten
De wetgever vertrouwt de externe controle van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen toe aan een afzonderlijk college. Zulks is het geval voor de autonome overheidsbedrijven. De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven vertrouwt aan een college van commissarissen, bestaande uit
vier leden, de controle toe op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en het organiek statuut, van de weer te geven verrichtingen. Twee leden van dat college worden door het Rekenhof aangewezen. Aldus
zetelen er leden van het Rekenhof in het college van commissarissen van de NMBS,
Belgacom, De Post, Belgocontrol en BIAC.
De wet van 8 juni 1992 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten en de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de “Belgische Technische
Coöperatie” (BTC) in de vorm van een vennootschap van publiek recht vertrouwen de
controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen eveneens toe aan een college van vier commissarissen, waarvan twee leden door het Rekenhof worden aangewezen. Het Rekenhof heeft
twee van zijn leden aangewezen voor de NV van publiek recht A.S.T.R.I.D. en voor de
BTC.
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De eerste voorzitter neemt het voorzitterschap waar van de commissie die toezicht uitoefent op de verrichtingen van de Amortisatiekas, overeenkomstig de wet van 2 augustus 1955 houdende opheffing van het Fonds tot delging der staatsschuld.
De wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij bepaalt dat één van de drie commissarissen, belast met de controle op de rekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen bij de Nationale Loterij, wordt voorgedragen door het Rekenhof2. In uitvoering
van die wet heeft het Rekenhof één van zijn leden als commissaris aangewezen.
Overeenkomstig artikel 32, § 3, van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut
van de RTBF, werden twee leden van het Rekenhof benoemd binnen het college van
rekeningcommissarissen van de RTBF, dat uit vier leden bestaat.
Overeenkomstig respectievelijk artikel 30, § 2, van het statuut van de “Société publique
de gestion de l’eau” (SPGE) en artikel 32, § 1, van het statuut van de “Société wallonne
des eaux” (SWDE), werd een lid van het Rekenhof benoemd binnen het college van
rekeningcommissarissen van die twee openbare maatschappijen.
De leden van het college vervullen eveneens bepaalde mandaten in een aantal internationale instellingen waarin België participeert, alsmede in internationale instellingen die
instaan voor de coördinatie tussen entiteiten die de externe controle van de overheden
uitoefenen. Zo is de eerste voorzitter verificateur van de rekeningen van Interpol voor de
periode 1998-2001. Een lid van het Rekenhof is verbindingsofficier van het Belgische
Rekenhof bij de Europese Rekenkamer. De griffier is secretaris-generaal van de European
Evaluation Society en rekeningcommissaris van het European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts voor de dienstjaren 2000 tot 2003 en van de West-Europese Unie
(WEU) voor de dienstjaren 2000 tot 2002.

Vergaderingen
Het Rekenhof houdt zitting het hele jaar door.
In 2001 werden 50 gewone algemene vergaderingen en 22 buitengewone algemene vergaderingen gehouden.
De Nederlandse en Franse kamer van het Rekenhof hebben respectievelijk 61 en 60 vergaderingen gehouden.

Briefwisseling
Het Rekenhof voert rechtstreeks briefwisseling met de verschillende algemene besturen.
Het voert eveneens briefwisseling met de bestendige deputaties van de provincieraden
betreffende de comptabiliteit van de provincies3. In 2001 heeft het nagenoeg 1.200 brieven met opmerkingen verzonden aan de verschillende gecontroleerde entiteiten.

2

De wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij werd opgeheven door de wet van 19 april 2002 tot
rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. Artikel 20 van die wet bepaalt dat de
door het Rekenhof benoemde commissaris wordt aangewezen onder zijn leden.

3

Artikel 6 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
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EERSTE DEEL

ACTIVITEITEN

Hoofdstuk 1
Algemene beschrijving van de activiteiten

1.1

Controle van de rekeningen
De federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten alsmede de openbare
instellingen die ervan afhangen, evenals de provincies, leggen jaarlijks rekening af
over de besteding van de overheidsgelden die hun werden toevertrouwd. De rekeningen worden overgezonden aan het Rekenhof, dat de juistheid, betrouwbaarheid
en volledigheid van de financiële staten verifieert, en dat daarbij nagaat of de comptabiliteitsverrichtingen in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake rijkscomptabiliteit. Het Rekenhof controleert en sluit bovendien de rekeningen af die zijn
opgesteld door de openbare rekenplichtigen, d.w.z. de ambtenaren van de uitvoerende macht die zijn belast met de inning en/of betaling van overheidsgelden.
Het Rekenhof stelt vast of de rekeningen effen zijn, dan wel een tegoed of een
tekort vertonen. In de eerste twee gevallen verleent het Rekenhof kwijting. Zo het
een tekort vaststelt, kan dat leiden tot de jurisdictionele procedure.
Krachtens artikel 8, eerste lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof worden
de rekeningen over gelden van de gewone rekenplichtigen, de rekeningen over
waren, de rekeningen van fondsenvoorschotten toegekend aan de buitengewone
rekenplichtigen alsmede de beheersrekeningen van de gewone rekenplichtigen van
de diensten met afzonderlijk beheer in elke kamer afgesloten door één raadsheer
die daartoe door de bevoegde voorzitter is aangewezen.

1.2

Rechtmatigheidsonderzoek
Het Rekenhof oefent een rechtmatigheidsonderzoek uit op de openbare uitgaven en
ontvangsten. Het verifieert de overeenstemming ervan met de begrotingswet (voldoende kredieten op de begroting, juistheid van de aanrekeningen, enz.) en het vergewist zich van de correcte toepassing van de rechtsregels waaronder de gecontroleerde verrichting valt (in het bijzonder de normen die van toepassing zijn inzake
overheidsopdrachten, de toekenning en aanwending van de subsidies, de aanwerving van personeel, enz.). Het rechtmatigheidsonderzoek gebeurt onder andere
via het voorafgaand visum van de uitgavenordonnanties. Geen enkele ordonnantie
mag immers worden vereffend zonder het visum van het Rekenhof, dat zich vergewist van de naleving van de regelgeving vooraleer dat visum te verlenen. Ingeval
het visum wordt geweigerd, kan de regering onder haar verantwoordelijkheid beslissen dat de betaling toch moet gebeuren. Het Rekenhof viseert dan onder voorbehoud en brengt de betrokken wetgevende vergadering onverwijld van zijn redenen
hiervoor op de hoogte. Heel wat recurrente uitgaven zoals de personeelsuitgaven
zijn echter vrijgesteld van de vereiste van het voorafgaand visum, dit om de vereffening ervan te bespoedigen. In dat geval verifieert het Rekenhof de wettigheid en
de regelmatigheid ervan a posteriori.
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Figuur 1 – Vereffeningswijzen van de uitgaven van de
federale Staat en de gedefedereerde entiteiten in 2001
Kredietopeningen 4,9%

Fondsenvoorschotten 0,5%

Voorafgaand visum 25,4%

Overschrijvingen in de schrifturen (*)
39,8%

Vaste uitgaven 29,3%

Vaste uitgaven

Fondsenvoorschotten

Overschrijving in de schrifturen (*)

Voorafgaand visum

Kredietopeningen

(*) Deze overschrijvingen hebben in hoofdzaak betrekking op de dienst van de schuld van de
federale Staat, waar de uitgaven meestal gebeuren via thesaurierekeningen die vervolgens op de
begroting worden aangerekend door overschrijving in de schrifturen, zulks om de termijnen te eerbiedigen waarin is voorzien voor de betaling van de intresten of de terugbetaling van de schuld.

Het rechtmatigheidsonderzoek omvat eveneens de controle van de vastleggingen
uitgevoerd door de uitvoerende macht ten laste van de vastleggingskredieten.
Inzake overheidspensioenen moet het Rekenhof de wettigheid en het bedrag ervan
controleren vooraleer de toekenningsbesluiten te viseren.

1.3

Doelmatigheidsonderzoek
Het Rekenhof is eveneens belast met het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken
om het parlement te informeren over de manier waarop de openbare diensten
worden beheerd. De aard van een doelmatigheidsonderzoek wordt beschreven
onder verwijzing naar drie begrippen : zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.
• Het onderzoek van de zuinigheid bestaat erin na te gaan of de financiële, menselijke en materiële middelen die worden ingezet, zowel vanuit kwalitatief als
kwantitatief oogpunt op het geschikte tijdstip en tegen de beste prijs worden
verworven.
• Het onderzoek van de doeltreffendheid geeft aan in hoeverre de vooropgestelde
oogmerken en doelstellingen worden bereikt.
• Het onderzoek van de doelmatigheid meet de verhouding tussen de ingezette
middelen en de bereikte resultaten. Het wil zich met andere woorden ervan vergewissen dat de financiële, menselijke en materiële middelen optimaal worden
aangewend.
Dit onderzoek wordt a posteriori uitgevoerd, d.w.z. nadat de verrichtingen zijn uitgevoerd. Zoals zijn andere opdrachten voert het Rekenhof deze opdracht uit op
eigen initiatief. Dat algemeen principe van onafhankelijkheid betekent een waarborg
voor de objectiviteit en de onpartijdigheid. Om de informatieverstrekking aan de
wetgevende vergaderingen te verbeteren heeft de wetgever echter bepaald dat
deze vergaderingen het Rekenhof kunnen belasten met specifieke beheersonderzoeken. Dit heeft zich in 2001 één keer voorgedaan ingevolge de vraag van de
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Kamer van Volksvertegenwoordigers aan het Rekenhof een controle op de goede
besteding van de rijksgelden door de NMBS uit te voeren (cf. infra punt 2.3).
Het Rekenhof heeft een tegensprekelijke procedure uitgewerkt om dergelijke onderzoeken uit te voeren, waarvan de principes bestaan in de aankondiging van het
onderzoek aan de ministers en aan de betrokken leidend ambtenaren, de gedachtewisseling met de administratie op basis van het voorlopig verslag van het auditoraat,
alsmede de briefwisseling met de bevoegde minister, en zulks vooraleer de resultaten van een onderzoek aan het parlement worden meegedeeld. Het informeren
van het parlement gebeurt in principe via een bijzondere publicatie, in de vorm van
een afzonderlijk gedrukt document dat door het Rekenhof wordt verspreid en waarin
het gehele verslag dat voordien aan de minister werd gericht wordt opgenomen,
samen met zijn antwoorden. Wanneer wegens de omvang van de auditverslagen
een afzonderlijke publicatie niet verantwoord is, worden zij in de boeken van
opmerkingen opgenomen.

1.4

Controle van de fiscale ontvangsten
In het raam van de algemene controle op de verrichtingen inzake de vaststelling en
de invordering van de door de Staat verworven rechten, met inbegrip van de fiscale
ontvangsten, voert het Rekenhof systeemaudits uit bij de fiscale besturen die belast
zijn met het toepassen van de belastingwetgeving.
Deze werkzaamheden van het Rekenhof verlopen volgens een welbepaalde procedure. De procedure werd ingevoerd door het protocol dat op 22 december 1995
door de Minister van Financiën en de voorzitters van het Rekenhof werd ondertekend en dat op 31 januari 1996 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.
Krachtens dat protocol, dat de nadere uitvoeringsregeling van de controles vormt,
verloopt een audit volgens de hiernavolgende fasen. Het Rekenhof brengt de
minister en het hoofd van het fiscaal bestuur in kwestie vooraf op de hoogte van de
geplande controles ; de auditeurs voeren een haalbaarheidsonderzoek uit, waarop na
goedkeuring van het Rekenhof de eigenlijke auditwerkzaamheden volgen ; na afloop
van de controleverrichtingen wordt door het auditoraat een ontwerpverslag voorgelegd aan de administratie voor een eerste tegensprekelijk debat ; het verslag dat
na afloop van dat debat met de administratie wordt uitgewerkt, wordt vervolgens
meegedeeld aan de Minister van Financiën, die aldus op de opmerkingen van het
Rekenhof kan antwoorden. Na afloop van dat tweede tegensprekelijk debat kan het
parlement over de resultaten van de audit worden ingelicht.

1.5

Informatie-opdracht
Het Rekenhof deelt aan de parlementen en de provincieraden het resultaat van zijn
controleopdrachten mee. Om met kennis van zaken de door de uitvoerende macht
gevraagde kredieten te kunnen toekennen en de aanwending ervan te kunnen
beoordelen, moeten deze vergaderingen immers beschikken over adequate en
onpartijdige budgettaire informatie. Deze informatie wordt op verschillende manieren
ter beschikking gesteld. Het Rekenhof verzendt zijn onderzoeksverslagen ofwel in
de vorm van in het jaarlijks boek geïntegreerde samenvattingen ofwel in de vorm
van afzonderlijke verslagen. De belangrijkheid of de hoogdringendheid van de mee
te delen informatie is bepalend voor de keuze van de vorm. Nadat het jaarlijks boek
(deel I) en de afzonderlijke rapporten aan het parlement zijn overgezonden, worden
ze gepubliceerd op de internetsite van het Rekenhof (http://rekenhof.be).
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Het Rekenhof meldt bovendien aan de betrokken parlementaire vergaderingen
iedere vastlegging, ordonnancering of betaling van uitgaven boven of buiten de in de
begrotingen voorziene kredieten. Het Rekenhof vervult eveneens een belangrijke
taak als budgettaire raadgever. Het zendt de parlementaire vergaderingen, voorafgaandelijk aan de stemming, zijn commentaar in verband met alle ontwerpbegrotingen die aan hun goedkeuring worden voorgelegd. De documenten van het
Rekenhof die aan de verschillende vergaderingen worden overgezonden, worden in
de Commissie voor de Financiën besproken in de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Rekenhof.
Voor de materies die onder de bevoegdheid van zijn vergadering vallen heeft elk
individueel parlementslid het recht de notulen van de algemene vergadering en van
de kamers van het Rekenhof, de briefwisseling, de begrotings- en financiële gegevens alsmede de boekhoudkundige stukken van ieder bij het Rekenhof geopend dossier te raadplegen en er een afschrift van te bekomen. Hij moet daartoe per brief of
per fax een verzoek sturen aan één van de voorzitters. Het inzagerecht slaat met
andere woorden op de onderwerpen waaraan het Rekenhof reeds een onderzoek
heeft gewijd en waarvoor het reeds een dossier heeft geopend. Het parlementslid
kan via zijn informatierecht ook inlichtingen bekomen in verband met kwesties die
(nog) niet door het Rekenhof zijn onderzocht en waarvoor (nog) geen enkel dossier
is geopend. Als voor de gevraagde informatie belangrijke bijzondere opzoekingen
noodzakelijk zijn, kan het Rekenhof de betrokken wetgevende vergadering vragen te
beslissen over de ontvankelijkheid van het verzoek. Die procedure werd ingesteld
om te vermijden dat de uitoefening van het informatierecht de normale uitvoering
van de wettelijke opdrachten van het Rekenhof zou belemmeren.

1.6

Jurisdictionele opdracht
De Grondwet belast het Rekenhof eveneens met “het nazien en het verevenen der
rekeningen van het algemeen bestuur en van allen die tegenover de staatskas
rekenplichtig zijn”. De rekeningen van de rekenplichtigen worden periodiek aan het
Rekenhof overgezonden, evenals wanneer de rekeningen een tekort vertonen en
wanneer de rekenplichtige zijn ambt neerlegt. Terzake wordt in elke kamer bij
beschikking van de bevoegde voorzitter een raadsheer aangewezen om te bepalen
of de rekeningen even zijn dan wel een overschot of een tekort vertonen. In het
geval dat een tekort in het beheer van een rekenplichtige wordt vastgesteld, moet
de bevoegde minister deze dagvaarden voor het Rekenhof. Hij kan enkel van dagvaarding afzien als hij van oordeel is dat de rekenplichtige zich kan beroepen op
overmacht of als het tekort een bij koninklijk besluit vastgesteld bedrag niet overschrijdt. Na afloop van de tegensprekelijke openbare procedure verleent het
Rekenhof de rekenplichtige kwijting als het concludeert dat er geen tekort is of dat
er sprake is van overmacht. In het andere geval veroordeelt ze de rekenplichtige tot
het aanzuiveren van zijn tekort of, rekening houdend met alle omstandigheden van
de zaak, tot het terugbetalen van slechts een gedeelte. Deze arresten kunnen voor
het Hof van Cassatie worden bestreden. Als het arrest van het Rekenhof wordt verbroken, wordt de zaak verwezen naar een commissie ad hoc binnen de Kamer van
Volksvertegenwoordigers die definitief uitspraak doet. Het Rekenhof is eveneens
belast met een jurisdictionele opdracht ten aanzien van de door de minister gedelegeerde ordonnateurs. Het bepaalt aldus de bedragen die te hunnen laste moeten
worden ingevorderd uit hoofde van kredietvastleggingen die zijn gebeurd met schending van de toepasselijke wettelijke bepalingen en uit hoofde van door de schatkist
geleden schade. In de jurisdictionele fase wordt ten overstaan van die ordonnateurs
dezelfde procedure gevolgd als ten aanzien van de rekenplichtigen.
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Hoofdstuk 2
Federale Staat

2.1

Controle van de rekeningen

2.1.1 Algemene rekeningen
De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de overzending en het onderzoek
van de verschillende elementen van de algemene rekening van de Staat.
Tabel 1 - Algemene rekeningen van de federale Staat
Overzending aan
het Rekenhof

Onderzoek door
het Rekenhof

1999 Rekening van uitvoering
van de begroting

17 december 2001

–

1998 Rekening van uitvoering
van de begroting

28 juni 2001

28 november 2001

1997 Rekening van uitvoering
van de begroting
Rekening van de Thesaurie

22 december 2000
en 17 januari 2001
29 oktober 2001

23 mei 2001

1996 Rekening van de Thesaurie
Rekening van de
vermogenswijzigingen en
samenvattende rekening

15 mei 2001
12 oktober 2001
en 7 januari 2002

28 augustus 2001

1995 Rekening van de Thesaurie
Rekening van de
vermogenswijzigingen en
samenvattende rekening

18 december 2000
28 mei 2001
en 23 augustus 2001

11 april 2001
3 oktober 2001

1994 Rekening van de
vermogenswijzigingen en
samenvattende rekening

20 februari 2001
en 30 maart 2001

10 mei 2001

1993 Rekening van de
vermogenswijzigingen en
samenvattende rekening

27 oktober 2000
en 27 februari 2001

16 mei 2001

1992 Rekening van de
vermogenswijzigingen en
samenvattende rekening

29 mei 2000
en 17 juli 2000

4 april 2001

–

–

De toestand is in overeenstemming met het inhaalplan overeengekomen tussen de
Minister van Financiën en het Rekenhof. Volgens dat inhaalplan wordt de rekening
van uitvoering van de begroting 2002 uiterlijk op 30 juni 2003 bij het Rekenhof ingediend, d.w.z. op de datum zoals bepaald in de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
De voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voor het jaar
2000 van de federale Staat werd op 31 mei 2001 door de algemene vergadering van
het Rekenhof goedgekeurd en aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden, overeenkomstig artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit4.
4

Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de Staat voor 2000, Parl. St., Kamer,
2000-2001, Nr. 1279-2.
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2.1.2 Rekeningen van de openbare instellingen
Op verzoek van de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers maakt de hiernavolgende tabel op 31 december 2001 een
stand op van de rekeningaflegging en –controle wat betreft de federale openbare
instellingen.
Tabel 2 - Rekeningen van de federale openbare instellingen op 31 december 2001
Laatst
voorgelegde
rekening

Laatst
afgesloten
rekening

2000

1996

Dienst voor Regeling der Binnenvaart

1999

1999

Federaal Planbureau

1996

1996

2000

2000

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

1999

1999

Regie der Gebouwen

1998

1997

7

1996

1996

Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting

2000

2000

Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

2000

1994

Belgisch Instituut voor Normalisatie

2000

2000

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

2000

1997

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve
van de leden van de militaire gemeenschap

1999

1996

Koninklijke Muntschouwburg

1999

1996

Nationaal Geografisch Instituut

2000

1997

Nationaal Orkest van België

1998

1996

Paleis voor Schone Kunsten

2000

2000

Controledienst der Verzekeringen

1997

1997

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden

1999

1999

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

1999

1999

Nationale Delcrederedienst

1999

1997

Instellingen van categorie A
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
5

Instituut voor Veterinaire Keuring
6

Regie voor Maritiem Transport
Instellingen van categorie B

Instellingen van categorie C

Nationale Loterij

1999

1995

Participatiefonds

1999

1999

Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen
van de Zeevaartgewesten

1999

1999

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten
bate van Arbeiders der Ondernemingen voor
Binnenscheepvaart

1999

1999

Instellingen van categorie D

Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid

1999

1999

Fonds tot Vergoeding van de ingeval van Sluiting van
Ondernemingen Ontslagen Werknemers

1999

1996

5

In vereffening sedert 1 januari 2000.

6

Opmerkingen overgezonden op basis van de controle van de officieuze rekeningen van 1999.

7

Vereffend in de loop van 1999.
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Laatst
voorgelegde
rekening
1998

Laatst
afgesloten
rekening
1998

Fonds voor Beroepsziekten

1998

1998

Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder
Belgische Vlag

2000

2000

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

1996

1996

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

1998

1998

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

1999

1999

Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

1998

1996

Pool van de Zeelieden ter koopvaardij

1998

1998

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

1996

1996

Fonds voor Arbeidsongevallen

8

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

1998

1998

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

2000

1998

Rijksdienst voor Pensioenen

1998

1998

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

1999

1999

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale
en Plaatselijke Overheidsdiensten

1998

1998

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen
der Zelfstandigen

1999

1996

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

1998

1997

Andere instellingen
Amortisatiekas

2000

2000

Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut

2000

1999

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

1998

1997

Compensatiedienst voor Betaald Verlof der Zeelieden

1999

1999

Deposito- en Consignatiekas

2000

2000

Instituut van de Nationale Rekeningen

2000

2000

Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (Patrimonium)

2000

2000

Koninklijk Gesticht van Mesen

2000

2000

-

-

2000

1998

Koninklijke Munt van België9
Muntfonds
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

2000

2000

Nationale Arbeidsraad

1998

1998

Nationale Kas voor Rampenschade

2000

2000

Rentenfonds

2000

1999

2.1.3 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 3.029 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

8

Opgeheven sedert 1 januari 1999.

9

De rekeningen van 1997 en volgende jaren van de Koninklijke Munt, die door de Minister van Financiën
zijn goedgekeurd, werden nog niet neergelegd bij het Rekenhof. Het Rekenhof heeft de minister hieraan herinnerd.
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2.2

Rechtmatigheidsonderzoek
De hiernavolgende statistische gegevens geven de omvang aan van de controletaken die werden uitgevoerd met betrekking tot de volgens de verschillende ordonnanceringswijzen vereffende uitgaven. De tabellen vermelden niet de vaste uitgaven,
die in 2001 nagenoeg 530.470 miljoen BEF (13.150 miljoen EUR) vertegenwoordigen
en die ter plaatse steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De belangrijkste resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek worden opgenomen in de jaarlijkse boeken
die aan de Kamer worden toegezonden.

2.2.1 Controle van de uitgavenordonnanties (buiten de rijksschuld)
In 2001 heeft het Rekenhof 56.388 uitgavenordonnanties (buiten de rijksschuld)
behandeld, die nagenoeg 10.748.567 miljoen BEF (266.450 miljoen EUR) vertegenwoordigen10.
Tabel 3 - Aantal behandelde ordonnanties
Totaal

Wijzig.
(aantal)

48.681

144

0,30

103

0,21

Overschrijvingen in de schrifturen

3.427

4

0,12

6

0,18

Fondsenvoorschotten

1.629

6

0,37

4

0,25

Regularisaties

1.209

0

-

0

Regularisaties op kredietopeningen

Voorafgaand visum

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

-

1.129

0

-

0

-

Kredietopeningen

313

0

-

5

1,60

Totalen

56.388

154

0,0027

118

0,0021

Tabel 4 - Geordonnanceerde bedragen (in miljoen BEF)
Totaal
Regularisaties

Wijzig.
(bedr.)

9.852.631,3

0

Voorafgaand visum

469.835,5

89,1

Kredietopeningen

184.839,3

Regularisaties op kredietopeningen
Overschrijvingen in de schrifturen
Fondsenvoorschotten
Totalen

Wijzig.
(%)
-

Annul.
(bedr.)
0

Annul.
(%)
-

0,02

119,5

0,03

0

-

206,3

0,11

165.941,7

0

-

0

66.562,2

10,9

0,02

35,4

0,05

8.756,7

2,3

0,03

48,3

0,55

10.748.566,7

102,3

0,0009

409,5

0,003

-

2.2.2 Ordonnanties inzake de rijksschuld
Het Rekenhof heeft inzake rijksschuld 356 uitgavenordonnanties behandeld voor
een bedrag van nagenoeg 1.507.781,8 miljoen BEF (37.377 miljoen EUR).

10

Het totaal van de geordonnanceerde bedragen vertegenwoordigt het volume van de verwerkte verrichtingen.
Het vertegenwoordigt geenszins de netto uitgaven van de Staat. Eenzelfde netto uitgave kan immers het
voorwerp uitmaken van meerdere ordonnanceringen (regularisatieverrichtingen).
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Tabel 5 - Aantal en bedrag van de ordonnanties inzake de rijksschuld
Aantal

Bedrag
(miljoen BEF)

263

1.502.110,7

Voorafgaand visum

68

5.668,4

Regularisaties

22

1,8

3

0,9

356

1.507.781,8

Overschrijvingen in de schrifturen

Fondsenvoorschotten
Totalen

2.2.3 Pensioenen ten laste van de schatkist
Tijdens het jaar 2001 werden 24.364 pensioen- of rentedossiers aan het visum van
het Rekenhof onderworpen.
Tabel 6 - Aantal aan het visum onderworpen pensioen- en rentedossiers
Rust- en overlevingspensioenen
Oorlogspensioenen en -renten

6.972

Renten en kapitalen van arbeidsongevallen en beroepsziekten

1.557

Totaal

2.3

15.835

24.364

Doelmatigheidsonderzoek
Tijdens het jaar 2001 heeft het Rekenhof, ter uitvoering van de wet van
10 maart 1998, voor de federale materies vier verslagen over het onderzoek van de
goede besteding van de rijksgelden aan het federale parlement toegezonden.
Op het vlak van de personeelsadministratie van de federale overheidsdiensten heeft
het Rekenhof op 29 maart 2001 een auditverslag Centrale Dienst der Vaste
Uitgaven: afdeling Wedden overgezonden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De audit werd op 16 juni 1999 opgestart en gaf op 8 september 2000
aanleiding tot een tegensprekelijke gedachtewisseling met de betrokken diensten.
Op 8 november 2000 stuurde het Rekenhof zijn verslag aan de Minister van
Financiën, die zijn standpunt te kennen gaf in een brief van 21 december 2000.
In de sector verkeer en infrastructuur heeft het Rekenhof, op vraag van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers11, een onderzoek gevoerd van de goede besteding
van de rijksgelden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Na
een haalbaarheidsstudie, hoofdzakelijk bedoeld om de onderzoeksvragen te verfijnen, kon het Rekenhof het eigenlijke onderzoek aanvatten op 7 september 2000.
Het voorlopig verslag van het auditoraat werd op 28 maart 2001 voorgelegd aan de
NMBS evenals aan de betrokken minister. Na de als antwoord verstrekte schriftelijke commentaar te hebben geanalyseerd en verwerkt in het verslag, keurde het
Rekenhof op 18 mei 2001 zijn eindverslag goed en liet het dit onmiddellijk geworden
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De subcommissie "Rekenhof" van de
Commissie voor de Financiën en de Begroting besteedde drie vergaderingen aan
het onderzoek van dat verslag. Het Rekenhof zette er zijn conclusies uiteen in een
eerste vergadering op 1 juni 2001. In de vergaderingen van 11 en 18 juni 2001 werd
een gedachtewisseling gehouden tussen leden van het Rekenhof en parlementsleden. Het verslag heeft als referentie gediend bij de parlementaire bespreking van

11

Resolutie aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer van 11 mei 2000.
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het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van
sommige economische overheidsbedrijven12.
Het Rekenhof heeft aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook een onderzoeksverslag toegezonden over de werking van de markt voor lineaire obligaties. De
eerste fase van de tegensprekelijke procedure startte met de verzending, op 12
oktober 2000, van het voorlopig verslag aan de administrateur-generaal van de
Thesaurie. Deze fase eindigde met het antwoord dat de administrateur-generaal aan
het Rekenhof liet geworden op 17 november 2000. De tweede fase van de procedure liep van de verzending van het verslag aan de minister, op 13 december 2000,
tot de overlegging aan het Rekenhof van het ministeriële schrijven d.d. 9 februari
2001.
Tot slot heeft het Rekenhof in verband met het departement Landsverdediging op
5 oktober 2001 het verslag gepubliceerd over een audit met betrekking tot prestaties die het leger uitvoert voor derden ; deze prestaties impliceren in principe dat
de derden de kosten ervan terugbetalen. Die audit, die op 20 januari 2000 werd
aangevat, was onderwerp van een tegensprekelijke gedachtewisseling met de
betrokken diensten op 20 maart 2001. Op 4 mei 2001 zond het Rekenhof zijn verslag aan de Minister van Landsverdediging, die zijn standpunt meedeelde in een
brief van 25 juni 2001.

2.4

Controle van de fiscale ontvangsten
Vier controleoogmerken hebben aanleiding gegeven tot de publicatie van verslagen
ten behoeve van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2001 : Fiscale controle
van werkelijke beroepskosten, in februari 2001, Belastingkrediet ten voordele van
vennootschappen (artikel 289bis WIB 1992) en Functionering van de douanediensten inzake de invoerrechten, in juni 2001, en Inkohiering van de aanslagen in
de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, in december 2001.

2.5

Informatie-opdracht
In 2001 heeft het Rekenhof, naast zijn jaarlijks boek (deel I), verschillende documenten aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden : tien boekdelen
comptabiliteit in verband met vroegere boeken, acht afzonderlijke auditverslagen,
een voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voor het
jaar 2000, twee verslagen over begrotingsonderzoek (ontwerp van aanpassing 2001
en ontwerp van initiële begroting 2002) en vier uiteenzettingen betreffende beslissingen van de Ministerraad (procedure van het visum onder voorbehoud).

2.5.1 Boeken van het Rekenhof
Op 27 november 2001 heeft het Rekenhof de Voorzitter van de Kamer deel I van
zijn 158e Boek met zijn opmerkingen en documenten in verband met het begrotingsjaar 2000 (en vroegere begrotingsjaren) overhandigd.
Het Rekenhof heeft in 2001 eveneens de volgende boekdelen aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers toegezonden.
12

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven, verslag van de commissie, Parl. St., Kamer, 2001-2002, Nr. 1422-4.
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Tabel 7 - Boekdelen in verband met vroegere boeken van het Rekenhof
Begrotings- Referenties
jaar

Toezending
aan de Kamer

Parl. stuk/ wet
houdende
eindregeling van de
begroting

1997

155e Boek, Deel II.A : Rekening van
uitvoering van de begroting

12 dec. 2001

Kamer, Nr. 1575-2

1996

154e Boek, Deel II.A : Rekening van
uitvoering van de begroting

27 juni 2001

Wet van
27 november 2001

1995

153e Boek, Deel II.A : Rekening van
30 mei 2001
uitvoering van de begroting
153e Boek, Deel II.A : Rekening van
30 mei 2001
de Thesaurie
153e Boek, Deel II.A (bijvoegsel):
12 dec. 2001
Rekening van de vermogenswijzigingen
en samenvattende rekening

Wet van
10 augustus 2001

1994

7 febr. 2001
152e Boek, Deel II.A : Rekening van
uitvoering van de begroting
152e Boek, Deel II.A : Rekening van
7 febr. 2001
de Thesaurie
152e Boek, Deel II.A (bijvoegsel):
22 aug. 2001
Rekening van de vermogenswijzigingen
en samenvattende rekening

Wet van
15 mei 2001

1993

22 aug. 2001
151e Boek, Deel II.A (bijvoegsel) :
Rekening van de vermogenswijzigingen
en samenvattende rekening

1992

150e Boek, Deel II.A (bijvoegsel) :
Rekening van de vermogenswijzigingen
en samenvattende rekening

4 mei 2001

2.5.2 Begrotingsonderzoeken
Het Rekenhof heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de volgende verslagen
inzake begrotingsonderzoek toegezonden.
Tabel 8 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Begrotingsjaar
2001
2002

Ontwerpbegroting
Aanpassingsblad
Initiële begroting

Toezending
Parlementair stuk
aan de Kamer
16 mei 2001
Kamer, Nr. 1205-2
19 nov. 2001 Kamer, Nr. 1447-4

2.5.3 Afzonderlijke verslagen
Het Rekenhof heeft in totaal acht afzonderlijke verslagen gepubliceerd, waaronder
vier in verband met de controle van de fiscale ontvangsten en vier doelmatigheidsonderzoeken.
Tabel 9 - Publicaties in verband met de controle van de fiscale ontvangsten
Titel
Fiscale controle van werkelijke beroepskosten
Functionering van de douanediensten inzake de invoerrechten
Belastingkrediet ten voordele van vennootschappen (art. 289bis,
WIB 1992)
Inkohiering van de aanslagen in de personenbelasting en de
vennootschapsbelasting
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Verschijningsdatum
Febr. 2001
Juni 2001
Juni 2001
Dec. 2001
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Tabel 10 - Publicaties in verband met het doelmatigheidsonderzoek
Titel

Verschijningsdatum

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven : afdeling Wedden
Lineaire obligaties : instrumenten voor het beheer van de rijksschuld
De goede besteding van rijksgelden door de NMBS
Prestaties die het leger uitvoert voor derden

Maart 2001
April 2001
Mei 2001
Okt. 2001

2.5.4 Uiteenzettingen in het kader van de procedure van het visum onder
voorbehoud
Tabel 11 - Procedure van het visum onder voorbehoud
Beslissing van de
Ministerraad
305
19 jan. 2001
306
307
308

31 aug. 2001
31 aug. 2001
7 sept. 2001

Materie

Uiteenzetting van het
Rekenhof

Rustpensioen in het onderwijs van de
Franse Gemeenschap.
Rustpensioen in het onderwijs van de
Franse Gemeenschap
Rustpensioen in het onderwijs van de
Franse Gemeenschap
Rustpensioen in het vrij gesubsidieerd
onderwijs van de Franse Gemeenschap

12 juli 2001
10 okt. 2001
10 okt. 2001
21 nov. 2001

2.5.5 Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Tabel 12 - Inzage- en informatierecht van de volksvertegenwoordigers
Datum
05/01/2001
15/01/2001
22/01/2001
26/01/2001
02/02/2001

Naam
Fr. Brepoels
Fr. Brepoels
Fr. Brepoels
Y. Leterme
A. Van de Casteele

08/02/2001 G. Annemans
12/02/2001 S. Creyf
23/02/2001 G. Annemans
26/02/2001 G. Annemans

12/03/2001 G. Tastenhoye
14/03/2001 G. Annemans
28/03/2001 Y. Leterme
09/05/2001 J. Wauters
17/05/2001 J.J. Viseur

22/05/2001 L. Goutry
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Voorwerp
Airbus
Airbus
Airbus/Samenwerkingsakkoord
Dioxinecrisis
Onderzoek i.v.m. de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering - Doelmatigheidsaspecten
Overheidsbestellingen : gunning overheidsopdrachten
(Slangen & Partners)
Stookoliecheques
Slangen & Partners
Aanwending en verdeling door de Belgische Staat van
de vergoedingen aan de slachtoffers van de nationaalsocialistische vervolgingsmaatregelen
Asielcentra
Slangen & Partners
Zendingen van de Minister van Landbouw en
Middenstand naar Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland
Studiecentrum voor Kernenergie
Standpunt van het Rekenhof betreffende de
pensioenberekening voor ambtenaren aan wie op
onregelmatige wijze een graad en barema werden
toegekend
Beheer van het vastgoed van de federale overheid NV SOPIMA
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Datum

Naam

05/06/2001 S. Creyf
08/06/2001 Fr. Brepoels
21/06/2001 G. Annemans
09/07/2001 L. Vandenhove
16/07/2001 L. Vanoost
17/07/2001 G. Annemans
25/10/2001 B. Cerexhe
18/11/2001 Fr. Brepoels
19/11/2001 M. Th. Coenen

26/11/2001
04/12/2001
07/12/2001
21/12/2001

Fr. Brepoels
Fr. Brepoels
Y. Leterme
Y. Leterme

Voorwerp
Rapporten Rekenhof over federale wetenschappelijke
instellingen
Leerlingentelling
Dienstreizen federale ministers in 200013
Duitse vergoedingen (renten aan rechthebbenden van
burgerlijke oorlogsslachtoffers)
Rapporten Rekenhof over federale wetenschappelijke
instellingen
Duitse vergoedingen
Afsluiting van rekeningen van ministeriële kabinetten,
van 1995 tot 1999
Leerlingentelling
Verslagen over autonome overheidsbedrijven en
filialen (Berlaymont 2000, Sopima, …) ; rekeningen
van de Regie der Gebouwen14
Leerlingentelling
Asielcentrum : aankoop domein Hengelhoef
Slangen & Partners (financiële verloning activiteiten)
Statuut gedelegeerd bestuurder van De Post

Senaat
Tabel 13 - Inzage- en informatierecht van de senatoren

2.6

Datum

Naam

Voorwerp

04/01/2001

L. Caluwé

Leerlingentelling

08/01/2001

V. Van Quickenborne
A. Destexhe

Berlaymont 2000 NV

05/03/2001

M. Nagy

Financiële en budgettaire toestand van de federale
culturele instellingen (Paleis voor Schone Kunsten)

27/06/2001

V. Van Quickenborne

Kopie van de doorlichting van de dienst Verificatie
en Aanneembaarheid van de RVA (Verslag "Toelaatbaarheid tot werkloosheids- en wachtuitkeringen")

07/11/2001

J. Remans

Rollend materieel NMBS

05/12/2001

V. Van Quickenborne

Informatie over de gunning van opdrachten
betreffende diensten van juridische aard door
diverse federale ministers en diensten tijdens de
vorige en de huidige legislatuur

Jurisdictionele opdracht
In de loop van 2001 heeft het Rekenhof 27 rekeningen afgesloten waarin een tekort
werd vastgesteld. Zijn diensten hebben ook 21 gemotiveerde beslissingen van de
administratieve overheid om niet te dagvaarden voor het Rekenhof behandeld.
Tenslotte heeft het Rekenhof vier jurisdictionele arresten gewezen15.

13

Zie ook brief d.d. 26 juni 2001 van de heer H. De Croo betreffende informatie over de uitgaven voor de
dienstreizen van de Eerste Minister en van de ministers.

14

Zie ook brief d.d. 6 december 2001 van de heer H. De Croo betreffende Berlaymont 2000 NV.

15

De tekst in "gedepersonaliseerde vorm" van de arresten kan worden geraadpleegd op de internetsite van het
Rekenhof, http://rekenhof.be.
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Hoofdstuk 3
Vlaamse Gemeenschap

3.1

Controle van de rekeningen

3.1.1 Algemene rekeningen
De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de toezending en het onderzoek
van de algemene rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap.
Tabel 14 - Algemene rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap
Toezending
aan het
Rekenhof

Zitting van de
Nederlandse
kamer

Antwoord van
de minister

Zitting van de
Nederlandse
kamer

Ontwerpdecreet

1999

22 juni 2000

4 okt. 2000

16 mei 2001

24 juli 2001

26 okt. 2001

2000

31 juli 2001

16 okt. 2001

-

-

-

De opmerkingen van het Rekenhof (Nederlandse kamer) in verband met de algemene rekeningen van de jaren 1999 en 2000 werden respectievelijk in het 12e en
13e Boek van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement opgenomen (cf. infra punt
3.4.1).

3.1.2 Rekeningen van de openbare instellingen
De onderstaande tabel geeft de stand van zaken op 31 december 2001 weer in verband met de overlegging en de controle van de rekeningen van de Vlaamse openbare instellingen.
Tabel 15 - Rekeningaflegging door de openbare instellingen

Instellingen van categorie A
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige
Investeringsuitgaven (FFEU)
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en
Aquacultuursector (FIVA)
Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ)
Fonds Culturele Infrastructuur
Fonds Film in Vlaanderen (FFIV)
Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in
Vlaanderen (FIOV)16
Fonds Vlaanderen-Azië
Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie –
Kleine Ondernemingen (FEERR-KO)
Fonds voor Economische Expansie en Regionale Reconversie –
Middelgrote en Grote Ondernemingen (FEERR-MGO)
Grindfonds
16

Laatst
neergelegde
rekening

Laatst
afgesloten
rekening

2000

2000

2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000

2000
2000

2000
2000

2000

2000

2000
2000

2000
2000

Rekening op 30 juni 2000, datum waarop het FIOV werd opgeheven en overgenomen door het IWTVlaanderen.
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Herplaatsingsfonds
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor
Vlaams-Brabant (Vlabinvest)
Limburgfonds
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams
Gewest (OVAM)
Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF)
Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden (VIPA)
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)
Vlaams Zorgfonds
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Instellingen van categorie B en sui generis
Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
(BLOSO)
Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad17
Dienst voor de Scheepvaart
Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd
Onderwijs (DIGO)
Export Vlaanderen
Gemeenschapsonderwijs18
Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap
en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen)
Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen
(IVAH)
Kind en Gezin
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ)
NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel (OPZ Geel)
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem (OPZ Rekem)
Toerisme Vlaanderen
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG)
Vlaams Commissariaat voor de Media
Vlaams Fonds voor de Letteren
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap (VFSIPH)
Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB)
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)
Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) - De Lijn
Vlopera

Laatst
neergelegde
rekening

Laatst
afgesloten
rekening

2000

2000

2000
2000

2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000

2000

2000

2000

2000

2000
2000
-

2000
2000
-

2000

2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000

2000
2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

17

Instelling die wordt beheerd samen met de Franse Gemeenschap. De rekeningen van 1997 tot 2000 ontbraken nog op 31 december 2001.

18

Het jaar 2000 is het eerste jaar waarover het Gemeenschapsonderwijs (opvolger van de Autonome Raad voor
het Gemeenschapsonderwijs) een geconsolideerde rekening moet neerleggen. Tot eind 2001 was enkel de
rekening 2000 van het Gemeenschapsonderwijs – centraal niveau bezorgd.

Jaarverslag 2001 – Rekenhof, juni 2002

25

3.1.3 Rekeningen van de universiteiten
De onderstaande tabel geeft de stand van zaken op 31 december 2001 weer in verband met de overlegging en het visum van de rekeningen van de Vlaamse universiteiten.
Tabel 16 - Rekeningaflegging door de universiteiten
Laatst
Laatst
neergelegde geviseerde
rekening
rekening
Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

1999

1996

Katholieke Universiteit Brussel (KUB)

1999

1998

Limburgs Universitair Centrum (LUC)

1999

1998

Universiteit Antwerpen (UA)

1999

1998

Universitaire Instelling Antwerpen (UIA)

1999

1996

Universitair Centrum Antwerpen (UCA)

1999

1998

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA)

1999

1996

Universiteit Gent (UG)

1999

1996

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

1999

1996

3.1.4 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 879 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

3.2

Rechtmatigheidsonderzoek
De statistische gegevens onder deze hoofding geven een idee van de omvang van
de controletaken met betrekking tot de uitgaven vereffend volgens de verschillende
ordonnanceringswijzen. De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven die in 2000
(cijfers voor 2001 nog niet beschikbaar) 372.072,5 miljoen BEF (9.223,44 miljoen
EUR) bedroegen en die ter plaatse worden gecontroleerd op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek worden
opgenomen in de jaarlijkse boeken die aan het Vlaams Parlement worden toegezonden.
In 2001 werd rechtmatigheidsonderzoek gevoerd in verband met : het kasbeheer van
de Vlaamse Gemeenschap; verenigingen voor volksontwikkelingswerk; de uitvoering
van de Vlaamse Wooncode; het Vlaams Woningfonds; de financiering van ruilverkavelingen; het debiteurenbeheer van de Vlaamse overheid; de verwerving van een
baggerspeciestortplaats; de berging en verwerking van baggerspecie; de uitvoering
van het statutair besluit door de universiteiten; de ontwikkeling en verkoop van een
stedelijk ontwikkelingsgebied; de subsidiëring van erkende voorzieningen door het
Fonds Bijzondere Jeugdbijstand; steunbeslissingen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds; personeelsuitgaven en –beleid bij Toerisme Vlaanderen; de vaste
kosten van de NV Aquafin; het Instituut voor Natuurbehoud; outsourcing van de
informaticafunctie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; de financiële
stromen van het Vlaams Gewest naar de NV Zeekanaal en Watergebonden
Grondbeheer Vlaanderen; convenants in de Vlaamse Gemeenschap; de toepassing
van het besluit tot organisatie van de kabinetten (van de Vlaamse ministers);
personeelsbeheer bij de diensten met afzonderlijk beheer van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
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3.2.1 Controle van de uitgavenordonnanties (buiten de schuld)
Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft in 2001 23.909 uitgavenordonnanties
(buiten de schuld) behandeld, die nagenoeg 216.383,6 miljoen BEF (5.364 miljoen
EUR) vertegenwoordigen.
Tabel 17 - Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum
Fondsenvoorschotten
Overschrijvingen in de schrifturen
Totalen

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

23.619

86

0,364

126

0,533

282

0

-

6

2,128

8

0

-

1

12,500

23.909

86

0,364

133

0,533

Tabel 18 - Geordonnanceerde bedragen (in miljoen BEF)
Totaal
Voorafgaand visum
Fondsenvoorschotten
Overschrijvingen in de schrifturen
Totalen

Wijzig.
(bedr.)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedr.)

Annul.
(%)

209.973,5

954,3

0,454

331,7

0,158

6.301,5

0

-

4,7

0,075

108,6

0

-

100,0

92,081

216.383,6

954,3

0,454

436,4

0,158

3.2.2 Controle van de ordonnanties inzake de schuld
Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft inzake de schuld van de Vlaamse
Gemeenschap 74 uitgavenordonnanties behandeld die aan het voorafgaand visum
werden voorgelegd en die nagenoeg 16.949,8 miljoen BEF (420,18 miljoen EUR)
vertegenwoordigen.

3.3

Doelmatigheidsonderzoek
Tijdens het jaar 2001 heeft het Rekenhof (Nederlandse kamer), in uitvoering van de
wet van 10 maart 1998, drie verslagen over het doelmatigheidsonderzoek aan het
Vlaams Parlement toegezonden.
Van de audit van de beheersovereenkomsten met de openbare instellingen werd
een eerste synthese van de vaststellingen op 19 januari 2001 toegezonden aan de
betrokken instellingen alsmede aan de toezichthoudende ministers. Na afloop van
de eerste fase van de tegensprekelijke procedure werd het ontwerpverslag op 3 juli
2001 toegezonden aan de Minister-President en aan de toezichthoudende ministers.
Het definitieve verslag werd op 18 september 2001 aan het Vlaams Parlement overgezonden.
De vaststellingen in het kader van het onderzoek van de doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap
werden op 9 januari 2001 aan de administratie meegedeeld. Het ontwerpverslag
werd op 10 mei 2001 aan de minister toegezonden en het definitief auditverslag
werd op 18 september 2001 overgezonden aan het Vlaams Parlement.
De vroeger uitgevoerde audit inzake de invordering en inning van milieuheffingen
werd op 21 februari 2001 aan het Vlaams Parlement toegezonden.
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3.4

Informatie-opdracht
In 2001 heeft het Rekenhof (Nederlandse kamer) naast zijn 13e Boek drie afzonderlijke auditverslagen en vier verslagen inzake begrotingsonderzoek (3 ontwerpen van
aanpassing van de begroting 2001 en het ontwerp van initiële begroting 2002) aan
het Vlaams Parlement toegezonden.

3.4.1 Boek van het Rekenhof
Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft op 9 november 2001 aan de Voorzitter
van het Vlaams Parlement zijn 13e Boek overhandigd. Dat boek bevat een synthese
van verschillende uitgevoerde onderzoeken alsmede het verslag van het Rekenhof
(Nederlandse kamer) over de algemene rekening 2000 van de Vlaamse
Gemeenschap. Overeenkomstig de akkoorden die in 1989 met de voorzitters van
de gemeenschaps- en gewestraden werden gesloten, werd dat verslag door de diensten van het Vlaams Parlement gepubliceerd19.

3.4.2 Begrotingsonderzoeken
Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan het Vlaams Parlement toegezonden.
Tabel 19 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Dienstjaar

Ontwerpbegroting

2001

1e aanpassing van de middelenbegroting en van de algemene
uitgavenbegroting

15 mei 2001

19 (2000-2001), Nr. 8

Middelenbegroting en algemene
uitgavenbegroting

9 nov. 2001

15 (2001-2002), Nr. 8

14 dec. 2001

19-A (2001-2002), Nr. 3

2002
2001

Toezending aan
het Parlement

Parlementair stuk

e

2 aanpassing van de middelenbegroting, 3e aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting

3.4.3 Afzonderlijke verslagen
Het Vlaams Parlement heeft drie auditverslagen van het Rekenhof (Nederlandse
kamer) gepubliceerd als parlementair stuk.
Tabel 20 - Publicaties in verband met het doelmatigheidsonderzoek
Titel

19

Publicatiedatum

Verslag van het Rekenhof over de invordering en inning van
milieuheffingen.

Febr. 2001

Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de
beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen.

Sept. 2001

Verslag van het Rekenhof over de doelmatigheid en transparantie
van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap.

Sept. 2001

Boek van het Rekenhof 2001, 13e Boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams
Parlement, Parl. St., Vl. Gem. (Vl. Gew.), Stuk 36 (2001-2002), Nr 1.

28

Jaarverslag 2001 – Rekenhof, juni 2002

3.4.4 Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Tabel 21 - Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Datum

Naam

Voorwerp

22/03/2001 L. Martens

Overheidsopdrachten aangegaan door de Adm.
Waterwegen & Zeewezen

22/03/2001 L. Martens

Overheidsopdrachten gegund door Min. Vl. Gem. aan
Haecon nv

22/03/2001 L. Martens

Overheidsopdrachten gegund door Min. Vl. Gem. aan
Haecon nv

22/03/2001 L. Martens

Overheidsopdrachten gegund door Min. Vl. Gem. aan
Imdc nv

27/03/2001 J. Van Hauthem Overheidsbestellingen Slangen en/of fa Slangen

3.5

12/04/2001 C. Decaluwé

Wedden & ontslagregeling leidend ambtenaren VOI's

12/04/2001 C. Decaluwé

Grondbeheer Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

05/06/2001 C. Decaluwé

VRT - uitzendrechten sportevenementen20

05/09/2001 A. Denys

Dossiers (verslagen en/of opmerkingen) inzake
nv Aquafin

08/10/2001 A. Denys

Gunningen vanuit Aquafin naar derden periode 1998 tot
heden

24/09/2001 J. De Meyer

Begeleiding nooddecreet of validatiedecreet
Deurganckdok

16/10/2001 J. De Meyer

Erelonen rechtsbijstand Deurganckdok

05/11/2001 C. Decaluwé

Kostprijs uitvoering aannemingen openbare aanbestedingen

19/12/2001 C. Decaluwé

Toewijzing managementteam regionale luchthaven Deurne

Jurisdictionele opdracht
In de loop van 2001 heeft het Rekenhof één rekening afgesloten waarin een tekort
werd vastgesteld. Zijn diensten hebben ook twee gemotiveerde beslissingen van de
administratieve overheid om niet te dagvaarden voor het Rekenhof behandeld.

20

Zie ook brief d.d. 10 september 2001 van de heer N. De Batselier betreffende VRT-uitzendrechten sportevenementen.
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Hoofdstuk 4
Franse Gemeenschap

4.1

Controle van de rekeningen

4.1.1 Algemene rekeningen
De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de overzending en het onderzoek
van de algemene rekeningen van de Franse Gemeenschap.
Tabel 22 - Algemene rekeningen van de Franse Gemeenschap
Overzending aan het
Rekenhof

Onderzoek door de
Franse kamer

12 juli 2001

20 nov. 2001

1986

Algemene rekening

1987

Algemene rekening

idem

idem

1988

Algemene rekening

idem

idem

De voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voor het jaar
2000 werd op 29 mei 2001 door de Franse kamer van het Rekenhof goedgekeurd en
aan het Parlement van de Franse Gemeenschap toegezonden, overeenkomstig artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit21.
4.1.2 Rekeningen van de openbare instellingen
De onderstaande tabel geeft een overzicht, op 31 december 2001, van de overlegging en de controle van de rekeningen van de openbare instellingen van de Franse
Gemeenschap.
Tabel 23 - Rekeningaflegging door de openbare instellingen
Laatst
ingediende
rekening

Laatst
afgesloten
rekening

2000

2000

-

-

Service de la perception de la redevance radio et télévision
(service de Namur)

1999

1999

Service de la perception de la redevance radio et télévision
(service de Bruxelles)24

-

-

Instellingen van categorie A
Commissariat général aux Relations internationales (C.G.R.I.)
Fonds d’égalisation des budgets de la Communauté française22

Instellingen van categorie B
Centre hospitalier universitaire de Liège (C.H.U.)

1999

1998

Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E.)23

1998

1998

21

Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Communauté française pour l’année 2000,
Doc. parl. Comm. fr., 173 (2000-2001), N° 1.

22

De rekeningen van 1998 tot 2000 waren nog niet toegezonden op 31 december 2001.

23

De rekeningen 1996 en 1998 werden op 2 juli 2001 toegezonden, maar de rekeningen 1997 ontbraken nog
op 31 december 2001.

24

Instelling die wordt beheerd samen met de Vlaamse Gemeenschap. De rekeningen van 1997 tot 2000 ontbraken nog op 31 december 2001.
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4.1.3 Rekeningen van de universiteiten
De onderstaande tabel geeft de stand van zaken op 31 december 2001 weer in
verband met de overlegging en het visum van de rekeningen van de Franstalige universiteiten.
Tabel 24 - Rekeningaflegging door de universiteiten
Laatst
Laatst
neergelegde geviseerde
rekening
rekening
Faculté Polytechnique de Mons (F.P.Ms)

1998

1998

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux (F.S.A.Gx)

1998

1998

Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM)

1998

1998

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (F.N.D.P.)

1998

1998

Facultés Universitaires Saint-Louis (FUSLo)

1998

1998

Université catholique de Louvain (U.C.L.)

1998

1995

-

-

Université de Mons-Hainaut (U.M.H.)

1998

1998

Université libre de Bruxelles (U.L.B.)

1998

1998

Université de Liège (Ulg)

4.1.4 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
Er werden 742 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten in 2001.

4.2

Rechtmatigheidsonderzoek
De hiernavolgende statistische gegevens geven een idee van de omvang van de
controletaken met betrekking tot de volgens de verschillende ordonnanceringswijzen
gedane uitgaven. De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven, die in 2001 ongeveer
177.611 miljoen BEF (4.403 miljoen EUR) bedroegen en die ter plaatse worden
gecontroleerd op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek komen voor in de jaarlijkse boeken die aan het Parlement van
de Franse Gemeenschap worden toegezonden.

4.2.1 Controle van de uitgavenordonnanties (buiten de schuld)
In 2001 heeft het Rekenhof (Franse kamer) 9.842 uitgavenordonnanties (buiten de
schuld) behandeld, die ongeveer 81.043 miljoen BEF (2.009 miljoen EUR) vertegenwoordigen.
Tabel 25 - Aantal behandelde ordonnanties
Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

Voorafgaand visum

7.596

10

0,132

3

0,00004

Fondsenvoorschotten

0,001

1.126

2

0,178

2

Regularisaties op kredietopeningen

951

0

-

0

Kredietopeningen

112

0

-

0

-

57

0

-

0

-

9.842

12

0,122

5

Regularisaties
Totalen
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0,051
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Tabel 26 - Geordonnanceerde bedragen (in miljoen BEF)

Voorafgaand visum
Kredietopeningen

Totaal

Wijzig.
(bedrag)

Wijzig.
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

68.424,4

10

0,015

3

0,004

6.596,7

0

-

0

-

Regularisaties op kredietopeningen

4.525,3

0

-

0

-

Fondsenvoorschotten

1.450,3

2

0,138

2

0,138

45,9

0

-

0

-

81.042,6

12

0,015

5

0,006

Regularisaties
Totalen

4.2.2 Controle van de ordonnanties inzake de schuld
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft inzake de schuld van de Franse Gemeenschap
25 uitgavenordonnanties behandeld (22 onderworpen aan voorafgaand visum en
3 ordonnanties van fondsenvoorschotten) die ongeveer 13,7 miljoen BEF (0,34 miljoen EUR) vertegenwoordigen.

4.3

Doelmatigheidsonderzoek
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft een audit uitgevoerd van de inning van het kijken luistergeld in de Franse Gemeenschap. Na de eerste fase van de tegensprekelijke procedure werd het auditverslag in de maand mei 2001 aan de betrokken
minister toegezonden. Het door het Rekenhof (Franse kamer) gedrukte eindverslag,
waarin het antwoord van de minister van juli 2001 was geïntegreerd, werd in
oktober 2001 aan het Parlement van de Franse Gemeenschap toegezonden.

4.4

Informatie-opdracht
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft in 2001, naast zijn 13e Boek, aan het Parlement
van de Franse Gemeenschap zijn verslagen toegezonden over de algemene rekeningen van de Franse Gemeenschap voor de jaren 1986, 1987 en 1988 (die in juli
2001 aan het Rekenhof werden toegezonden), de voorafbeelding van de uitslagen
van de uitvoering van de begrotingen 2000, een afzonderlijk auditverslag en drie
verslagen inzake begrotingsonderzoek (ontwerpen van 1e en 2e aanpassingsblad van
de begroting 2001 en ontwerp van initiële begroting 2002).

4.4.1 Boek van het Rekenhof
Op 13 november 2001 heeft het Rekenhof (Franse kamer) aan de Voorzitster van
het Parlement van de Franse Gemeenschap zijn 13e Boek laten geworden. Het is
een synthese van de verschillende onderzoeken die sedert het vorige boek werden
gevoerd. Overeenkomstig de akkoorden die in 1989 met de voorzitters van de
gemeenschaps- en gewestraden werden gesloten, werd dat verslag door de diensten van het Parlement van de Franse Gemeenschap gepubliceerd25.

25

158e (13e) Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté
française, Doc. parl. Comm. fr., 216 (2001-2002), N° 1.
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De verslagen over de algemene rekeningen van de Franse Gemeenschap voor de
jaren 1986, 1987 en 1988, die in juli 2001 aan het Rekenhof werden toegezonden,
werden bij brief van 20 november 2001 aan het Parlement van de Franse
Gemeenschap gericht. Ze werden samengevoegd en vormen deel II van het 144e,
145e en 146e Boek van het Rekenhof (deel Franse Gemeenschap)26.

4.4.2 Begrotingsonderzoeken
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan het Parlement van de Franse Gemeenschap toegezonden.
Tabel 27 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Begrotings- Ontwerpbegroting
jaar
2001

1e aanpassing van de begroting
e

Toezending aan
het Parlement

Parlementair stuk

15 juni 2001

2000-2001, Nr. 182-7

2001

2 aanpassing van de begroting

19 nov. 2001

-

2002

Initiële begroting

19 nov. 2001

-

4.4.3 Afzonderlijk verslag
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft zijn verslag over de inning van het kijk- en
luistergeld in de Franse Gemeenschap (cf. supra, punt 4.3) op 5 oktober 2001 gepubliceerd en aan het Parlement van de Franse Gemeenschap toegezonden27.

4.5

Jurisdictionele opdracht
In de loop van 2001 heeft het Rekenhof drie rekeningen afgesloten waarin een
tekort werd vastgesteld. Zijn diensten hebben ook één gemotiveerde beslissing van
de administratieve overheid om niet te dagvaarden voor het Rekenhof behandeld.

26

144e, 145e et 146e Cahiers d’observations de la Cour des comptes, Fascicule II, Rapport sur les comptes
généraux de la Communauté française pour les années 1986, 1987 et 1988 et résultats à insérer dans le
décret de règlement définitif du budget de la Communauté française pour ces mêmes années, Doc. parl.,
Comm. fr., 221 (2001-2002), N° 1.

27

La perception de la redevance radio et télévision en Communauté française, Rapport de la Cour des
comptes transmis au Parlement de la Communauté française, Octobre 2001.
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Hoofdstuk 5
Duitstalige Gemeenschap

5.1

Controle van de rekeningen

5.1.1 Algemene rekening
De algemene rekening van de Duitstalige Gemeenschap voor het jaar 2000 werd op
22 juni 2001 aan het Rekenhof toegezonden. De opmerkingen die het Rekenhof in
verband met die algemene rekening heeft geformuleerd, werden gepubliceerd in het
13e Boek van het Rekenhof aan de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (cf. infra,
punt 5.3.1).

5.1.2 Rekeningen van de openbare instellingen
De onderstaande tabel geeft de stand van zaken op 31 december 2001 weer in verband met de overlegging en de controle van de rekeningen van de openbare instellingen van de Duitstalige Gemeenschap.
Tabel 28 - Rekeningaflegging door de openbare instellingen (cat. B)
Laatst
ingediende
rekening

Laatst
afgesloten
rekening

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum (B.R.F.)

2000

2000

Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen
mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge

2000

2000

Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen
und mittleren Unternehmen

2000

2000

-

-

28

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

5.1.3 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 35 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

5.2

Rechtmatigheidsonderzoek
De hiernavolgende statistische gegevens geven een idee van de omvang van de
controletaken met betrekking tot de uitgaven vereffend volgens de verschillende
ordonnanceringswijzen. De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven die in 2001
nagenoeg 2.566,3 miljoen BEF (63,62 miljoen EUR) bedroegen en die ter plaatse
worden gecontroleerd op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van
het rechtmatigheidsonderzoek worden gepreciseerd in de jaarlijkse boeken die aan
de Raad van de Duitstalige Gemeenschap worden toegezonden.

28

Instelling opgericht in 2000.
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5.2.1 Controle van de uitgavenordonnanties
In 2001 heeft het Rekenhof 1.801 uitgavenordonnanties behandeld, die nagenoeg
2.188 miljoen BEF (54,24 miljoen EUR) vertegenwoordigen.
Tabel 29 - Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum
Fondsenvoorschotten
Totalen

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

1.727

0

-

0

-

74

0

-

2

2,703

1.801

0

-

2

0,111

Tabel 30 - Bedrag van de behandelde ordonnanties
Totaal
Voorafgaand visum
Fondsenvoorschotten
Totalen

5.3

Wijzig. Wijzig. Annul.
(bedrag)
(%)
(bedrag)

Annul.
(%)

1.914,6

0

-

0

-

273,8

0

-

0,7

0,256

2.188,4

0

-

0,7

0,032

Informatie-opdracht
Het Rekenhof heeft in 2001 naast zijn 13e Boek aan de Raad van de Duitstalige
Gemeenschap twee verslagen inzake begrotingsonderzoek (twee ontwerpen van
aanpassing van de begroting 2001) evenals een verslag in verband met de evolutie
van het encours van de vastleggingen in de andere gemeenschappen en gewesten
toegezonden.

5.3.1 Boek van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft op 19 oktober 2001 aan de Voorzitter van de Raad van de
Duitstalige Gemeenschap zijn 13e Boek laten geworden, dat de synthese van de
verschillende gevoerde onderzoeken omvat, alsmede het verslag van het Rekenhof
over de algemene rekening 2000 van de Duitstalige Gemeenschap. Overeenkomstig
de akkoorden gesloten in 1989 met de voorzitters van de gemeenschaps- en
gewestraden werd dat verslag door de diensten van de Raad van de Duitstalige
Gemeenschap gepubliceerd29.

5.3.2 Begrotingsonderzoeken
Het Rekenhof heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan de Raad
van de Duitstalige Gemeenschap toegezonden.

29

Dem Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft vorgelegter 13. Bericht des Rechnungshofes, Bemerkungen
und Dokumente, Parlamentsdrucksache, R. D. Gem., 7-313 (2001-2002), Nr. 1.
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Tabel 31 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar Ontwerpbegroting

Toezending aan
de Raad

Parlementair stuk

2001 1e aanpassing van de begroting

23 april 2001

5-011 (2000-2001)
5-111 (2000-2001)

2001 2e aanpassing van de begroting

19 okt. 2001

5-012 (2001-2002)
5-112 (2001-2002)

5.3.3 Afzonderlijk verslag
Op zijn vraag heeft het Rekenhof aan de Raad van de Duitstalige Gemeenschap op
28 november 2001 een verslag toegezonden in verband met de evolutie van het
encours van de vastleggingen in de andere gemeenschappen en gewesten van het
land.
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Hoofdstuk 6
Waals Gewest

6.1

Controle van de rekeningen

6.1.1 Algemene rekeningen
De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de overzending en het onderzoek
van de algemene rekeningen van het Waals Gewest.
Tabel 32 - Algemene rekeningen van het Waals Gewest
Overzending aan
het Rekenhof
1989

Algemene rekening

1990

Algemene rekening

1996

Algemene rekening

1 aug. 2000

1997

Algemene rekening

13 sept. 2001

Onderzoek door de
Franse kamer

18 jan. 2001

17 april 2001

idem

idem
6 febr. 2001
-

De voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voor het jaar
2000 werd goedgekeurd door de Franse kamer van het Rekenhof op 22 mei 2001 en
werd aan het Parlement van het Waals Gewest toegezonden, overeenkomstig artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit30.

6.1.2 Rekeningen van de openbare instellingen
De hiernavolgende tabel geeft een overzicht, op 31 december 2001, van de overlegging en de controle van de rekeningen van de openbare instellingen van het
Waals Gewest.
Tabel 33 - Rekeningaflegging door de openbare instellingen
Laatst
ingediende
rekening

Laatst
afgesloten
rekening

Entreprise Régionale de Production et d’Adduction d’Eau (ERPE)

2000

2000

Office wallon des déchets (OWD)

1999

1998

Centre hospitalier psychiatrique de Mons

2000

1998

Centre hospitalier psychiatrique de Tournai

2000

1998

-

-

Gewestelijke bedrijven

Instellingen van categorie A of gelijkaardig

31

Fonds piscicole de Wallonie

Fonds wallon d’avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et
pompages d’eau souterraine
2000
1999

30

Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année 2000, Doc. parl.,
Rég. w., 4-II e (2000-2001), N° 1.

31

Instelling opgericht in 1999.
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Institut du patrimoine wallon32
Institut scientifique de service public (ISSEP)

Laatst
ingediende
rekening
-

Laatst
afgesloten
rekening
-

1999

1998

Instellingen van categorie B of gelijkaardig
Agence wallonne à l’exportation (AWEX)33

-

-

Agence wallonne des Télécommunications (AWT)

1999

1999

Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées
(AWIPH)

1999

1999

Centre régional d’aide aux communes (CRAC)

2000

1999

Fonds d’égalisation des budgets de la Région wallonne

2000

1999

FOREM

1999

1997

Institut de formation permanente pour les classes moyennes et
les petites et moyennes entreprises34

2000

1998

Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture
(ORPAH)

1999

1999

Port autonome de Charleroi (PAC)

2000

1999

Port autonome de Liège (PAL)

1998

1998

Port autonome de Namur (PAN)35

1999

1999

-

-

Société wallonne des distributions d’eau (SWDE)

1999

1999

Société wallonne du Logement (SWL)

1999

1999

Port autonome du Centre et de l’Ouest

6.1.3 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 439 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

6.2

Rechtmatigheidsonderzoek
De hiernavolgende statistische gegevens geven een idee van de omvang van de
controletaken met betrekking tot de volgens de verschillende ordonnanceringswijzen
gedane uitgaven. De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven die in 2001 nagenoeg
27.114,4 miljoen BEF (672,15 miljoen EUR) bedroegen en die ter plaatse worden
gecontroleerd op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van het rechtmatigheidsonderzoek komen voor in de jaarlijkse boeken die aan het Parlement van
het Waals Gewest worden toegezonden.

6.2.1 Controle van de uitgavenordonnanties (buiten de schuld)
In 2001 heeft het Rekenhof (Franse kamer) 39.683 uitgavenordonnanties (buiten de
schuld) behandeld, die nagenoeg 187.869,3 miljoen BEF (4.657,2 miljoen EUR) vertegenwoordigen.
32

Idem.

33

AWEX is sedert 1 juli 1998 een openbare instelling.

34

Instelling waarvoor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd zijn.

35

Instelling opgericht in 1999.
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Tabel 34 - Aantal behandelde ordonnanties
Totaal
Voorafgaand visum
Fondsenvoorschotten
Kredietopeningen
Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

Wijzig.
(aantal)

Wijzig
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

37.284

76

0,20

24

0,06

2.114

2

0,09

0

-

75

0

-

1

1,34

210

0

-

0

-

39.683

78

0,204

25

0,063

Tabel 35 - Geordonnanceerde bedragen (in miljoen BEF)
Totaal
Voorafgaand visum

Wijzig. Wijzig.
(bedrag)
(%)

Annul.
(bedrag)

Annul.
(%)

4.126,6

2,3525

175.412,0

20,4

0,0116

Fondsenvoorschotten

2.570,5

16,2

0,6302

0

-

Kredietopeningen

4.977,0

0

-

67,2

1,3502

Regularisaties op kredietopeningen
Totalen

4.909,8

0

187.869,3

36,6

0,0116

0
4.193,8

2,2323

6.2.2 Controle van de ordonnanties inzake de schuld
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft inzake de schuld van het Waals Gewest 45 uitgavenordonnanties behandeld (43 die voor voorafgaand visum werden voorgelegd
en 2 ordonnanties van fondsenvoorschotten), die nagenoeg 18,3 miljoen BEF
(0,46 miljoen EUR) vertegenwoordigen.

6.3

Doelmatigheidsonderzoek
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft in februari 2001 aan het Parlement van het
Waals Gewest twee auditverslagen toegezonden in verband met, enerzijds, de
strategische actie van het Waalse bestuur van de autosnelwegen en -wegen, en,
anderzijds, het onthaal en de huisvesting van gehandicapten in het Waals Gewest.
Het heeft bovendien een audit uitgevoerd over de sanering van niet meer in gebruik
zijnde economische industriële sites. Na de eerste fase van de tegensprekelijke procedure werd het auditverslag in december 2001 aan de betrokken minister toegezonden.

6.4

Informatie-opdracht
In 2001 heeft het Rekenhof (Franse kamer), naast zijn 13e Boek, aan het Parlement
van het Waals Gewest drie verslagen overgezonden met betrekking tot de algemene rekeningen van het Waals Gewest, de voorafbeelding van de uitslagen van de
uitvoering van de begrotingen 2000, twee auditverslagen en twee verslagen inzake
begrotingsonderzoek (ontwerpen van aanpassing van de begroting 2001 en van initiële begroting 2002).
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6.4.1 Boek van van het Rekenhof
Op 13 november 2001 heeft het Rekenhof (Franse kamer) aan de Voorzitter van het
Parlement van het Waals Gewest zijn 13e Boek laten geworden. Het is een synthese
van de verschillende onderzoeken die sedert het vorige boek werden gevoerd.
Overeenkomstig de akkoorden die in 1989 met de voorzitters van de gemeenschaps- en gewestraden werden gesloten, werd dit verslag door de diensten van het
Parlement van het Waals Gewest gepubliceerd36.
Tabel 36 - Boekdelen in verband met vroegere boeken van het Rekenhof
Begrotingsjaar

Referentie

Toezending aan
het Parlement

Parlementair stuk

1989

Algemene rekening

17 april 2001

2000-2001, nr. 204-1

1990

Algemene rekening

1996

Algemene rekening

idem

idem

6 febr. 2001

2000-2001, nr. 188-1

6.4.2 Begrotingsonderzoeken
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft het Parlement van het Waals Gewest de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek laten geworden.
Tabel 37 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegroting

Toezending aan
het Parlement

Parlementair stuk

2001

Aanpassing van de begroting

21 juni 2001

2000-2001, nr. 5-III a-2
2000-2001, nr. 5-IV bcd-2

2002

Initiële begroting

27 nov. 2001

2001-2002, nr. 4-III a-2
2001-2002, nr. 4-III bcd-5

6.4.3 Afzonderlijke publicaties
De onderstaande tabel vermeldt de titel en de verschijningsdatum van de afzonderlijke publicaties die het Rekenhof (Franse kamer) aan het Parlement van het Waals
Gewest heeft gericht.
Tabel 38 - Publicaties in verband met het onderzoek van de goede besteding
van de overheidsgelden
Titel

Verschijningsdatum

La démarche stratégique de l’administration wallonne des
autoroutes et des routes.

Febr. 2001

L’accueil et l’hébergement des personnes handicapées en
Région wallonne.

Febr. 2001

6.4.4 Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Op 14 mei 2001 heeft de heer R. Collignon zijn inzage- en informatierecht uitgeoefend met betrekking tot het programma voor stadsvernieuwing van het centrum van
Ampsin.
36

158e Cahier d'observations, 13e Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon,
Fascicule Ier, Doc. parl., Rég. w., 279 (2001-2002), N° 1.
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Hoofdstuk 7
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7.1

Controle van de rekeningen

7.1.1 Algemene rekeningen
De algemene rekening van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest over het jaar 1990,
die op 16 juni 2000 aan het Rekenhof werd toegezonden, werd onderzocht en het
verslag dat het Rekenhof in de algemene vergadering van 4 april 2001 heeft goedgekeurd, werd op dezelfde dag aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad meegedeeld.
De voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voor het jaar
2000 werd op 12 juli 2001 door de algemene vergadering van het Rekenhof goedgekeurd en op dezelfde datum aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad toegezonden37.

7.1.2 Rekeningen van de openbare instellingen
De hiernavolgende tabel geeft de stand van zaken op 31 december 2001 weer in
verband met de aflegging en de controle van de rekeningen van de openbare instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
Tabel 39 - Rekeningaflegging door de openbare instellingen
Laatst
ingediende
rekening

Laatst
afgesloten
rekening

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
gemeentelijke thesauriëen

2000

-

Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

1997

1997

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp

1997

1996

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

1999

1999

Gewestelijk Agentschap voor de Netheid (GAN)

1999

1999

2000

1999

Instellingen van categorie A

Instellingen van categorie B
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(BGDA)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

2000

1999

Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel

1999

1999

7.1.3 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 100 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.
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Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
voor het jaar 2000, Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 2000-2001, Nr. A-203/1.
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7.2

Rechtmatigheidsonderzoek
De hiernavolgende statistische gegevens geven een idee van de omvang van de
controletaken met betrekking tot de uitgaven vereffend volgens de verschillende
ordonnanceringswijzen. De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven die in 2001
nagenoeg 8.314,4 miljoen BEF (206,11 miljoen EUR) bedroegen en die ter plaatse
worden gecontroleerd op basis van steekproeven. De belangrijkste resultaten van
het rechtmatigheidsonderzoek worden gepreciseerd in de jaarlijkse boeken die aan
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad worden toegezonden.

7.2.1 Controle van de uitgavenordonnanties (buiten de schuld)
Het Rekenhof heeft in 2001 13.891 uitgavenordonnanties (buiten de schuld) behandeld, die nagenoeg 58.318,7 miljoen BEF (809,59 miljoen EUR) vertegenwoordigen.
Tabel 40 - Aantal behandelde ordonnanties

Voorafgaand visum
Fondsenvoorschotten

Totaal

Wijzig.
(aantal)

Wijzig.
(%)

Annul.
(aantal)

Annul.
(%)

13.773

15

0,11

47

0,35

101

0

-

0

-

Kredietopeningen

17

0

-

0

-

Totalen

13.891

15

0,11

47

0,34

Tabel 41 - Geordonnanceerde bedragen (in miljoen BEF)
Totaal
Voorafgaand visum

57.661

Wijzig. Wijzig. Annul.
(bedrag)
(%)
(bedrag)
27,9

0,05

325,3

Annul.
(%)
0,57

Fondsenvoorschotten

185,7

0

-

0

-

Kredietopeningen

471,1

0

-

0

-

Totalen

58.318,7

27,9

0,05

325,3

0,56

7.2.2 Controle van de ordonnanties inzake de schuld
Het Rekenhof heeft inzake de schuld van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 24
uitgavenordonnanties behandeld die nagenoeg 754,2 miljoen BEF (18,70 miljoen
EUR) vertegenwoordigen.

7.3

Informatie-opdracht
In 2001 heeft het Rekenhof naast zijn 11e Boek aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad de voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begrotingen 2000
en twee verslagen inzake begrotingsonderzoek (ontwerpen van 1e en 2e aanpassingsblad van de begroting 2001) toegezonden.

7.3.1 Boek van opmerkingen
Op 24 januari 2001 heeft het Rekenhof de Voorzitster van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad zijn 11e Boek laten geworden dat de synthese omvat van de
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verschillende controles die sedert de verschijning van het vorige boek werden uitgevoerd38. Overeenkomstig de akkoorden die in 1989 met de voorzitters van de
gemeenschaps- en gewestraden werden gesloten, werd dat verslag door de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad gepubliceerd.

7.3.2 Begrotingsonderzoeken
Het Rekenhof heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad laten geworden.
Tabel 42 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Jaar

Ontwerpbegroting

Toezending
aan de Raad

Parlementair stuk

2001

1e aanpassing van de begroting

20 juni 2001

A-188/2 – 2000/2001

12 nov. 2001

A-227/3 – 2001/2002

2001

e

2 aanpassing van de begroting

7.3.3 Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
Tabel 43 - Inzage- en informatierecht van de parlementsleden
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Datum

Naam

Voorwerp

11/01/2001

B. Cerexhe

Wijziging van titularishouder voor het ambt van Minister
van Financiën en Begroting

28/03/2001

D. Lootens

Prijs van de porfierkeien voor de heraanleg van de
Kapellemarkt (Brussel) - Aankoop Zuid-Koreaanse kasseien

15/06/2001

D. Lootens

Studies uitgevoerd door juristen in het kader van de
werkgroep belast met de Bevordering v/d Democratische
Waarden

26/11/2001

A. Adriaens

Firma's opgericht op initiatief van het Gewestelijk
Agentschap voor de Netheid

157e Boek van het Rekenhof, 11e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, Deel I, Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2000-2001, Nr. A-168/1 en Nr. B-49/1.
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Hoofdstuk 8
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

8.1

Controle van de rekeningen
De voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voor het jaar
2000 werd op 23 mei 2001 door de algemene vergadering van het Rekenhof goedgekeurd en werd op dezelfde datum toegezonden aan de Verenigde Vergadering39.
In 2001 werden 22 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

8.2

Rechtmatigheidsonderzoek
In 2001 heeft het Rekenhof 920 uitgavenordonnanties behandeld, die nagenoeg
2.076,1 miljoen BEF (51,47 miljoen EUR) vertegenwoordigen.

8.3

Informatie-opdracht
In 2001 heeft het Rekenhof zijn 11e Boek (dat gemeenschappelijk is met het boek
voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest)40 aan de Verenigde Vergadering toegezonden, alsmede de voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de
begrotingen 2000, en een verslag inzake begrotingsonderzoek (ontwerp van aanpassingsblad van de begroting 2001) dat op 3 december 2001 werd gericht aan de
Verenigde Vergadering41.

39

Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor het jaar 2000, Parl. St., Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, 2000-2001, Nr. B-54/1.

40

157e Boek van het Rekenhof, 11e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, Deel I, Parl. St., Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2000-2001, Nr. A-168/1 en Nr. B-49/1.

41

Parl. St., Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2001-2002, Nr. B67/3.
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Hoofdstuk 9
Franse Gemeenschapscommissie

9.1

Controle van de rekeningen

9.1.1 Algemene rekeningen
De voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting voor het jaar
2000 werd op 17 mei 2001 door de Franse kamer van het Rekenhof goedgekeurd en
op dezelfde datum toegezonden aan de Vergadering van de Franse
Gemeenschapscommissie42.

9.1.2 Rekeningen van de openbare instellingen
De onderstaande tabel geeft de stand van zaken op 31 december 2001 in verband
met de aflegging en de controle van de rekeningen van de openbare instellingen van
de Franse Gemeenschapscommissie.
Tabel 44 - Rekeningaflegging door de openbare instellingen
Laatst
Laatst
ingediende rekening afgesloten rekening
Institut bruxellois francophone de la
formation professionnelle

1999

1998

Institut de formation permanente pour les
classes moyennes et les petites et moyennes
entreprises43

2000

1998

9.1.3 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 29 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

9.2

Rechtmatigheidsonderzoek
De hiernavolgende statistische gegevens geven een idee van de omvang van de
controletaken met betrekking tot de uitgaven vereffend volgens de verschillende
ordonnanceringswijzen. De tabellen omvatten niet de vaste uitgaven die in 2001
nagenoeg 1.339 miljoen BEF (33 miljoen EUR) bedroegen en die ter plaatse worden
gecontroleerd op basis van steekproeven.

9.2.1 Controle van de uitgavenordonnanties (buiten de schuld)
In 2001 heeft het Rekenhof (Franse kamer) 2.094 uitgavenordonnanties (buiten de
schuld) behandeld, die nagenoeg 9.187 miljoen BEF (228 miljoen EUR) vertegenwoordigen.
42

Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Commission communautaire française pour l’année
2000, Doc., Cons. Rég. Brux.-Cap., Session ord. 2000-2001, Nr. A-203/1.

43

Instelling waarvoor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd zijn.
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Tabel 45 - Aantal behandelde ordonnanties
Totaal

Wijzig.
(aantal)

1.710

1

0,06

1

0,06

Fondsenvoorschotten

196

0

-

0

-

Regularisaties op kredietopeningen

Voorafgaand visum

Wijzig. Annul.
(%) (aantal)

Annul.
(%)

166

0

-

0

-

Kredietopeningen

22

0

-

0

-

Totalen

2.094

1

0,05

1

0,05

Tabel 46 - Geordonnanceerde bedragen (in miljoen BEF)
Totaal

Wijzig. Wijzig. Annul.
(bedrag)
(%) (bedrag)

Voorafgaand visum

5.688,4

0,03

Kredietopeningen

1.669,5

0

-

0

-

Regularisaties op kredietopeningen

1.517,8

0

-

0

-

311,4

0

-

0

Fondsenvoorschotten
Totalen

9.187,1

0,0005

Annul.
(%)

0,03

0,0003

0,108

0,108

0,001

0,001

9.2.2 Controle van de ordonnanties inzake de schuld
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft inzake de schuld van de Franse Gemeenschapscommissie 5 uitgavenordonnanties behandeld die nagenoeg 6,2 miljoen BEF
(0,15 miljoen EUR) vertegenwoordigen.

9.3

Informatie-opdracht
Naast de voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting 2000
heeft het Rekenhof (Franse kamer) in 2001 aan de Vergadering van de Franse
Gemeenschapscommissie drie verslagen inzake begrotingsonderzoek (ontwerpen
van 1e en 2e aanpassingsblad van de begroting 2001 en ontwerp van initiële begroting 2002) toegezonden.
Tabel 47 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
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Jaar

Ontwerpbegroting

Toezending aan
de Vergadering

Parlementair stuk

2001

1e aanpassing van de begroting

13 juni 2001

5-I A (2000-2001)
5-II A (2000-2001)
5-I B (2000-2001)
5-II B (2000-2001)

2001

2e aanpassing van de begroting

6 nov. 2001

5-IV A (2001-2002) N° 1-b
5-IV B (2001-2002) N° 2

2002

Initiële begroting

6 nov. 2001

4-I A (2001-2002)
4-II A (2001-2002)
4-I B (2001-2002)
4-II B (2001-2002)

N°
N°
N°
N°

N°
N°
N°
N°

2
2
2
2

2
2
2
2
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Hoofdstuk 10
Vlaamse provincies

10.1 Controle van de rekeningen

10.1.1 Algemene rekeningen
Tabel 48 - Algemene rekeningen van de Vlaamse provincies
Provincie

Jaar

Overzending aan
het Rekenhof

Verslag van de
Nederlandse kamer

Antwerpen

2000

19 febr. 2001

2 okt. 2001

Limburg

2000

14 sept. 2001

2 okt. 2001

Oost-Vlaanderen

2000

7 sept. 2001

19 sept. 2001

Vlaams-Brabant

1999

30 okt. 2001

27 nov. 2001

West-Vlaanderen

1999

26 okt. 2000

23 jan. 2001

West-Vlaanderen

2000

31 juli 2001

2 okt. 2001

10.1.2 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 158 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

10.2 Informatie-opdracht
Het Rekenhof (Nederlandse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan de provincieraden toegezonden.
Tabel 49 - Verslagen inzake begrotingsonderzoek
Provincie

Jaar

Ontwerpbegroting

Antwerpen

2001
2001
2001
2002

1e begrotingsaanpassing
2e begrotingsaanpassing
3e begrotingsaanpassing
Initiële begroting

10 april 2001
13 juni 2001
11 sept. 2001
2 okt. 2001

Limburg

2001
2001
2001
2002

1e begrotingsaanpassing
2e begrotingsaanpassing
3e begrotingsaanpassing
Initiële begroting

13
13
11
25

Oost-Vlaanderen

2001
2001
2002

1e begrotingsaanpassing
2e begrotingsaanpassing
Initiële begroting

3 april 2001
29 mei 2001
19 sept. 2001

Vlaams-Brabant

2001
2001
2001
2001
2002

Initiële begroting
1e begrotingsaanpassing
2e begrotingsaanpassing
3e begrotingsaanpassing
Initiële begroting

30 jan. 2001
3 april 2001
22 mei 2001
17 okt. 2001
9 okt. 2001

West-Vlaanderen

2001
2001
2002

Initiële begroting
1e begrotingsaanpassing
Initiële begroting

30 jan. 2001
11 sept. 2001
3 okt. 2001
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Verslag van de
Nederlandse kamer

maart 2001
juni 2001
sept. 2001
sept. 2001
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10.3 Jurisdictionele opdracht
In de loop van 2001 hebben de diensten van het Rekenhof twee gemotiveerde
beslissingen van de administratieve overheid om niet te dagvaarden voor het
Rekenhof behandeld.
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Hoofdstuk 11
Waalse provincies

11.1 Controle van de rekeningen

11.1.1 Algemene rekeningen
Tabel 50 - Algemene rekeningen van de Waalse provincies
Provincie

Jaar

Overzending aan het Rekenhof

Henegouwen

2000

21 sept. 2001

Verslag van de Franse kamer
16 okt . 2001

Luik

2000

26 sept. 2001

18 okt. 2001

Luxemburg

2000

23 juli 2001

18 okt. 2001

Namen

2000

22 aug. 2001

19 sept. 2001

Waals-Brabant

1999

19 febr. 2001

6 maart 2001

11.1.2 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen
In 2001 werden 344 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

11.2 Informatie-opdracht
Het Rekenhof (Franse kamer) heeft de volgende verslagen inzake begrotingsonderzoek aan de provincieraden laten geworden.
Tabel 51 - Verslagen inzake begrotingsanalyse
Provincie

Jaar

Ontwerpbegroting

Henegouwen

2001
2002
2001

1e begrotingsaanpassing
20 juni 2001
Initiële begroting
17 okt. 2001
2e en 3e aanpassingen van de begroting 18 okt. 2001

Luik

2001
2001
2001
2002
2002

1e begrotingsaanpassing
2e begrotingsaanpassing
3e begrotingsaanpassing
Initiële begroting
1e begrotingsaanpassing

20 maart 2001
26 juni 2001
9 okt. 2001
16 okt. 2001
20 dec. 2001

Luxemburg

2001
2001
2001
2002
2001

1e begrotingsaanpassing
2e begrotingsaanpassing
3e begrotingsaanpassing
Initiële begroting
4e begrotingsaanpassing

20 maart 2001
21 juni 2001
2 okt. 2001
9 okt. 2001
11 dec. 2001

Namen

2001
2001
2001
2001
2002

Initiële begroting
1e begrotingsaanpassing
2e begrotingsaanpassing
3e begrotingsaanpassing
Initiële begroting

30
22
18
13
20

Waals-Brabant

2001
2001

Initiële begroting
1e begrotingsaanpassing

11 mei 2001
20 nov. 2001
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Verslag van de
Franse kamer

jan. 2001
mei 2001
sept. 2001
nov. 2001
nov. 2001
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11.3 Jurisdictionele opdracht
In de loop van 2001 heeft het Rekenhof drie rekeningen afgesloten waarin een
tekort werd vastgesteld. Zijn diensten hebben ook één gemotiveerde beslissing van
de administratieve overheid om niet te dagvaarden voor het Rekenhof behandeld.
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Hoofdstuk 12
Bijzondere opdrachten van het Rekenhof

12.1 Leerlingentelling
De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten bepaalt dat de verdeelsleutel voor het toegewezen
gedeelte van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde vanaf het
begrotingsjaar 1999 wordt aangepast aan de verdeling van het aantal leerlingen op
basis van de in de wet bepaalde 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.
In 2001 heeft het Rekenhof voor de tweede keer de bestanden onderzocht met de
gegevens betreffende de leerlingen van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse
Gemeenschap. Het heeft nagegaan of die bestanden in overeenstemming waren
met de richtlijnen die het op 11 januari 2001 aan de gemeenschappen had meegedeeld. Het heeft vervolgens onderzocht of de in de bestanden opgenomen
gegevens correct zijn en beantwoorden aan de in de wet vastgelegde criteria. Het
heeft die verificaties uitgevoerd op basis van een globaal onderzoek van de bestanden
zelf, een wetenschappelijk verantwoorde steekproef en controles ter plaatse. De
steekproefneming bestond erin per gemeenschap de in de bestanden opgenomen
gegevens betreffende de leerlingen van 100 scholen te vergelijken met de gegevens
van de onderwijsadministratie over die leerlingen. Hierbij werd rekening gehouden
met de opmerkingen geformuleerd door de verificateurs van de departementen in
verband met de gegevens in kwestie. Er gebeurden controles ter plaatse in 20 scholen
van elke gemeenschap. De verklaringen op erewoord in verband met de concurrentiële ophalingen - die niet in de telling mogen worden opgenomen - werden geverifieerd.

12.2 Eerbiediging van de fiscale loyauteit
Met artikel 12 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de
gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten is
een nieuw artikel 9bis ingevoegd in de bijzondere financieringswet van 16 januari
1989. Dat artikel belast het Rekenhof met het verstrekken van advies en informatie
in verband met de uitvoering van de gewestelijke fiscale autonomie inzake personenbelasting.
Door die fiscale autonomie kunnen de gewesten binnen vastgelegde grenzen en
onder bepaalde voorwaarden de aan de Staat verschuldigde personenbelasting
vermeerderen ten eigen bate of verminderen ten eigen laste. De bijzondere wetgever wilde echter vermijden dat deze fiscale autonomie zou leiden tot deloyale
fiscale concurrentie. De advies- en informatiebevoegdheid van het Rekenhof is
een instrument om dat oogmerk te bereiken. Het Rekenhof moet in concreto toezien op de naleving van de maximumpercentages die in de financieringswet zijn
bepaald, in verband met het effect van de beoogde maatregelen, alsmede op de
naleving van het principe van de progressiviteit van de personenbelasting. Deze
nieuwe opdracht van het Rekenhof doet geen afbreuk aan zijn algemene
bevoegdheden.
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De financieringswet voorziet in drie instrumenten :
•

een transparant en uniform evaluatiemodel dat door het Rekenhof moet worden
ontwikkeld in akkoord met de federale regering en de gewestregeringen ;

•

de eigenlijke adviezen in overeenstemming met dat model, die worden gegeven
binnen een termijn van één maand door de algemene vergadering van het
Rekenhof en die worden meegedeeld aan de federale regering en de gewestregeringen ;

•

jaarlijkse rapporten die analoog zijn aan de adviezen, die betrekking hebben op de
weerslag, tijdens het vorige aanslagjaar, van de van kracht zijnde gewestelijke
fiscale maatregelen inzake personenbelasting; die rapporten worden eveneens
meegedeeld aan de federale regering en de gewestregeringen.

In de loop van 2001 werd begonnen met de ontwikkeling van een evaluatiemodel.
De ontwerptekst zal voor akkoord worden voorgelegd aan de federale regering en
aan de drie gewestregeringen.
Het Rekenhof zal de in artikel 9bis van de financieringswet beoogde adviezen niet
op eigen initiatief geven. Ze zullen voortvloeien uit vragen om advies met betrekking
tot ontwerpen van decreet en ordonnantie van de gewesten.
De jaarlijkse rapporten over de weerslag, tijdens het vorige aanslagjaar, van de
beoogde fiscale maatregelen kunnen slechts worden opgesteld in de loop van het
tweede semester, daar de gegevens in verband met het vorige aanslagjaar pas op
30 juni vastliggen.
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Hoofdstuk 13
Internationale betrekkingen

13.1 Europese Rekenkamer
Krachtens artikel 248 van het verdrag betreffende de Europese Unie wordt de
externe controle door de Europese Rekenkamer op de Europese ontvangsten en uitgaven uitgevoerd op basis van stukken en indien nodig ter plaatse bij de andere
instellingen van de Europese Gemeenschap alsmede in de Lid-Staten. Luidens die
bepaling gebeuren de controles in de Lid-Staten in samenwerking met de nationale
controle-instelling, die de Europese Rekenkamer laat weten of ze aan de controle wil
deelnemen. Elk controlebezoek wordt aldus aan het Belgische Rekenhof aangekondigd, dat de betrokken overheden hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt.
Dezelfde procedure wordt toegepast wanneer de Europese Rekenkamer na afloop
van een controle via een sectorbrief het resultaat ervan overzendt, met de vraag
aan de gecontroleerde overheden te reageren op de eventuele opmerkingen die
naar aanleiding van de controle werden geformuleerd.
Het Belgische Rekenhof neemt als waarnemer deel aan de Europese controles. De
controleurs van de Europese Rekenkamer worden indien nodig vergezeld door zijn
auditeurs. In 2001 werden in België zes controles uitgevoerd : twee opdrachten
hadden betrekking op de douanerechten (financiële audit van de dienstjaren 2000
en 2001) en drie op de EOGFL-Garantie (financiële audit van de dienstjaren 2000
en 2001 en controle in verband met poedermelk). Op het vlak van de structuurfondsen werd in 2001 een controle in verband met de tenuitvoerlegging van de
hervorming van de structurele acties in Henegouwen, die in 2000 werd opgestart,
voortgezet.
Naast de samenwerking op het vlak van de controle bestaat er eveneens een overlegstructuur voor de verschillende controle-instellingen van de Lid-Staten van de
Europese Unie, die hun de mogelijkheid biedt thema's van gezamenlijk belang in
samenwerking met de Europese Rekenkamer gezamenlijk te bespreken. Deze
overlegstructuur is op verschillende niveaus georganiseerd. Vooreerst is er de halfjaarlijkse vergadering van de verbindingsagenten van de hoge controle-instellingen
van de Europese Unie. In 2001 werd de voorjaarsvergadering door de Europese
Rekenkamer in Luxemburg georganiseerd op 3 en 4 mei. De najaarsvergadering
vond plaats in Rome op 24 en 25 september op initiatief van het Corte dei Conti
Italiana. Het contactcomité van de voorzitters van de hoge controle-instellingen van
de Europese Unie vormt het hoogste niveau van de overlegstructuur. De jaarlijkse
vergadering werd in 2001 door het Britse National Audit Office georganiseerd en
vond plaats in Londen op 4 en 5 december. In het raam van die vergaderingen
behandelen werkgroepen allerlei bijzondere onderwerpen van technische aard. Het
Belgische Rekenhof neemt deel aan de werkgroep voor de samenwerking met de
landen die kandidaat zijn om toe te treden tot de Europese Unie, evenals aan de
nieuwe werkgroep in verband met de elektronische gegevensuitwisseling waarvan
de werkzaamheden in 2001 werden gestart. De opdracht van die groep bestaat erin
op het vlak van de hoge controle-instellingen van de Europese Unie het gemeenschapsprogramma IDA (Interchange of Data between Administrations) in verband
met de transeuropese netwerken voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de
administraties uit te voeren.
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13.2 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
Het Rekenhof heeft op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken twee
auditeurs ter beschikking gesteld van de Bestendige Vertegenwoordiging van België
bij de Verenigde Naties in New York om technische ondersteuning te verlenen in het
raam van de werkzaamheden van de 56e zitting van de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties in het laatste trimester van 2001. Deze ondersteuning had
betrekking op de onderhandelingen die door België namens de Europese Unie werden gevoerd binnen de 5e Commissie van de Algemene Vergadering, die bevoegd is
voor financiële, budgettaire en administratieve aangelegenheden. Die onderhandelingen hadden betrekking op de gewone begroting van de UNO voor het dienstjaar
2002-2003, de begrotingen van de verschillende operaties voor vredeshandhaving,
de begrotingen van de internationale straftribunalen voor ex-Joegoslavië en Rwanda
alsmede op een geheel van administratieve en financiële dossiers met betrekking tot
de UNO.

13.3 Intosai
Een afvaardiging van het Rekenhof heeft deelgenomen aan het 17e driejaarlijkse
congres van de International Organisation of Supreme Audit Institutions (Intosai)
dat plaatshad te Seoul (Zuid-Korea) van 21 tot 27 oktober 2001. Op dat congres
werd de audit van de internationale en supranationale organisaties door de hoge
controle-instellingen (HCI) van 181 landen als een eerste thema besproken. Het
tweede thema handelde over de bijdrage van de HCI’s aan de administratieve hervormingen en werd besproken vanuit twee invalshoeken : (a) de rol van de HCI’s bij
het plannen en implementeren van de administratieve hervormingen ; (b) hun rol bij
de audit van die hervormingen.
Het 17e Intosai-congres heeft de eerste voorzitter van het Belgische Rekenhof verkozen als voorzitter van het Internal Control Standards Committee van Intosai. Aan
de werkzaamheden van dit comité nemen 26 landen deel.

13.4 Eurosai
Het Rekenhof is lid van de Europese organisatie van hoge controle-instellingen.
Samen met het Bureau van de General Auditor van Ierland staat het in voor het
nazicht van de rekeningen van de organisatie voor de periode 1999-2001. Het verslag van de controleurs m.b.t. de rekeningen van het jaar 1999 van Eurosai werd op
29 maart 2001 voorgesteld aan de 23e vergadering van het bestuurscomité van
Eurosai te Ljubljana (Slovenië). Een afvaardiging van het Rekenhof heeft bovendien
deelgenomen aan het seminarie dat Eurosai op 20 en 21 februari 2001 heeft georganiseerd te Golawice (Polen), met betrekking tot het gebruik van informatietechnologie in de controle-activiteiten van hoge controle-instellingen.

13.5 F-16 SAI Conference
Onder het voorzitterschap van de Belgische delegatie was er op 15 juni 2001 te
Brussel een vergadering van de afgevaardigden van de Rekenkamers van België,
Denemarken, Noorwegen, Nederland en de Verenigde Staten, de vijf landen die
deelnemen aan het F-16 coproductieprogramma. De deelnemers hebben alle nuttige
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informatie ontvangen met betrekking tot de afsluiting van het Follow-on-Buy programma en het Mid-Life-Update programma alsmede met betrekking tot de inspanningen die werden geleverd om het concept van het Foreign Military Sales System
te herzien en daaraan de wenselijk geachte verbeteringen aan te brengen. De
afvaardigingen hebben ook de gelegenheid gehad elkaar voor te lichten over de
modaliteiten van de besluitvorming met betrekking tot de opvolger van de F-16.

13.6 European Evaluation Society
Het Rekenhof verzorgt sedert januari 2000 het secretariaat-generaal van de
European Evaluation Society (EES) die in 1994 in Den Haag werd opgericht om
op Europees vlak de samenwerking te bevorderen tussen de inzake evaluatie gespecialiseerde personen of instellingen. In 2001 werden in Brussel drie vergaderingen
van het uitvoerend bureau alsmede de jaarlijkse algemene vergadering van de EES
gehouden. Het programma 2001 van de EES omvatte inzonderheid de oprichting
van een discussieforum tussen evaluatoren en de oprichting van een inter-Europese
werkgroep van opleiders inzake evaluatie. Het secretariaat-generaal van de EES
heeft eveneens een stand van zaken opgemaakt van de internationale conferentie in
Lausanne in oktober 2000 en het heeft in samenwerking met de Spaanse Evaluatieinstelling de voorbereiding aangevat van de internationale conferentie die in oktober
2002 zal plaatsvinden rond het thema « Learning, Theory and Evidence ».

13.7 Buitenlandse delegaties
In 2001 heeft het Rekenhof 18 afgevaardigden ontvangen van buitenlandse HCI's.
Zij brachten een bezoek aan het Rekenhof of volgden een stage waarbij de opdrachten en de organisatie van het Rekenhof en zijn controlemethodes nader werden toegelicht.
Tabel 52 - Onthaal van buitenlandse delegaties
Hoge controle-instelling van :

Afgevaardigden

Duur/
dagen

Oekraïne

7

1

Bolivië

2

10

Griekenland

2

1

14 mei 2001

Slowakije

7

4

van 28 mei tot 1 juni 2001

18

16

Totaal
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Periode
26 febr. 2001
van 17 tot 27 april 2001
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INGEZETTE MIDDELEN

Hoofdstuk 1
Administratieve organisatie

De administratieve diensten van het Rekenhof zijn onderverdeeld in 14 directies, die
in vijf sectoren zijn gegroepeerd. Sector I omvat twee tweetalige directies, die
hoofdzakelijk ondersteuning verlenen voor het interne beheer en de werking van het
Rekenhof. De 2e directie is bovendien belast met de controle op alle overheidspensioenen, alsook met het onderzoek inzake ambtenarenzaken van de federale
besturen en van de Franse Gemeenschapscommissie. De sectoren II, III en IV onderzoeken de uitgaven van de federale overheid ; elke sector bestaat uit een
Nederlandstalige en een Franstalige directie. Sector V bestaat uit een Vlaamse en
Franse sectie, die elk uit drie directies bestaan. Zij onderzoeken de uitgaven en ontvangsten van de respectieve gemeenschappen en gewesten en van de provincies.
Sectorcomités, waaraan leden van het Rekenhof deelnemen, zorgen voor de coördinatie van de taken tussen de Nederlandstalige en de Franstalige directies met
dezelfde bevoegdheden. De sectorcomités stellen jaarlijks de controleprogramma's
voor aan het college, die ze goedkeurt. Wat de sectoren I tot IV betreft (de "federale" directies), worden die programma's vóór hun goedkeuring door het college nog
aan de raad van advies (overkoepelend orgaan van de sectorcomités) voorgelegd.
De interne organisatie van het Rekenhof op 31 december 2001 wordt hierna schematisch weergegeven.
Figuur 2 - Sectoren I tot IV
ALGEMENE
VERGADERING
Nederlandse
Kamer

Sector II
FEDERALE INSTELLINGEN
VAN OPENBAAR NUT

Sector I
ALGEMENE ZAKEN
AMBTENARENZAKEN

1e directie
(N+F)
————————
Logistieke
ondersteuning
(studies,
documentatie,
bibliotheek)
Cel Publicaties
Europese Cel
Internationale
aangelegenheden
(Eurosai, Intosai)
DMO-pool (N)
Griffiedienst voor
de jurisdictionele
opdracht
Cel autonome
overheidsbedrijven

2e directie
(N+F)
————————
Logistieke
ondersteuning
(personeel,
boekhouding,
vertaaldienst,
economaat,
archief, …)
+ Ambtenarenzaken
(fed. ministeries
& instellingen, min.
Br. Hoofdst. Gewest
&
Br. instellingen,
provincies)
Overheidspensioenen
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Franse
Kamer

Cel
geïnformatiseerde
controle
CCI
(N+F)
Stafdienst
Organisatie ontwikkeling
& Vorming
(N+F)

3e directie (F)
4e directie (N)
————————
Federale openbare
instellingen

Sector III
BEGROTING, FISCALE
ONTVANGSTEN
(FEDERALE STAAT)

5e directie (F)
6e directie (N)
————————
Begroting
Algemene
Rekening
Overheidsschuld

Sector IV
MINISTERIES
(FEDERALE STAAT)

7e directie (F)
8e directie (N)
————————
Federale
departementen
Toezicht
rekenplichtigen

Fiscale cel
Doelmatigheidsonderzoek (F)

Controle diensten
met
afzonderlijk beheer
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Figuur 3 - Sector V

ALGEMENE
VERGADERING
Nederlandse
Kamer

9e directie (F)
————————
Wettigheids- en
regelmatigheidscontrole van de
uitgaven van het
Brusselse
Hoofdstedelijk
Gewest,
van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en
van de Duitstalige
Gemeenschap

Franse
Kamer

13e directie (F)
————————
Begrotingen,
algemene
rekeningen,
beheerscontrole en
controle van de
instellingen van het
Brusselse
Hoofdstedelijk
Gewest,
van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en
van de Duitstalige
Gemeenschap

14e directie (N)
————————
Brusselse
Hoofdstedelijk
Gewest
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

Franse Kamer

Nederlandse Kamer

Franse Gemeenschap,
Waals Gewest
& Fr. gem. comm.
Sector V

Vlaamse Gemeenschap
Sector V

10e directie
————————
Onderwijs
(departement,
universiteiten
& instellingen)
Personeelszaken
(onderwijs)
Ambtenarenzaken
(min. Vl. Gemeenschap
& Vl. instellingen)

12e directie
————————
Economie
Werkgelegenheid
Huisvesting
Leefmilieu
Natuurbehoud
Landinrichting
Ruimtelijke Ordening
Gesubsidieerde
Werken
Monumentenzorg
Infrastructuur
Verkeer
Vervoer

Duitstalige
Gemeenschap

14e directie
————————
Algemene Zaken
Begroting
Algemene rekening
Overheidsschuld
Financiën
Boek van Opmerkingen
Welzijn
Volksgezondheid
Cultuur
Externe Betrekkingen
Provincies

9e directie
Franse Gemeenschap
Fr. gem. comm.
————————
Wettigheids- en
regelmatigheidscontrole van de
uitgaven
Controle van de
rekeningen van de
universiteiten en van de
diensten met afzonderlijk
beheer

11e directie
Waals Gewest
————————
Wettigheids- en
regelmatigheidscontrole van de
verrichtingen van het
Waals Gewest

13e directie
Gemeenschap & Gewest
————————
Begrotingen
Algemene rekeningen
Overheidsschuld
Provincies
Openbare instellingen
Doelmatigheidsonderzoek

Controle van de wedden
van het personeel van de
ministeries en instellingen
van de Franse
Gemeenschap en van het
Waals Gewest
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Hoofdstuk 2
Personeel

2.1

Personeelsformatie en statuut
Het Rekenhof benoemt en ontslaat zijn personeelsleden. De griffiers staan in voor
de aanwervingen via vergelijkende examens.
Het Rekenhof stelt onder controle van het Bureau van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers de formatie, het statuut en de wedde van zijn personeel
vast.
De huidige personeelsformatie voorziet in 608 voltijdse statutaire betrekkingen44,
gelijk verdeeld onder Nederlandstaligen en Franstaligen. Het personeel is verder
ingedeeld in vier niveaus. Ongeveer de helft van het personeel behoort tot niveau 1
(auditoraat), dat de controledossiers onderzoekt met de hulp van de personeelsleden van niveau 2+. De niveaus 2 en 3 werken ondersteunend.

2.2

Statutair personeel in cijfers
Tabel 53 - Personeelsbezetting
31.12.2000
Niveau 1
Niveau 2+

31.12.2001

N

F

Totaal

N

F

Totaal

160

162

322

157

167

324

75

78

153

71

80

151

Niveau 2

38

36

74

36

34

70

Niveau 3

27

33

60

27

30

57

300

309

609

291

311

602

Totaal

Tabel 54 - Personeel in actieve dienst op 31 december 200145
N
Man
Niveau 1

F

Vrouw Totaal

Man

Algemene totalen

Vrouw Totaal

Man

Vrouw

Totaal

118

27

145

112

37

149

230

64

294

Niveau 2+

53

16

69

48

28

76

101

44

145

Niveau 2

13

22

35

8

25

33

21

47

68

Niveau 3

15

10

25

22

8

30

37

18

55

199

75

274

190

98

288

389

173

562

Totaal

44

Bovendien zijn 48 contractuelen in dienst (van wie 12 in het raam van een startbaanovereenkomst), hoofdzakelijk voor ondersteunende opdrachten.

45

Met inbegrip van de personeelsleden die hun ambt deeltijds uitoefenen.
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Tabel 55 - Personeel dat niet in actieve dienst is op 31 december 2001
N
Man

F

Vrouw Totaal

Man

Algemene totalen

Vrouw Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Niveau 1

9

3

12

16

2

18

25

5

30

Niveau 2+

2

0

2

4

0

4

6

0

6

Niveau 2

0

1

1

0

1

1

0

2

2

Niveau 3

1

1

2

0

0

0

1

1

2

12

5

17

20

3

23

32

8

40

Totaal

Tabel 56 - Oppensioenstellingen, vrijwillige ontslagen46 en overlijdens in 2001
N

2.3

F

Totaal

Vrijwillige vervroegde oppensioenstelling

3

3

6

Oppensioenstelling op 65 jaar

2

4

6

Oppensioenstelling wegens ziekte of ongeschiktheid

-

-

-

Overlijden in actieve dienst

-

-

-

Vrijwillige ontslagen

7

7

14

Totaal

12

14

26

Aanwervingen
Het slagen voor een vergelijkend wervingsexamen is vereist om statutair personeelslid van het Rekenhof te worden. Deze examens worden periodiek georganiseerd en er worden dan wervingsreserves aangelegd.
De loopbaan begint met een stage van twee jaar voor de personeelsleden van
niveau 1 en een stage van één jaar voor de overige personeelsleden. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage bevredigend is verlopen. De
bevorderingen in de opeenvolgende graden van eenzelfde loopbaan worden toegekend na zes jaar graadanciënniteit en op basis van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van de personeelsleden. De personeelsleden van niveau 1
kunnen zich onder de door het Rekenhof bepaalde voorwaarden kandidaat stellen
voor een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).
Tabel 57 - Aanwervingen in 2001
N
Man

Vrouw Totaal

Man

Algemene totalen

Vrouw Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Niveau 1

2

1

3

10

2

12

12

3

15

Niveau 2+

1

0

1

3

1

4

4

1

5

Niveau 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Niveau 3
Totaal

46

F

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

4

13

3

16

16

4

20

De ontslagen die ingaan op 31 december 2001 's avonds niet inbegrepen.
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2.4

Commissie voor Overleg met de Vakverenigingen
Overeenkomstig de artikelen 219-223 van het personeelsstatuut van het Rekenhof
werd een Commissie voor Overleg met de Vakverenigingen ingesteld, die paritair is
samengesteld uit door het Rekenhof en door de erkende vakorganisaties aangeduide leden met stemrecht. Daarnaast zetelen in die commissie de griffier en een
secretaris. Zij hebben geen stemrecht. De griffier zit de vergaderingen voor.
Verplichtend dienen aan het advies van de Commissie te worden onderworpen, alle
kwesties en voorstellen met betrekking tot de stage, tot de beroepsopleiding en de
evaluatie van het personeel en met betrekking tot zijn administratief statuut en zijn
bezoldigingsregeling. De Commissie voor Overleg met de Vakverenigingen kan ook
een gemotiveerd advies verlenen over kwesties inzake de materiële organisatie van
de diensten. In het jaar 2001 kwam deze Commissie acht maal samen.

2.5

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
In uitvoering van artikel 224quater van het personeelsstatuut van het Rekenhof
werd het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk ingesteld. Dit Comité
is een paritair samengesteld adviesorgaan van vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers, bijgestaan door de preventieadviseurs van de interne en
de externe preventiedienst. In het jaar 2001 heeft dit Comité acht vergaderingen
gehouden.
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Hoofdstuk 3
Materiële middelen

3.1

Gebouw
Het Rekenhof is sedert 1984 gehuisvest in een gebouw met vier verdiepingen in de
Regentschapsstraat, nr. 2, te Brussel. De vernieuwing van de lokalen, waarmee
door de Regie der Gebouwen werd gestart in 1997, werd in 2001 verdergezet.
Thans zijn de gelijkvloerse en de tussenverdieping voltooid. Op het einde van het
jaar 2001 was men bezig met de renovatie van de eerste verdieping.

3.2

Meubilair en materieel
Naargelang de lokalen worden gerenoveerd, wordt het oude meubilair vervangen
door ergonomisch meubilair.
In 2001 liep het huurcontract van de fotokopieerapparaten ten einde en heeft het
Rekenhof nieuwe apparaten aangekocht via het Centraal Aankoopbureau.
Het rollend materieel omvat vijf voertuigen, waarvan er één werd doorverkocht in
2001 en moest worden vervangen.

3.3

Informatica
Het Rekenhof beschikt over een netwerk TCP/IP47 met twee servers OpenVMS
Alpha, alsmede over servers Microsoft Windows NT/2000. Op dat netwerk zijn
ongeveer 600 (desktop of draagbare) Pc's aangesloten en nagenoeg 120 printers.
De personeelsleden belast met controle ter plaatse beschikken meestal over een
draagbare computer.
Het Rekenhof is via een gehuurde lijn of via een ISDN-verbinding48 met de thesauriediensten van de federale Staat en de gedefedereerde entiteiten verbonden.
Het beschikt over een internetsite (http://rekenhof.be) die het zelf beheert en waarvoor het zelf als host optreedt. Voor de tijd dat het Rekenhof het secretariaatgeneraal van de European Evaluation Society verzorgt, staat het eveneens in voor
het beheer en de hosting van de site van deze organisatie (http://europeanevaluation.org).
Het grootste deel van de programma's voor controle en intern beheer van het
Rekenhof wordt ontwikkeld door eigen informatici.

47

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) : netwerkprotocols gebruikt op internet die zorgen
voor de communicatie tussen onderling verbonden computernetwerken met een verschillende materiële
architectuur en verschillende exploitatiesystemen.

48

ISDN (Integrated Services Digital Network) : digitale telefoonlijn die een snelle verbinding mogelijk maakt.
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Hoofdstuk 4
Begroting van het jaar 2001

De Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
die op 8 november en 6 december 200049 heeft vergaderd, heeft de initiële begroting van het jaar 2001 eenparig goedgekeurd. Het totaal van de begrote uitgaven
lag 3,39 % hoger dan de initiële begroting van het jaar 2000 en bedroeg
1.600.500.000 BEF (39.675.358,64 EUR).
Tabel 58 - Initiële begroting van het jaar 2001
Initiële begroting
2000
BEF

Initiële begroting
2001
BEF

EUR

Lopende uitgaven
A Leden van het Rekenhof
B Personeel
C Bibliotheek

50.400.000
1.300.000.000

51.370.000

1.273.429,04

1.337.650.000 33.159.477,34

9.000.000

9.000.000

223.104,17

99.500.000

109.500.000

2.714.434,10

9.050.000

10.550.000

261.527,67

G Uitrusting en onderhoud

6.700.000

6.700.000

166.088,66

H Verbruiksgoederen

8.350.000

7.350.000

182.201,74

I

De Post – Belgacom

7.000.000

7.500.000

185.920,14

J

Informatica & bureautica

17.280.000

17.920.000

444.225,20

L

Buitenlandse delegaties en colloquia

350.000

350.000

8.676,27

2.450.000

2.450.000

60.733,91

N Onvoorziene uitgaven

500.000

500.000

12.394,68

Q Internationale instellingen

330.000

330.000

8.180,49

E

Gebouwen

F

Verbruik van elektriciteit water - stookolie

M Wagenpark

Totaal van de lopende uitgaven

1.510.910.000

1.561.170.000 38.700.393,41

Kapitaaluitgaven
E

Gebouwen

G Uitrusting en onderhoud
J

Informatica & bureautica

M Wagenpark
Totaal van de kapitaaluitgaven
Algemeen totaal van de
uitgavenbegroting

49

200.000

200.000

4.957,87

5.650.000

6.150.000

152.454,52

30.240.000

31.980.000

792.763,49

1.000.000

1.000.000

24.789,35

37.090.000

39.330.000

974.965,23

1.548.000.000

1.600.500.000 39.675.358,64

Parl. St., Kamer, 2000-2001, Nr. 1008-1.
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Hoofdstuk 5
Rekeningen van het jaar 2000

De rekening van uitvoering van de begroting van het jaar 2000, waaruit een batig
saldo van 164.317.928 BEF (4.073.335,04 EUR) blijkt, werd op 16 oktober 2001
door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers eenparig goedgekeurd50.
Tabel 59 - Rekening van uitvoering van de begroting van het jaar 2000
Initiële begroting
2000
BEF

Rekening van uitvoering
2000
BEF

EUR

Lopende uitgaven
A Leden van het Rekenhof
B Personeel
C Bibliotheek

50.400.000
1.300.000.000

48.816.015

1.210.117,40

1.172.415.161 29.063.412,68

9.000.000

7.747.456

192.054,42

99.500.000

77.794.548

1.928.476,47

9.050.000

8.744.259

216.764,52

G Uitrusting en onderhoud

6.700.000

4.676.738

115.933,31

H Verbruiksgoederen

8.350.000

6.700.248

166.094,81

E

Gebouwen

F

Verbruik van elektriciteit water - stookolie

I

De Post – Belgacom

J

Informatica & bureautica

7.000.000

6.498.052

161.082,50

17.280.000

11.801.204

292.544,21

L

Buitenlandse delegaties en colloquia

350.000

1.250.799

31.006,50

2.450.000

664.934

16.483,28

N Onvoorziene uitgaven

500.000

499.737

12.388,16

Q Internationale instellingen

330.000

215.782

5.349,10

M Wagenpark

Totaal van de lopende uitgaven

1.510.910.000

1.347.824.933 33.411.707,36

Kapitaaluitgaven
E

Gebouwen

G Uitrusitng en onderhoud
J

Informatica & bureautica

M Wagenpark
Totaal van de kapitaaluitgaven
Algemeen totaal van de
uitgavenbegroting

50

200.000

184.631

4.576,88

5.650.000

5.065.287

125.565,18

30.240.000

29.787.221

738.405,92

1.000.000

820.000

20.327,27

37.090.000

35.857.139

888.875,25

1.548.000.000

1.383.682.072 34.300.582,61
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Bijlage

Lijst van publicaties
De hiernavolgende lijst maakt geen melding van de verslagen over de ontwerpbegrotingen overgezonden aan de parlementen. Wanneer die verslagen worden
gepubliceerd, worden zij meestal geïntegreerd in één van de parlementaire stukken met betrekking tot de goedkeuring van die ontwerpbegrotingen. Een synthese ervan wordt opgenomen in de jaarlijkse boeken van het Rekenhof. De lijst
vermeldt evenmin de uiteenzettingen toegezonden aan de vergaderingen in het
kader van de procedure van het visum onder voorbehoud, die eveneens in de
jaarlijkse boeken worden samengevat. Wat betreft de jaarlijkse boeken van het
Rekenhof, vermeldt de lijst enkel, in voorkomend geval, de delen I van deze
boeken.
De publicaties die door het Rekenhof zelf zijn uitgegeven, worden aangeduid met
een asterisk (*). Een exemplaar ervan kan tegen betaling worden verkregen bij
de bibliotheek van het Rekenhof (tel. 02/551.84.74). Zij kunnen worden geraadpleegd op de internetsite van het Rekenhof http://rekenhof.be, met uitzondering
van de voorafbeeldingen van de uitvoering van de begrotingen, die door de
betrokken vergaderingen als parlementaire stukken worden uitgegeven.

A1. Federale Staat
De verslagen van het Rekenhof in verband met de federale Staat worden ofwel
als een tweetalig document gepubliceerd (dat is het geval voor de boeken van
het Rekenhof), ofwel als eentalige documenten die gelijktijdig in het Nederlands
en het Frans worden uitgegeven.

A1.1 Boek van het Rekenhof
158e Boek van het Rekenhof, Deel I, Parl. St., Kamer, 2001-2002, 404 p. *

A1.2 Afzonderlijke publicaties in verband met de controle van de fiscale
ontvangsten
Inkohiering van de aanslagen in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2001, 38 p. *
Functionering van de douanediensten inzake de invoerrechten, Verslag van het
Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2001, 72 p.*
Belastingkrediet ten voordele van vennootschappen (art. 289bis, WIB 1992),
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel,
juni 2001, 28 p.*
Fiscale controle van werkelijke beroepskosten, Verslag van het Rekenhof aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, februari 2001, 20 p.*
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A1.3 Afzonderlijke publicaties in verband met het doelmatigheidsonderzoek
Prestaties die het leger uitvoert voor derden, Verslag van het Rekenhof aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2001, 46 p. *
De goede besteding van rijksgelden door de NMBS, Verslag van het Rekenhof
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2001, 309 p. *
Lineaire obligaties : instrumenten voor het beheer van de rijksschuld, Verslag
van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, april
2001, 37 p. *
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven : afdeling Wedden, Verslag van het
Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2001,
51 p. *

A1.4 Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2000
Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de Staat
voor 2000, Parl. St., Kamer, 2000-2001, nr. 1279-2, 149 p.

A2. Vlaamse Gemeenschap
Het 13e Boek aan het Vlaams Parlement bevat het verslag van het Rekenhof
(Nederlandse kamer) in verband met de door de Vlaamse regering overgelegde
algemene rekening over het jaar 2000.

A2.1 Boek van het Rekenhof
Boek van het Rekenhof 2001, 13e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement, Parl. St., Vl. Gem. (Vl. Gew.), Stuk 36 (20012002), Nr. 1, 511 p.

A2.2 Afzonderlijke publicaties
Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen, Parl. St.,Vl.Gem. (Vl. Gew.), Stuk 37
(2001-2002), Nr. 1, 76 p.
Verslag van het Rekenhof over de doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap, Parl. St.,Vl.Gem. (Vl.
Gew.), Stuk 38 (2001-2002), Nr. 1, 77 p.
Verslag van het Rekenhof over de invordering en inning van milieuheffingen, Parl.
St.,Vl.Gem. (Vl. Gew.), Stuk 38 (2000-2001), Nr. 1, 78 p.
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A3. Franse Gemeenschap

A3.1 Boek van het Rekenhof
158e Cahier d'observations, 13e Cahier d'observations adressé par la Cour des
comptes au Parlement de la Communauté française, Doc. parl., Comm. fr., 216
(2001-2002), N° 1, 48 p.

A3.2 Afzonderlijke publicatie
La perception de la redevance radio et télévision en Communauté française,
Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement de la Communauté française, Octobre 2001, 104 p. *

A3.3 Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2000
Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Communauté française
pour l’année 2000, Doc. parl., Comm. fr., 173 (2000-2001), N° 1, 103 p.

A4. Duitstalige Gemeenschap
Het 13e Boek aan de Raad van de Duitstalige Gemeenschap bevat het verslag
van het Rekenhof met betrekking tot de door de regering van de Duitstalige
Gemeenschap overgelegde algemene rekening over het jaar 2000.

A4.1 Boek van het Rekenhof
Dem Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft vorgelegter 13. Bericht des
Rechnungshofes, Bemerkungen und Dokumente, Parlamentsdrucksache,
R. D. Gem., 7-313 (2001-2002), Nr. 1, 103 p.

A5. Waals Gewest
A5.1 Boek van het Rekenhof
158e Cahier d'observations, 13e Cahier d'observations adressé par la Cour des
comptes au Parlement wallon, Fascicule Ier, Doc. parl., Rég. w., 279 (20012002), N° 1, 84 p.

A5.2 Afzonderlijke publicaties
L'accueil et l'hébergement des personnes handicapées en Région wallonne,
Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement de la Région wallonne,
Février 2001, 87 p.*
La démarche stratégique de l'administration wallonne des autoroutes et des
routes, Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement de la Région
wallonne, Février 2001, 48 p. *
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A5.3 Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2000
Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Région wallonne pour
l’année 2000, Doc. parl., Rég. w., 4-II e (2000-2001), N° 1, 78 p.

A6. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
A6.1 Boek van het Rekenhof
157e Boek van het Rekenhof, 11e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Deel I, Parl. St., Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, 2000-2001, Nr. A-168/1 en Nr. B-49/1, 54 p.

A6.2 Voorafbeeldingen van de uitvoering van de begroting 2000
Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2000, Parl. St., Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, 2000-2001, nr. A-203/1, 71 p.
Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de begroting van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het jaar 2000, Parl. St.,
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
2000-2001, Nr. B-54/1, 21 p.

A7. Franse Gemeenschapscommissie
A7.1 Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2000
Préfiguration des résultats de l’exécution du budget de la Commission communautaire française pour l’année 2000, Doc., Ass. Comm. comm. fr., 4-III (20002001), N° 1, 59 p.
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