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1 Voorwoord van de Eerste Voorzitter 

 
 
2004 was een jaar van verandering voor het Rekenhof. Na het heen-
gaan van mijn collega de Eerste Voorzitter en de pensionering van de 
hoofdgriffier, werd zijn college vernieuwd. 
 
2004 was ook het jaar waarin het Rekenhof zijn missie bekendmaakte, 
gedragen als het is door zijn wettelijke opdrachten, die alsmaar talrijker 
worden. Ter uitvoering van de missie kreeg zijn strategisch plan vorm. 
Strategieën zullen in de praktijk worden omgezet via operationele doel-
stellingen. Elke doelstelling kreeg een projectgroep achter zich, die pas-
klare voorstellen formuleert over de invulling ervan op het terrein. Dit 
alles moet de planning van de controles, de aanpak ervan en de publica-
tie van de relevante resultaten ten aanzien van het Vlaams Parlement, 
ten goede komen. Globale controles met een zo ruim mogelijke afdek-
king van de risico’s, bij voorkeur in samenspraak met de andere spelers 
in het controleveld, blijven de hoofdbekommernis van een Rekenhof dat 
niet wil achterblijven op internationale ontwikkelingen in de audit van de 
publieke sector. 
 
In 2004 groeide steeds meer het bewustzijn van de complementariteit 
van het Rekenhof en de Interne Audit bij de Vlaamse Administratie. Ge-
intensifieerde relaties genereren leereffecten en kunnen dubbel werk 
vermijden, wat ruimte laat voor extra initiatieven.  
 
Uit 2004 herinnert het Rekenhof zich vooral ook de goedkeuring van het 
Vlaamse comptabiliteitsdecreet en de hierin vervatte vernieuwingen. Het 
decreet stelt bijkomende eisen aan de organisatie van zijn financiële 
audit, bijvoorbeeld in de zin dat het Rekenhof zijn commentaar bij de 
rekeningen vroeger zal leveren. Het decreet garandeert tegelijk een gro-
tere transparantie in de boekhouding, wat de controlepositie van het 
Rekenhof ten aanzien van alle geldstromen versterkt.  
 
Hierna kunt u lezen hoe de Nederlandse kamer van het Rekenhof zich in 
2004 heeft gereorganiseerd om het Vlaams Parlement te voorzien van 
bruikbare en relevante informatie. 
 
 
 
F. Vanstapel, Eerste Voorzitter 
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2 Activiteitenverslag 2004 

2.1 Publicatiebeleid van de Nederlandse kamer 

Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Par-
lement bestaat sinds 6 juni 2002 in een drieledige communicatiestroom: 
• afzonderlijke, gedrukte rapporten in de loop van het jaar met actuele 

rapportering over belangrijke, afgeronde rechtmatigheids- en doel-
matigheidsonderzoeken; 

• een rekeningenboek dat alle informatie bundelt over de uitvoering 
van de begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daar-
over, alsook over onderzoeken met een sterk financiële inslag(1); 

• een activiteitenverslag in het begin van elk jaar.  
 

2.2 Doelstellingen van het activiteitenverslag 

Het jaarlijks activiteitenverslag wil een overzicht geven van de totaalwer-
king van de Nederlandse kamer van het Rekenhof, inclusief wat buiten 
de afzonderlijke rapporten of het rekeningenboek valt. Het wil ook een 
volledig overzicht aanreiken van alle tijdens het afgelopen jaar verstuur-
de rapporten. 
 

2.3 Structuur van het activiteitenverslag 

De structuur van het activiteitenverslag over 2004 is identiek aan die van 
het activiteitenverslag over 2003: 
• Een eerste deel geeft een overzicht van de actuele interne en externe 

ontwikkelingen met een weerslag op de werking van het Rekenhof. 
Dit deel is niet specifiek gebonden aan het uitvoeringsjaar 2004. 

• Een tweede deel biedt een overzicht van alle controleactiviteiten die 
het Rekenhof in 2004 heeft uitgevoerd met betrekking tot alle Vlaam-
se overheidssegmenten: centrale administratie, diensten met afzon-
derlijk beheer (DAB's), Vlaamse openbare instellingen (VOI's) en an-
dere instellingen die Vlaamse overheidstaken uitvoeren. Het orde-
nend principe in dit deel was de structuur van de begroting 2004 (in-
deling in departementen en organisatieafdelingen).  

• Een derde deel somt de afzonderlijke rapporten op die het Rekenhof 
in 2004 aan het Vlaams Parlement heeft bezorgd en gaat dieper in op 
een selectie van onderzoeksresultaten. 

 
 
                                                 
1  De Vlaamse overheid heeft een vrij grote achterstand opgelopen in de 

voorlegging van de algemene rekeningen. Het Rekenhof zal daardoor zijn 
rekeningenboek over 2002, dat normaliter had moeten verschijnen in het 
najaar van 2003, wellicht pas eind 2005 aan het Vlaams Parlement kunnen 
bezorgen. 
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3 Interne en externe ontwikkelingen 

3.1 Missie en strategie van het Rekenhof 

Op 31 juli 2003 heeft de algemene vergadering van het Rekenhof een 
missieverklaring goedgekeurd(2). Om zijn missie te vervullen, bouwt het 
Rekenhof een strategie uit die zijn onderzoeksplanning, controleaanpak 
en rapportering in overeenstemming brengt met de normen van de in-
ternationale organisatie van hoge controle-instellingen (INTOSAI). De 
toepassing van die normen impliceert onder meer systeemgerichte con-
troles, het aansporen van de overheid tot toepassing van internationale 
normen, het opstellen en toepassen van handleidingen en procedures 
en het gebruik van de werkzaamheden van anderen (bedrijfsrevisoren, 
interne audit, consultants, enz.), voor zover de overeenstemming ervan 
met de vereisten van overheidsauditing is gegarandeerd. 
 
Op 17 september 2004 heeft de algemene vergadering een aantal pro-
jecten geselecteerd, die concreet gestalte zullen geven aan de strategi-
sche oriënteringen uit de missieverklaring. De projecten werken rond 
specifieke operationele doelstellingen, die het mogelijk maken de stap te 
zetten van de theorie naar de praktijk. Ze vertegenwoordigen de acties 
die nodig zijn om de strategie over een periode van drie tot vijf jaar te 
realiseren. Iedere projectgroep bestaat uit personen uit verschillende 
disciplines en werkt op tijdelijke basis samen. Hij levert een nieuw pro-
duct dat een weerslag heeft op het personeel en op de operationele ac-
tiviteiten.  
 

3.2 Monitoringactiviteiten 

Het monitoringproces(3) vormt de basis voor de selectie van mogelijke 
onderzoeken voor het controleprogramma. Net zoals in 2003 heeft de 
sector Vlaamse Gemeenschap van het Rekenhof in 2004 een monito-
ringverslag opgemaakt, waarin hij prioriteitenlijsten van mogelijke onder-
zoeken heeft opgenomen. De Nederlandse kamer heeft op 14 december 
2004 de prioriteitenlijsten goedgekeurd als basis voor de opmaak van 
het controleprogramma 2005 en van het meerjarencontroleprogramma 
2005-2007. De instructies voor de monitoring en voor de selectie en 
planning van onderzoeken zullen verder worden verfijnd in het kader van 
de strategische projecten. 
 

 
 
                                                 
2  De tekst van de missieverklaring is opgenomen in het jaarverslag 2003, 

dat beschikbaar is op de website van het Rekenhof. 
3  Monitoring houdt in dat de auditeur of controleur een degelijk inzicht ver-

werft in zijn controledomein en dat hij de ontwikkelingen in het controledo-
mein systematisch opvolgt. Aan de hand van de vergaarde informatie kun-
nen mogelijke knelpunten in de werking van de overheid worden gedetec-
teerd en vervolgens onderzoeken of audits worden geselecteerd. 
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3.3 Methodiekontwikkeling 

De Nederlandse kamer pleitte op 14 december 2004 voor kortere en 
meer in tijd beheersbare thematische onderzoeken. Nieuwe onderzoe-
ken zouden zich bovendien niet mogen beperken tot rechtmatigheid, 
maar zouden ook een hoog doelmatigheidsgehalte moeten bevatten.  
 
Voor thematische onderzoeken zal de sector Vlaamse Gemeenschap in 
2005 een systeem van peer review inbouwen, bestaande uit een be-
perkte en per Rekenhofonderzoek wisselende leesgroep van auditeurs 
die niet bij het onderzoek zijn betrokken. Het systeem beoogt kwaliteits-
bewaking en leereffecten. Voor de rekeningencontroles van DAB's en 
VOI's zal de sector een nieuw stramien van interne rapportering uitwer-
ken in de vorm van een werkdossier. 
 
Het lopende project elektronisch permanent dossier moet de informatie 
uit monitoring- en controleactiviteiten op een gestructureerde en toegan-
kelijke wijze bijhouden. Na evaluatie van de pilootprojecten in het voor-
jaar van 2005, zal het project stapsgewijs in gebruik worden genomen.  
 

3.4 Informatisering van het controleprogramma 

De sector Vlaamse Gemeenschap heeft het controleprogramma in 2004 
geïnformatiseerd. Hij houdt voortaan alle planningsgegevens bij in een 
elektronische databank. Daardoor kan de sector: 
• het controleprogramma op een soepele wijze beheren; 
• de uitvoering ervan permanent opvolgen; 
• inzicht verkrijgen in de tijd die werd besteed aan de verschillende 

activiteiten (en zo in de toekomst betere tijdsramingen maken); 
• een aantal statistische gegevens verzamelen. 
 

3.5 Overleg met de Interne Audit van de Vlaamse Administratie 

Overeenkomstig de strategische optie gebruik te maken van de werk-
zaamheden van andere auditinginstellingen, werkt het Rekenhof samen 
met andere controleorganen(4). Een dergelijke samenwerking bestaat al 
geruime tijd met de bedrijfsrevisoren en interne auditafdelingen van 
sommige VOI’s. Sinds begin 2002 voert het Rekenhof ook regelmatig 

 
 
                                                 
4  De controleorganen moeten streven naar een zo volledig mogelijke afdek-

king van het controledomein tegen zo laag mogelijke kosten. Dat impliceert 
dat dubbel werk moet worden vermeden (twee controleorganen onderzoe-
ken dezelfde materie onafhankelijk van elkaar). Controles die het ene con-
troleorgaan op een professionele wijze uitvoert, moet het andere niet meer 
overdoen. Er moet dus een vorm van samenwerking worden opgebouwd 
tussen de controleorganen, rekening houdend met ieders opdracht en con-
trolenormen. 

Stuk 38 (2004-2005) – Nr. 1 6



Activiteitenverslag over 2004 - Rekenhof, mei 2005                                      

overleg met de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVIA). In 
2004 handelde dit overleg onder meer over: 
• de bijsturing van het controleprogramma 2004 en de opmaak van 

het controleprogramma 2005; 
• de uitwisseling van controlemethodieken(5); 
• wederzijdse inzage in werkdocumenten; 
• de uitwisseling van auditverslagen. 
 

3.6 Reorganisatie van de Vlaamse overheid 

Het Rekenhof volgt de bestuurlijke vernieuwing van de Vlaamse over-
heid sinds het begin op. Ter uitvoering van het op 18 juli 2003 goedge-
keurde kaderdecreet bestuurlijk beleid werden in de loop van 2004 in 
totaal 28 ontwerpen van oprichtings- of omvormingsdecreten voor 14 
intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en 
19 extern verzelfstandigde agentschappen voor advies aan het Reken-
hof voorgelegd. De adviezen waren dienstig bij de parlementaire be-
spreking van de ontwerpdecreten. De adviezen zijn ook opgenomen in 
bijlage 3. 
 
23/01/2004 oprichtingsdecreet IVA Toerisme Vlaanderen 

23/01/2004 oprichtingsdecreet EVA (pr) nv VSO Werkholding 

02/02/2004 oprichtingsdecreet EVA (pu) Agentschap voor Geografische Informa-
tie Vlaanderen 

09/02/2004 oprichtingsdecreet EVA (pu) Waterwegen en Zeekanaal, naamloze 
vennootschap van publiek recht 

09/02/2004 omvormingsdecreet EVA (pu) De Scheepvaart 

09/02/2004 wijzigingsdecreet EVA (pu)Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn 

09/02/2004 oprichtingsdecreet EVA (pr) nv Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Woonkrediet 

23/02/2004 oprichtingsdecreet IVA Kind en Gezin 

23/02/2004 oprichtingsdecreet IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap 

23/02/2004 oprichtingsdecreet EVA (pu) Vlaams Agentschap voor Geestelijke 
Gezondheidszorg 

27/02/2004 oprichtingsdecreet EVA (pu) Vlaams Agentschap voor Internationaal 
Ondernemen 

27/02/2004 wijzigingsdecreet EVA (pu) Vlaamse Landmaatschappij 

 
                                                 
5  Het Rekenhof gaf op 23 maart 2004 onder meer een advies over een ont-

werp van leidraad interne controle – organisatiebeheersing van de IAVA. 
Die leidraad heeft enerzijds als doel een handreiking te bieden aan de or-
ganisaties (administratie, openbare instellingen) om de organisatiebeheer-
sing op orde te brengen en anderzijds de IAVA een normenkader aan te 
reiken waaraan de organisatiebeheersing van de organisaties zal worden 
getoetst. 
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Openbare Afvalstoffenmaatschappij, Agentschap 
voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek  

15/03/2004 omvormingsdecreet EVA (pr) vzw De Rand 

15/03/2004 omvormingsdecreet IVA Bloso 

22/03/2004 oprichtingsdecreet EVA (pr) Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij-
marketing 

22/03/2004 oprichtingsdecreet IVA Instituut voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie 

22/03/2004 oprichtingsdecreet IVA Vlaams Agentschap Ondernemen 

22/03/2004 oprichtingsdecreet IVA Instituut voor Landbouw – en Visserijonder-
zoek 

22/03/2004 omvormingsdecreet EVA (pu)Vlaamse Opera 

22/03/2004 oprichtingsdecreet EVA (pu) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt 

22/03/2004 oprichtingsdecreet EVA (pu) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling en Beroepsopleiding 

22/03/2004 omvormingsdecreet IVA Vlaams Zorgfonds 

22/03/2004 omvormingsdecreet IVA Fonds Jongerenwelzijn 

22/03/2004 omvormingsdecreet EVA's (pr): investeringsmaatschappijen van de 
Vlaamse Overheid 

22/03/2004 oprichtingsdecreet EVA (pu) Vlaams Agentschap voor Ondernemers-
vorming - Syntra Vlaanderen 

22/03/2004 oprichtingsdecreet IVA Agentschap voor Infrastructuur in het Onder-
wijs 

14/04/2004 wijzigingsdecreet EVA (pr) Vlaams Agentschap voor Rekrutering en 
Selectie 

IVA  Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
EVA (pr)  Extern verzelfstandigd agentschap (privaatrechtelijk vormgegeven) 
EVA (pu) Extern verzelfstandigd agentschap (publiekrechtelijk vormgegeven) 
 

3.7 Vlaams comptabiliteitsdecreet 

Op vraag van het Vlaams Parlement verstrekte het Rekenhof op 
15 maart 2004 advies over het ontwerp van comptabiliteitsdecreet(6). 
Het Rekenhof had voordien al verscheidene adviezen geformuleerd, die 
leidden tot talrijke bijsturingen van het oorspronkelijke voorontwerp. Het 
advies van 15 maart 2004 gaf een overzicht van die bijsturingen en van 
de resterende aandachtspunten. Het Vlaams Parlement keurde het ont-
werpdecreet goed op 29 april 2004. Het Vlaams comptabiliteitsdecreet(7) 
treedt in werking op 1 januari 2007. 
 

 
 
                                                 
6  Stuk 2132 (2003-2004) – Nr.2, 15 maart 2004. 
7  Decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de begrotingen, de boek-

houding, de controle inzake subsidies en de controle door het Rekenhof. 
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3.8 Reorganisatie van het Rekenhof 

Het nieuwe organigram van het Rekenhof, dat in september 2004 werd 
ingevoerd, houdt rekening met het concept van een globale controlebe-
nadering(8). De verschillende onderzoeksactiviteiten van het Rekenhof 
(monitoring, risicoanalyse, permanente en thematische onderzoeken) 
dienen zo op elkaar te zijn afgestemd, dat zij samen zorgen voor een zo 
optimaal mogelijke afdekking van de risico’s inzake wettigheid, doelma-
tigheid en rapportering, rekening houdend met de beschikbare mensen 
en middelen. Die benadering vergt een permanente covering van alle 
domeinen (teamorganisatie, time management, enz.) en een regelmati-
ge communicatie met alle onderzoekssegmenten. 
 
De interne reorganisatie is ook afgestemd op de aan de gang zijnde 
reorganisatie bij de Vlaamse overheid. De sector Vlaamse Gemeen-
schap zal rekening houden met de definitieve afbakening van de dertien 
beleidsdomeinen die de vorige Vlaamse regering had vooropgesteld en 
de toewijzing van de agentschappen aan die beleidsdomeinen. Zo nodig 
zal de sector voorstellen formuleren om de interne organisatie en het 
controleprogramma 2005 aan te passen.  
 

3.9 Internationale betrekkingen 

Een vertegenwoordiger van het Rekenhof heeft in Sofia op 2, 3 en 
4 november 2004 deelgenomen aan een seminarie van de EUROSAI-
werkgroep Milieuauditing over biodiversiteit en natuurbehoud. De mees-
te presentaties handelden over onderzoeken uitgevoerd door hoge con-
trole-instellingen naar de implementatie van internationale regelgeving 
over natuurbehoud en biodiversiteit, zoals de Ramsarconventie inzake 
watergebieden van internationale betekenis, de conventie van Rio de 
Janeiro inzake biologische diversiteit of de Europese Habitat- en Vogel-
richtlijnen.  
 
 
 

 
 
                                                 
8  Zie bijlage 1 voor een gedetailleerd schema. 
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4 Overzicht van de activiteiten 2004 

4.1 Samenwerking met het Vlaams Parlement 

 
Samenwerking met de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en 
Begroting 
 
Invoering van een economische boekhouding bij het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap 
 
De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting besprak 
op 27 januari 2004 het verslag van het Rekenhof over de invoering van 
een economische boekhouding bij het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap(9). De commissie formuleerde geen opmerkingen bij de toe-
lichting die de vertegenwoordiger van het Rekenhof verstrekte. 
 
Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer 
van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest 
 
Op 9 maart 2004 besprak de Commissie voor Algemeen Beleid, Finan-
ciën en Begroting een nieuw ontwerp van decreet houdende bepalingen 
inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap 
en het Vlaams Gewest(10). Aanleiding tot de herziening van het voorma-
lige gelijknamige decreet van 16 december 1997, was een evaluatiever-
slag van het Rekenhof(11), dat op zijn beurt leidde tot de resolutie van 
het Vlaams Parlement van 23 mei 2001(12). Een werkgroep met ener-
zijds vertegenwoordigers van het kabinet Financiën en Begroting, de 
afdeling Financieel Management (FIM) en de interne auditor van het 
kas- en schuldbeheer, en anderzijds vertegenwoordigers van het Re-
kenhof, kreeg de opdracht de aanbevelingen verder te bespreken en te 
verwerken in een nieuw ontwerp van decreet, dat de minister ten laatste 
in mei 2003 diende voor te leggen. De werkgroep diende ook een aantal 
aspecten van het kas-, schuld- en waarborgbeheer te bespreken die 
geen invloed hadden op de inhoud van het decreet, zoals de inhoud van 
het jaarlijkse schuldrapport en nieuwe operationele normen. Uiteindelijk 
legde de minister het nieuwe ontwerp pas op 28 november 2003 aan het 
Vlaams Parlement voor. 
 
Het Rekenhof bood het Vlaams Parlement op 8 maart 2004(13) een kri-
tisch overzicht van de resultaten van het overleg en de weerslag ervan 
op het nieuwe ontwerpdecreet, in het licht van de initiële aanbevelingen 

 
 
                                                 
9  Stuk 37-C (2003-2004) – Nr.1, 19 november 2003. 
10  Stuk 2088 (2003-2004) – Nr. 1, 4 februari 2004. 
11  Stuk 37-D (1999-2000) – Nr.1, 8 augustus 2000. 
12  Stuk 618 (2000-2001) – Nr. 3, 23 mei 2001. 
13  Stuk 2088 (2003-2004) – Nr. 2, 11 maart 2004. 
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in de schuldresolutie en het evaluatieverslag. Ook dat verslag besprak 
de commissie op 9 maart 2004. 
 
De bespreking leidde tot een aantal amendementen(14), die de commis-
sie op 16 maart 2004 verder besprak. Op respectievelijk 6 april 2004(15) 
en 29 april 2004(16) namen de commissie en het Vlaams Parlement het 
decreet aan. De afkondiging vond plaats op 7 mei 2004. 
 
Resultaten van de budgettaire adviesrol 
 
Op 23 maart 2004 heeft het Rekenhof de resultaten van zijn onderzoek 
van de eerste aanpassing van de begroting 2004 meegedeeld aan het 
Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse regering(17). Op 
26 maart 2004 heeft het Rekenhof de resultaten van een bijkomend on-
derzoek over de berekeningswijze van de krachtens de financieringswet 
toegewezen Vlaamse middelen meegedeeld aan het Vlaams Parlement 
en aan de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting(18). De Com-
missie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft die versla-
gen en de replieken van de Vlaamse regering besproken op 23 en 30 
maart 2004, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Rekenhof. 
Het onderzoek resulteerde in veertien amendementen of beloften van-
wege de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting. 
 
Op 23 november 2004 heeft het Rekenhof de resultaten van zijn onder-
zoek van de tweede aanpassing van de begroting 2004 meegedeeld 
aan het Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse regering(19), 
alsook de resultaten van zijn onderzoek van de begroting 2005(20). De 
Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft die ver-
slagen en de replieken van de Vlaamse regering besproken op 25 en 30 
november en op 1, 2 en 7 december 2004, in aanwezigheid van verte-
genwoordigers van het Rekenhof. Het onderzoek van de tweede aan-
passing van de begroting 2004 resulteerde in 24 amendementen of be-
loften van de Vlaamse Minister van Financiën en Begroting. Het onder-
zoek van de begroting 2005 resulteerde in 38 amendementen of belof-
ten. Het begrotingsonderzoek omvat overigens niet alleen opmerkingen. 
Het biedt ook bijkomende informatie of lokt nadere toelichting van de 
Vlaamse regering uit. 
 
Dienstverleningsdecreet 
 
Op verzoek van de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begro-
ting en overeenkomstig artikel 5, laatste lid, van de wet van 29 oktober 

 
 
                                                 
14  Stuk 2088 (2003-2004) – Nr. 3, 16 maart 2004. 
15  Stuk 2088 (2003-2004) – Nr. 4, 6 april 2004. 
16  Stuk 2088 (2003-2004) – Nr. 5, 29 april 2004. 
17  Stuk 20-A (2003-2004) – Nr.1, 24 maart 2004. 
18  Stuk 20-A (2003-2004) – Nr.2, 30 maart 2004. 
19  Stuk 20 (2004-2005) – Nr.1, 23 november 2004. 
20  Stuk 16 (2004-2005) – Nr.1, 23 november 2004. 
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1846 op de inrichting van het Rekenhof verzocht de Voorzitter van het 
Vlaams Parlement het Rekenhof op 2 april 2003 de naleving van het 
dienstverleningsdecreet te onderzoeken(21). Het Rekenhof heeft op 3 juli 
2003 een voorstel tot afbakening van het onderzoek geformuleerd. Op 6 
november 2003 liet de Voorzitter van het Vlaams Parlement weten ak-
koord te gaan met het onderzoeksvoorstel. Op 2 juni 2004 heeft het Re-
kenhof het onderzoek aangekondigd bij de Ministers van Onderwijs en 
Wetenschap, de departementen, de universiteiten en een selectie van 
hogescholen. 
 
Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003 
 
Ter uitvoering van artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit en gevolg gevend aan de beslissing van 19 april 2004 van 
het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement(22), legde het Reken-
hof op 15 oktober 2004 aan het Vlaams Parlement de voorafbeelding(23) 
van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 
het begrotingsjaar 2003 voor. De commissie besprak de voorafbeelding 
op 30 november 2004(24). 
 
Rekendecreten  
 
Het Rekenhof beëindigde op 19 oktober 2004 de controle van de alge-
mene rekening 2001 en het voorontwerp van decreet houdende de eind-
regeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en instellingen 
van openbaar nut voor het jaar 2001(25). De Vlaamse regering keurde 
het ontwerp van decreet goed op 17 december 2004, maar legde het 
nog niet voor aan het Vlaams Parlement. 
 
Hoorzitting in een commissie ad hoc over de financiële toestand 
van Vlaanderen 
 
Op 13 september 2004 namen vertegenwoordigers van het Rekenhof, 
samen met vertegenwoordigers van de Hoge Raad van Financiën, van 
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de administratie 
Budgettering, Accounting en Financieel Management, deel aan een 
hoorzitting in een commissie ad hoc over de financiële toestand van 
Vlaanderen. 

 
 
                                                 
21  Decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke dienstver-

lening door universiteiten of hogescholen en betreffende de relaties van de 
universiteiten of hogescholen met andere rechtspersonen. 

22  Na advies van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begro-
ting bepaalde het Bureau dat het Rekenhof in het najaar van 2004 gevolg 
diende te geven aan het verzoek van een Vlaams volksvertegenwoordiger 
alsnog een voorafbeelding van de uitvoering van de begroting 2003 op te 
stellen. 

23  Stuk 22 (2004-2005) – Nr. 1, 25 oktober 2004. 
24  Stuk 22 (2004-2005) – Nr. 2, 4 februari 2005. 
25  Zie ook 4.2. 
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Het Rekenhof gaf toelichting bij zijn verslag van 23 juni 2004, dat het 
voorafgaandelijk aan de regeringsvorming had opgesteld, op vraag van 
de informateur in overleg met de parlementsvoorzitter. Het verslag be-
vatte bedenkingen bij de nota van de administratie die een inschatting 
maakte van de budgettaire ruimte voor de regeerperiode 2004-2009 en 
een stand van zaken gaf van de uitvoering van de begroting 2004.  
 
Het tijdstip van de regeringsvorming, de beklemtoning van het meerja-
renperspectief en de notie budgettaire ruimte hadden tot gevolg dat het 
Rekenhof bij die gelegenheid zijn rol als budgettaire raadgever van het 
Vlaams Parlement verder heeft moeten uitdiepen. 
 
Het heeft hierbij vooral oog gehad voor de raming van de ontvangsten 
en de impliciete schuld, en voor alle mogelijke gebudgetteerde en niet-
gebudgetteerde verbintenissen van de Vlaamse Gemeenschap, de er-
mee te consolideren instellingen en zelfs van de (nog) niet-geconsoli-
deerde instellingen. 
 

4.2 Overleg met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

 
Controle van de algemene rekening 2001 en indiening van de reke-
ningen 2002 
 
In 2004 besteedde het Rekenhof vooral veel tijd aan de verdere recht-
zetting van de algemene rekening 2001 en, aansluitend, het ontwerp 
van decreet houdende eindregeling van de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begro-
tingsjaar 2001 (verder het rekendecreet 2001 genoemd). 
 
Op 20 januari 2004 bezorgde de Minister van Financiën en Begroting 
zijn antwoord - gedateerd op 23 december 2003 - op de opmerkingen 
van het Rekenhof over de eerste versie van de algemene rekening en 
het ontwerp van rekendecreet 2001, ingediend op 1 oktober 2002. Als 
bijlage was een nieuwe versie van de ontwerpteksten toegevoegd. Aan-
leiding tot het late antwoord was het grote aantal fouten, die op hun 
beurt het gevolg waren van een vroegtijdige indiening van de rekening 
2001, namelijk vooraleer interne en externe controles waren afgerond. 
Niet alle tekortkomingen waren onmiddellijk weggewerkt, wat op 2 juni 
2004 leidde tot een nieuwe brief van het Rekenhof aan de minister met 
een verslag als bijlage. Na overleg legde de minister in zijn brief van 
1 september 2004 - gedateerd op 16 augustus 2004 - een herziene ver-
sie van de algemene rekening en ontwerp van rekendecreet 2001 voor, 
die voor het Rekenhof voldeed. Het maakte wel nog een voorbehoud bij 
de totaalcijfers van de DAB's in de ontwerpteksten, omdat de rekening 
van de DAB Minafonds 2001 ontbrak. Eenzelfde voorbehoud maakte het 
bij de vastleggingsmachtigingen bij gebrek aan de cijfers van het Mina-
fonds en het Gemeenschapsonderwijs. De Vlaamse regering keurde het 
ontwerp van rekendecreet 2001 goed op 17 december 2004. 
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De minister legde de rekeningen 2002 nog niet voor aan het Rekenhof. 
Wel pleegde het Rekenhof met het ministerie regelmatig overleg om 
problemen op te lossen in het kader van de rekeningaflegging. 
 
Overleg over de werking van het boekhoudsysteem Orafin 
 
In 2004 pleegde het Rekenhof op diverse tijdstippen officieus overleg 
met het ministerie om knelpunten in het nieuwe boekhoudsysteem op te 
lossen, vooral in de overzending van documenten (visumordonnanties, 
rekeningen, enz.) en elektronische informatie aan het Rekenhof. 
 

4.3 Overzicht van de controleactiviteiten 

Dit overzicht is exclusief de controleactiviteiten ten aanzien van de reke-
ningen van de DAB's en de VOI's. Die financiële controleresultaten 
neemt het Rekenhof immers op in zijn rekeningenboek. 
 

4.3.1 Hogere entiteiten dan departementen 

Het Rekenhof controleert de dotatie aan het Vlaams Parlement (OA 00), 
de algemene werkingskosten voor de Vlaamse regering (OA 01) en de 
uitgaven voor de kabinetten (OA 02) langs zijn voorafgaand visum en in 
de rekeningen van de rekenplichtigen(26). In 2004 gaf dit aanleiding tot 
enkele opmerkingen over de wijze van gunning en het verzuim van 
borgstelling bij overheidsopdrachten. 
 
Op 22 maart 2004 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van 
28 april 1997 zijn opmerkingen over de rekening 2003 van het Pensioen-
fonds van het Vlaams Parlement aan de voorzitter van het fonds mee-
gedeeld.  
 
Ter uitvoering van het protocol van 5 maart 1997 heeft het Rekenhof de 
Voorzitter van het Vlaams Parlement op 23 april 2004 een controlever-
slag overgelegd over de rekeningen 2003 van het Vlaams Parlement. 
Het heeft die financiële audit gekoppeld aan een onderzoek naar de in 
2003 gegunde overheidsopdrachten. 
 

4.3.2 Departement Coördinatie 

 
Het Rekenhof controleert de uitgaven van de kanselarij en voorlichting 
(OA 11), waaronder de uitgaven voor hoofdstedelijke aangelegenheden 
(11.10), communicatie en ontvangst (11.20), kanselarij (11.30), gelijke 
kansenbeleid (11.40), Vlaamse rand (11.6) en e-government, alsook de 
uitgaven voor buitenlands beleid (OA 12), waaronder algemeen buiten-

 
 
                                                 
26  Een deel van de uitgaven zijn echter vaste uitgaven (bv. weddenbetalin-

gen). 
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lands beleid (12.10) en ontwikkelingssamenwerking (12.20), langs zijn 
voorafgaand visum en aan de hand van rekeningen. De controles zijn in 
principe controles op stukken. Alleen in specifieke omstandigheden con-
troleert het Rekenhof ter plaatse in de administratie. 
 
Behalve de opmerkingen die door rechtstreeks contact met de admini-
stratie konden worden opgelost, hadden de per brief gestelde opmerkin-
gen vooral betrekking op de wijze van gunning of het verzuim van borg-
stelling bij overheidsopdrachten, het niet-voldoen aan de in het subsi-
diebesluit gestelde subsidievoorwaarden of verkeerde aanrekeningen.  
 
De kredieten onder OA11 bestaan voor een klein deel uit dotaties aan 
het Vlaams Brusselfonds. Het Rekenhof heeft in 2004 geen rekening 
van die instelling gecontroleerd. 
 

4.3.3 Departement Algemene Zaken en Financiën 

 
Administratie Planning en Statistiek (OA 21) 
 
Het Rekenhof controleert de uitgaven onder OA 21 langs het vooraf-
gaand visum. Het heeft in 2004 terzake geen opmerkingen geformu-
leerd. 
 
Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management 
(OA 24) 
 
De volgende uitgaven verliepen langs het voorafgaand visum van het 
Rekenhof: werkingskosten voor Financiën en Begroting en voor vorming 
en opleiding van de inspecteurs van Financiën geaccrediteerd bij de 
Vlaamse Gemeenschap, allerhande inningskosten (gewestbelastingen, 
heffing op leegstand en verkrotting, heffing op leegstand bedrijfsruim-
ten), kosten voor het betalingsverkeer; kosten voor de planbatenheffing, 
uitgaven voor sectorale informatie- en bewustmakingscampagnes, beta-
ling van verzekeringspremies in het kader van de pooling van de VOI- 
en DAB-verzekeringen, allerhande moratoriuminteresten en specifieke 
vermogensuitgaven voor Financiën en Begroting. 
 
De kredieten onder OA 24 bestaan voor een klein deel uit dotaties aan 
de DAB's en VOI's. Het Rekenhof heeft in 2004 de rekeningen 2002 en 
2003 van de DAB Autonome Vlaamse Fiscale Inning gecontroleerd en 
de rekeningen 2002 van de DAB Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private 
Samenwerking, alsook de rekeningen van de VOI Financieringsfonds 
voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (2002), van de 
VOI Vlaams Fonds voor de Lastendelging (2002 en 2003) en van de 
VOI Vlaams Egalisatie Rente Fonds (2003). 
 
De uitgaven die verband houden met de directe, indirecte en gewaar-
borgde schuld worden vereffend langs vaste uitgaven. Over de evolutie 
en de kostprijs van die diverse soorten schuld, zal het Rekenhof uitge-
breid rapporteren in zijn rekeningenboek over 2002. 
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Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde 
Infrastructuur (OA 26) 
 
Het Rekenhof controleert de uitgaven onder OA 26 langs het vooraf-
gaand visum. De controle leidde in 2004 tot verscheidene informele op-
merkingen. 
 

4.3.4 Departement Onderwijs 

 
Het beleidsdomein onderwijs kent de volgende onderwijssectoren die de 
Vlaamse Gemeenschap subsidieert of financiert: gewoon basisonder-
wijs, buitengewoon basisonderwijs, gewoon voltijds secundair onderwijs, 
deeltijds secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, vol-
wassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, centra voor leerlingenbe-
geleiding, begeleid individueel studeren, inspectie en pedagogische be-
geleiding, hogescholen en universiteiten. Het overgrote deel van de on-
derwijskredieten is bestemd voor de uitbetaling van lonen en werkings-
middelen.  
 
De lonen (wedden en weddentoelagen) worden, met als grootste uitzon-
dering de lonen van het universitair onderwijs, als vaste uitgaven uitbe-
taald. In het kader van arbeidsongevallen en pensioenen heeft het Re-
kenhof een steekproef op personeelsdossiers uitgevoerd.  
 
De uitkering van werkingsmiddelen is onderworpen aan het voorafgaand 
visum van het Rekenhof. Een budgettaire bepaling heeft echter voor-
schotten tot 80% van de dotatie voor het Gemeenschapsonderwijs en 
van de werkingssubsidies voor universiteiten en hogescholen vrijgesteld 
van dat visum. Verder betalen rekenplichtigen tal van uitgaven langs het 
systeem van de geldvoorschotten- en gemengde rekeningen. Het Re-
kenhof controleert die rekeningen, alsook de ontvangstenrekeningen, en 
sluit ze af.  
 
Ter uitvoering van de wet van 23 mei 2000(27) heeft het Rekenhof ook in 
2004 de leerlingentelling gecontroleerd. 
 
Administratie Basisonderwijs (OA 31) 
 
Het Rekenhof zag in 2004 langs het voorafgaand visum toe op de kre-
dieten onder OA 31, bestemd voor de lonen en de werking van het ge-
woon en buitengewoon basisonderwijs (31.10 en 31.20). Het heeft ge-
wezen op een onduidelijkheid in de regelgeving van de ICT-coördinatie. 
 

 
 
                                                 
27  Wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, 

van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van 
de Gemeenschappen en de Gewesten. 

Stuk 38 (2004-2005) – Nr. 1 16



Activiteitenverslag over 2004 - Rekenhof, mei 2005                                      

Administratie Secundair onderwijs (OA 32) 
 
De kredieten onder OA 32 zijn bestemd voor de lonen, de werking (de 
onderwijsinstellingen en internaten) en andere subsidies (leerlingenkoe-
pelverenigingen, regionale technologische centra, opvolging accent op 
talent, deeltijdse vorming en vernieuwingsprojecten inzake beroepsop-
leidingen) van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (32.10 
en 32.20). Op de diverse subsidies zag het Rekenhof toe langs zijn 
voorafgaand visum. 
 
Administratie Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
(OA 33) 
 
Hogescholenonderwijs 
 
De kredieten onder programma 33.1 zijn voor het overgrote deel be-
stemd voor het onderwijs dat de hogescholen verstrekken. Die kredieten 
staan als een globale enveloppe in het programma. Zij zijn bestemd voor 
de financiering van wedden en toelagen van het personeel en voor de 
globale uitkeringen bestemd voor alle andere uitgaven. Voor investerin-
gen in gebouwen kan nog uit een ander programma worden geput. 
 
Het Departement Onderwijs betaalt de wedden en toelagen van het per-
soneel dat de hogescholen financieren met de overheidsuitkering, recht-
streeks aan de personeelsleden uit. Het rekent ze aan op de enveloppe. 
 
Het Rekenhof heeft thematische controles ter plaatse in vier hogescho-
len uitgevoerd. De aandacht ging naar de volgende thema’s of catego-
rieën van uitgaven: 
• bestuur en organisatie; 
• personeelscyclus; 
• toepassing van het dienstverleningsdecreet; 
• investeringen (financiering, boekhoudkundige registratie, naleving 

van de regelgeving op overheidsopdrachten). 
Rapportering aan de toezichthoudende minister vond plaats op 15 april 
2004. Rekening houdend met het antwoord van de minister van 3 no-
vember 2004 heeft het Rekenhof op 12 april 2005 aan het Vlaams Par-
lement gerapporteerd. 
 
Het Rekenhof heeft aan de Minister van Onderwijs en een hogeschool 
zijn visie meegedeeld over de toepassing van een bepaling uit het hoge-
scholendecreet. 
 
Voor de financiering van de uitgaven van de Hogere Zeevaartschool 
bevat de begroting afzonderlijke kredieten, die dienen als dotatie of voor 
de rechtstreekse uitbetaling van de wedden en toelagen aan het perso-
neel. De Hogere Zeevaartschool is een DAB waarvan het Rekenhof de 
rekening controleert. 
 
Ten slotte waren er nog enkele kredieten voor specifieke uitgaven en 
instituten, die in visumdossiers werden voorgelegd en gecontroleerd. 
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Universitair onderwijs 
 
De kredieten onder programma 33.2 zijn voor het overgrote deel be-
stemd voor het onderwijs (werking en investering), het onderzoek en de 
sociale voorzieningen die de universiteiten verstrekken. Voor deze on-
derscheiden deelopdrachten van de universiteiten voorziet het pro-
gramma in afzonderlijke uitkeringen en subsidies. 
Het Rekenhof controleert de jaarrekeningen van de universiteiten(28) en 
verleent er zijn visum aan. Op de Antwerpse universiteiten na, hebben 
alle universiteiten de rekeningen 2003 voorgelegd. De Antwerpse uni-
versiteiten hebben de laatste rekeningen neergelegd in 2002. De fusie 
van die universiteiten tot de Universiteit Antwerpen (UA) (29) werd in 
2003 afgerond, zodat er vanaf dit jaar maar één rekening zal worden 
voorgelegd. Over uitgaven voor die fusieoperatie heeft het Rekenhof in 
een visumdossier opmerkingen geformuleerd. 
 
In 2004 heeft het Rekenhof de rekeningen 2001 en 2002 van de Univer-
siteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel gecontroleerd en geviseerd. 
Het heeft de rekeningen 1999, 2000 en 2001 van de Katholieke Univer-
siteiten Leuven (KUL) en Brussel (KUB), die het in 2003 controleerde, 
geviseerd. De rekening 2002 van de KUB heeft het Rekenhof gecontro-
leerd: het zal zijn controlebevindingen en het visum in 2005 aan de 
Vlaamse regering bezorgen. Voor de Universitaire Faculteit Sint-Ignatius 
(UFSIA) en het Universitair Centrum Antwerpen (UCA) heeft het de in 
2003 gecontroleerde rekeningen 1999 en 2000 geviseerd en de reke-
ningen 2001 en 2002 gecontroleerd en geviseerd. De controle van de 
rekeningen 1999 en 2000 van de Universitaire Instelling Antwerpen 
(UIA) werd beëindigd en de rekeningen werden geviseerd. De controle 
van de rekeningen 2001 en 2002 is in uitvoering, evenals die van de 
rekeningen 1999 tot 2002 van de Universiteit Antwerpen (UA) en het 
Limburgs Universitair Centrum (LUC).  
 
Buiten de controle van de jaarrekeningen heeft het Rekenhof een the-
matisch onderzoek (deels doelmatigheid, deels rechtmatigheid) uitge-
voerd inzake personeelsaangelegenheden, inzonderheid over de over-
name van de vaste onderzoekers van het FWO-Vlaanderen door de 
Vlaamse universiteiten. De tegensprekelijke procedure startte in 2004. 
Op 9 november 2004 heeft het Rekenhof zijn rapport aan de bevoegde 
ministers voorgelegd. Op 8 februari 2005 ging het rapport naar het 
Vlaams Parlement. 
 
Programma 33.20 bevat ook specifieke kredieten voor het Universitair 
Ziekenhuis Gent. Het Rekenhof heeft bij dit ziekenhuis de personeels-

 
 
                                                 
28  Met toepassing van artikel 43, § 2, van de wet van 27 juli 1971 op de fi-

nanciering en de controle van de universitaire instellingen. 
29  Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 houdende bepa-

lingen tot oprichting van een Universiteit Antwerpen, gewijzigd bij decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004. 
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zaken onderzocht. Op 3 november 2004 heeft het zijn rapport aan de 
onderwijsminister voorgelegd. Op 9 maart 2005 ging het rapport naar 
het Vlaams Parlement. 
 
Coördinatie Hoger Onderwijsbeleid 
 
Programma 33.3 omvat de kredieten die niet aan een van de twee spe-
cifieke programma’s hoger onderwijs (universitair onderwijs en hoge-
scholenonderwijs) zijn toegewezen. De uitgaven op deze kredieten ko-
men in visumdossiers van het Rekenhof.  
 
Administratie Permanente Vorming (OA 34) 
 
OA 34 omvat de kredieten voor: 
• de lonen en de werking van het deeltijds kunstonderwijs (34.10); 
• de salarissen en betaling van inschrijvingsgelden van de vrijgestel-

de cursisten van de centra voor volwassenenonderwijs, alsook voor 
de tijdelijke leergangen (34.20); 

• de financiële middelen (vergoedingen en werkingsuitgaven) voor het 
begeleid individueel leren (34.30); 

• de sector basiseducatie (34.40); 
• de uitgaven die niet specifiek zijn voor een van de bovenstaande 

sectoren van de administratie (34.50). 
 
Over het onderzoek naar de ondersteuning van de educatieve samen-
werkingsverbanden op streekvlak, de Edufora, heeft het Rekenhof op 
17 februari 2004 aan de administratie gerapporteerd. 
 
Ook heeft het opmerkingen gemaakt in visumdossiers over betalingen 
van inschrijvingsgelden voor vrijgestelde cursisten in het volwassenen-
onderwijs en over een ordonnantie voor drukwerk voor De Grote Leer-
week. 
 
In 2004 heeft het Rekenhof een onderzoek uitgevoerd naar de bezoldi-
ging van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het onderwijs 
voor sociale promotie. Hierover zal het in 2005 rapporteren. 
 
Administratie Ondersteuning (OA 35) 
 
De kredieten onder OA 35 zijn bestemd voor: 
• studietoelagen voor het secundair en hoger onderwijs; 
• salarissen en subsidies voor CLB-centra (35.20); 
• individueel leerlingenvervoer en begeleiding (35.30); 
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• allerhande uitgaven voor algemeen onderwijs en vorming 
(35.40) (30); 

• de aanwending van teruggevorderde wedden en weddentoelagen 
(35.50). 

 
Het Rekenhof heeft in 2004 de aanwending van de kredieten gecontro-
leerd langs zijn voorafgaand visum. Een aantal subsidies, vergoedingen 
of toelagen werden echter vrijgesteld van het voorafgaand visum. Dat 
was het geval voor de studietoelagen. 
 
Diensten van de secretaris-generaal (OA 39) 
 
Programma 39.10 omvat hoofdzakelijk de provisionele kredieten ter fi-
nanciering van de structurele achterstallen uit het voorgaande begro-
tingsjaar. Programma 39.20 omvat de kredieten coördinatie beleid en 
gegevensbeheer. Het programma concentreert zich op de coördinatie 
van de voorbereiding van het onderwijsbeleid, de coördinatie van het 
internationaal onderwijsbeleid en de voorbereiding en uitwerking van 
niveauoverschrijdende thema’s. Ook de kredieten voor het gelijke kan-
senbeleid en het tijdschrift Klasse zijn hierin opgenomen. 
 
Die uitgaven controleerde het Rekenhof vooral langs het voorafgaand 
visum. Het heeft opmerkingen gemaakt over subsidies voor nieuwe on-
derwijsmedia en het tijdschrift Klasse. 
 

4.3.5 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

 
Departement (OA 40) 
 
De kredieten onder OA 40 bestaan grotendeels uit dotaties aan de VOI 
VIPA.  
 
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn (OA 41) 
 
Allerhande uitgaven voor algemeen welzijnsbeleid (41.10), bejaarden-
zorg (41.30), gezinsaangelegenheden (41.40), maatschappelijk op-
bouwwerk (41.60), maatschappelijk welzijn (41.70), integratie van kans-
armen (41.80) en integrale jeugdhulpverlening (41.90) worden a posteri-
ori door het Rekenhof gecontroleerd (bv. de voorschotten ten belope van 

 
 
                                                 
30  Middelen voor de financiering van onderwijsactiviteiten die niet niveauge-

bonden zijn en die algemeen de kwaliteit van het onderwijs ten goede ko-
men. Het programma omvat ook de dotaties voor de VOI’s: Gemeen-
schapsonderwijs, Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), Dienst voor Infrastruc-
tuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO) en Investeringsdienst 
voor de Vlaamse Autonome Hogescholen (IVAH). Ook zijn kredieten inge-
schreven voor de operationalisering van de vervangingspool, de fietsver-
goeding en terugbetaling van kosten openbaar vervoer, de controle ziekte-
verzuim, Stichting Vlaamse Schoolsport, nascholing, enz. 
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90 % van de subsidies aan de centra voor algemeen welzijnswerk) of 
vragen daarentegen een voorafgaand visum van het Rekenhof, dat in 
2004 visumcontrole heeft uitgevoerd.  
 
Daarbuiten worden, binnen de reglementair bepaalde grenzen, wer-
kingsuitgaven van de administratie vereffend langs geldvoorschottenre-
keningen. Ook op die rekeningen oefende het Rekenhof a posteriori 
controle uit. Daaruit bleek dat een welbepaalde buitengewoon reken-
plichtige betalingen uitvoerde met geldvoorschotten die strijdig waren 
met de decretale regeling (de bedragen overtroffen namelijk de decre-
taal voorgeschreven bovengrens). Bovendien heeft dezelfde rekenplich-
tige op zijn geldvoorschottenrekening kabinetsuitgaven aangerekend, 
hoewel hij daarvoor niet over de specifieke geldvoorschotten beschikte. 
 
Overeenkomstig de resultaten van de monitoring van het beleidsdomein 
is het Rekenhof in februari 2004 gestart met een rechtmatigheidsonder-
zoek naar de subsidiestromen in het algemeen welzijnswerk, het op-
bouwwerk en de thuiszorg. Het onderzoek wordt voortgezet in 2005. 
 
Centraal in de kredieten van het algemeen welzijnsbeleid staat de dota-
tie aan de VOI Vlaams Zorgfonds. De uitgaven voor bijzondere jeugdbij-
stand verlopen grotendeels langs de VOI Fonds Bijzondere Jeugdbij-
stand en de DAB's De Kempen en De Zande. Voor die instellingen stond 
de rekeningencontrole 2002 centraal, voor de VOI’s Kind en Gezin en 
VFSIPH (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap) en de DAB CICOV (Centrum voor Informatie, Communicatie 
en Vorming in de Welzijnsector) de rekeningencontrole 2003. 
 
Administratie Gezondheidszorg (OA 42) 
 
De uitgaven en subsidies uit de relatief kleine programma’s volksge-
zondheid (42.10), medisch-sociaal beleid (42.20) en psychiatrische ver-
pleging (42.30) vergden in 2004 het voorafgaand visum van het Reken-
hof (met uitzondering van de uitgaven die als vaste uitgaven of vereffend 
via geldvoorschottenrekeningen a posteriori kunnen worden gecontro-
leerd). De controle leidde tot twee brieven met opmerkingen aan de 
Vlaamse Minister van Volksgezondheid over de aanrekening van be-
paalde uitgaven op een verkeerde basisallocatie in het programma 
42.10 en het ontbreken van bepalingen over de reserve op het einde 
van een convenant. 
 
Programma 42.30 bestaat uit de dotaties aan de openbare psychiatri-
sche Ziekenhuizen Geel en Rekem. Voor die instellingen stond in 2004 
de rekeningencontrole 2003 centraal. 
 
Administratie Cultuur (OA 45) 
 
Allerhande uitgaven voor jeugd en sport (45.10), volksontwikkeling en 
bibliotheken (45.20), beeldende kunst en musea (45.30), muziek, lette-
ren en podiumkunsten (45.40) en algemeen cultuurbeleid (45.50) wor-
den a posteriori door het Rekenhof gecontroleerd (hoofdzakelijk dotatie- 
en subsidievoorschotten) of vragen een voorafgaand visum van het Re-
kenhof, dat in 2004 een permanente visumcontrole heeft uitgevoerd. 
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Een aantal uitgaven wordt ook vereffend langs door het Rekenhof toe-
gestane fondsenvoorschotten. De controle langs het voorafgaand visum 
leidde tot vijftien brieven met opmerkingen aan de Vlaamse Minister van 
Cultuur en zeven brieven met opmerkingen aan de Vlaamse Minister 
van Sport. De opmerkingen handelden onder meer over:  
• het gebrek aan een volledige afrekeningstaat van de inkomsten en 

uitgaven die rechtstreeks (en uitsluitend) verband houden met de 
gesubsidieerde activiteit en het gebrek aan administratieve controle 
op de overgelegde verantwoording (1); 

• de overschrijding van de in het subsidiebesluit voorziene reserve-
normen (15); 

• de niet-naleving van de subsidievoorwaarden (5); 
• de uitvoering van onderzoeken door universiteiten, met opmerkingen 

over de toepassing van het principe van verstrekte en aanvaarde 
diensten, de aanrekening van overheadkosten, de administratieve 
controle en de prijszetting van één van die opdrachten(31) (1). 

 
Het Rekenhof is in maart 2004 gestart met een rechtmatigheidsonder-
zoek naar de subsidiestromen in het muziekdecreet. Het onderzoek 
wordt voortgezet in 2005. 
 
In de sector cultuur zijn een aantal DAB's werkzaam: de Landcomman-
derij Alden Biesen, het Kasteeldomein van Gaasbeek en het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Voor die DAB’s stond in 
2004 de rekeningencontrole van 2002 centraal. Voor de VOI’s Fonds 
Culturele Infrastructuur, Vlopera, VRT, Vlaams Fonds voor de Letteren 
en nv Reproductiefonds van de Vlaamse Musea stond in 2004 de reke-
ningencontrole 2003 centraal. 
 
Diensten van de secretaris-generaal (OA 49) 
 
Centraal in de kredieten onder OA 49 staan de werkings- en investe-
ringsdotaties aan de VOI's BLOSO en Toerisme Vlaanderen. Voor die 
VOI’s stond de rekeningencontrole 2003 centraal. 
 
Wat betreft de subsidies voor investeringen in het kusttoerisme heeft het 
Rekenhof een opmerking geformuleerd over de niet-naleving van de 
subsidievoorwaarden en de niet-mededeling van alle inkomsten van het 
gesubsidieerde project. 
 

 
 
                                                 
31  Hoewel het betreffende vereffeningsdossier in het voorgaande jaar werd 

gecontroleerd, heeft het Rekenhof in 2004 opgemerkt dat de vervangende 
ordonnantie niet aan het voorafgaand visum werd onderworpen maar, zon-
der enige reglementaire grondslag, als vaste uitgave werd vereffend. 
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4.3.6 Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse 
Aangelegenheden en Landbouw 

 
Administratie Economie (OA 51) 
 
Het Rekenhof ziet toe op allerhande uitgaven voor algemeen econo-
misch beleid (51.10), economisch ondersteuningsbeleid (51.20), buiten-
landse handel en exportbevordering (51.40), natuurlijke rijkdommen en 
energie (51.50) en extern economisch beleid (51.90) langs zijn vooraf-
gaand visum of door de analyse van vastleggingsdossiers. In 2004 leid-
de de permanente visumcontrole tot informele opmerkingen ter plaatse. 
 
Voor de VOI’s Export Vlaanderen, Grindfonds, Hermesfonds en de 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt stond 
in 2004 de rekeningencontrole centraal. 
 
Administratie Werkgelegenheid (OA 52) 
 
Het Rekenhof ziet toe op allerhande uitgaven voor beroepsopleiding 
(52.10) en werkgelegenheid (52.40) langs zijn voorafgaand visum. Het 
merendeel van de betaalopdrachten die aan het Rekenhof werden voor-
gelegd, hadden betrekking op diversiteitsplannen, sectorconvenanten, 
subsidies aan STC’s, VIONA-onderzoeken en projecten in het kader van 
de meerwaardeneconomie. De controle ter plaatse heeft aanleiding ge-
geven tot tal van verminderingen, annulaties, herzieningen van richtlij-
nen en een andere wijze van kostenverantwoording.  
 
De gelden die Vlaanderen van Europa ontvangt in het kader van doel-
stelling 3, kwamen tot in 2003 terecht op vier rekeningen die een reken-
plichtige van de administratie Werkgelegenheid beheerde. Gelet op de 
oprichting van het ESF-Agentschap vzw, werden die rekeningen in 2003 
afgesloten. Slechts in december 2004, anderhalf jaar na afsluiting, lag 
het eindebeheer van de laatste rekening uiteindelijk bij het Rekenhof 
voor. Sinds de oprichting van het agentschap worden de Europese gel-
den nu rechtstreeks op rekeningen van de vzw gestort. Het agentschap 
voert een boekhouding conform de regels van de nieuwe vzw-
wetgeving, waarop een bedrijfsrevisor controle uitoefent. Als vzw valt het 
agentschap niet onder de controlebevoegdheid van het Rekenhof. 
 
Het Rekenhof heeft verder de rekeningen 2003 van de VOI's VDAB 
(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), VIZO 
(Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) en Herplaatsings-
fonds gecontroleerd. In het VIZO-rekeningendossier heeft het ook de 
toelagen doorgelicht die de instelling toekent in het kader van de vorm-
geving. 
 
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden (OA 53) 
 
Het Rekenhof ziet toe op allerhande uitgaven voor de lokale en regiona-
le besturen (53.10) en het stedenbeleid en sociaal impulsfonds (53.20) 
langs zijn voorafgaand visum. De controle leverde in 2004 geen opmer-
kingen op. 
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Administratie Landbouw (OA 54) 
 
Het Rekenhof voerde een rechtmatigheidscontrole uit op alle vastleggin-
gen en ordonnanceringen van het beleidsdomein landbouw. Die controle 
had hoofdzakelijk betrekking op facultatieve en gereglementeerde sub-
sidies en leidde tot een aantal informele opmerkingen, die de administra-
tie heeft opgevolgd en rechtgezet.  
 
Voor de openbare instellingen FIVA (Financieringsinstrument voor de 
Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector) en VLIF (Vlaams Landbouwin-
vesteringsfonds) stond in 2004 de rekeningencontrole 2003 centraal. 
 

4.3.7 Departement Leefmilieu en Infrastructuur 

Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (OA 61) 

Het Rekenhof controleerde de rechtmatigheid van de uitgaven onder 
OA 61 op permanente basis. De effectieve controle steunde op check-
lists. De toepassing van de controlemethodologie ter plaatse maakte het 
bovendien mogelijk een permanent systeem van bijsturing te creëren 
door het overleg met de dossierverantwoordelijken. Bovendien konden 
bepaalde betwiste uitgaven onmiddellijk worden gecorrigeerd. Daardoor 
diende het Rekenhof geen officiële opmerkingen te formuleren. 
 
Het Rekenhof heeft in het beleidsdomein ook de uitgaven in de rekenin-
gen van de buitengewone rekenplichtigen aan een rechtmatigheidson-
derzoek onderworpen. De vaststellingen hadden hoofdzakelijk betrek-
king op de afwezigheid van het vereiste Orafinrapport, materiële vergis-
singen, het gebrek aan formele verantwoordingsstukken, de afwezigheid 
van noodzakelijke machtigingen en het gebrek aan interne controle. De 
tekortkomingen werden vooralsnog gecorrigeerd en opgevolgd door de 
betrokken rekenplichtigen.  
 
Tevens vond een permanente controle plaats op alle vastleggingen 
2004 van het Minafonds. Zij resulteerde in diverse informele opmerkin-
gen en een aantal rechtzettingen ter plaatse. 
 
Het nazicht op de rekeningen van 2001, 2002 en 2003 van de gewone 
en ontvangstrekenplichtigen van AMINAL en de DAB Minafonds had 
vertraging opgelopen vanwege fraudegevallen in de DAB Minafonds. 
Nadat de afdeling Boekhouding en Begroting van het departement LIN 
haar intern onderzoek had beëindigd, vond de controle in november en 
december 2004 plaats. 
 
Wat de uitgaven voor milieubewustmaking op de respectieve begrotin-
gen van het Minafonds, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij (OVAM) en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzie-
ning (VMW) betreft, verrichtte het Rekenhof ook in 2004 verder onder-
zoek, onder meer in het kader van het nieuwe milieubeleidsplan 2003-
2007. Rapportering zal plaatsvinden in 2005. 

Stuk 38 (2004-2005) – Nr. 1 24



Activiteitenverslag over 2004 - Rekenhof, mei 2005                                      

 
Een ander onderzoek betrof de erkenning en subsidiëring van milieuver-
enigingen lastens de begroting van het Minafonds. De controle van de 
subsidies vond plaats in de jaren 2000, 2001 en 2002. Het Rekenhof 
heeft zijn onderzoek in 2004 geactualiseerd, gelet op de nieuwe regle-
mentering die dat jaar in werking is getreden. Het heeft zijn vaststellin-
gen en opmerkingen op 6 juli 2004 aan de Vlaamse Minister van Leefmi-
lieu meegedeeld. De brief werd nog niet beantwoord.  
 
Voor de begrotingsjaren 2000-2003 (tot september) heeft het Rekenhof 
de kanalen onderzocht waarlangs het Gewest gemeentelijke investe-
ringsuitgaven voor de waterzuivering subsidieert. Na een tegensprekelij-
ke procedure met de Vlaamse Minister van Leefmilieu heeft het Reken-
hof op 21 december 2004 over dat onderzoek gerapporteerd aan het 
Vlaams Parlement. Het lichtte het rapport toe in het parlement op 3 fe-
bruari 2005(32). 
 
Het Rekenhof onderzocht de rechtmatigheid van de verrichtingen in het 
kader van de natuur- en milieueducatie (NME). Het onderzoek beperkt 
zich tot de activiteiten van de cel NME van de afdeling Algemeen Milieu- 
en Natuurbeleid (AMINABEL) van AMINAL(33). Op 30 juni 2004 heeft het 
Rekenhof de Vlaamse Minister van Leefmilieu op de hoogte gebracht 
van zijn bevindingen. 
 
Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten 
en Landschappen (OA 62) 
 
Het Rekenhof controleert allerhande uitgaven voor ruimtelijke ordening, 
stedenbouw en grondbeleid (62.10), monumenten en landschappen 
(62.20), huisvesting (62.40) en sociaal grond- en woningbeleid (62.60). 
Zowel de vastleggingen als de ordonnanceringen heeft het Rekenhof ter 
plaatse gecontroleerd. Die aanpak maakt het mogelijk om bij onregelma-
tigheden onmiddellijk en informeel rechtzettingen uit te voeren.  
 
Voorts heeft het Rekenhof een bijzonder rechtmatigheidsonderzoek ge-
wijd aan de verhuursubsidies aan sociale huisvestingsmaatschappijen 
die voor het eerst werden toegekend in het begrotingsjaar 2003(34). 
 
Huisvestingstoelagen aan particulieren volgt het Rekenhof ter plaatse bij 
de administratie op. De opmerkingen leidden meestal tot schrapping of 
vermindering van de toelagen. 
 
Van de VOI’s Vlaamse Huisvestingmaatschappij (VHM) en Vlabinvest 
werden in 2004 de rekeningen 2003 gecontroleerd. Ook de rekeningen 
2002 van het Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de 
Sociale Huisvesting en van het Grondfonds werden gecontroleerd. 

 
 
                                                 
32  Zie 5.1. 
33  Zie 5.2. 
34  Zie 5.4. 
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Op vraag van de Voorzitter van het Vlaams Parlement heeft het Reken-
hof de aanstelling van de waarnemend administrateur-generaal bij de 
VHM onderzocht. Na een tegensprekelijke procedure heeft het daarover 
op 20 januari 2004 aan het Vlaams Parlement gerapporteerd. Ook werd 
briefwisseling gevoerd over personeelsaangelegenheden van de VHM, 
naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen. In het bijzonder 
wenste het Rekenhof toelichting over de toekenning van vergoedingen 
aan de voorzitter en de leden van de raad van bestuur. 
 
Administratie Wegen en Verkeer (OA 63) 
 
De meeste uitgaven voor wegen (63.10), gemeenschappelijk vervoer 
(63.20), regionale luchthavens en vliegvelden (63.30) en algemene in-
frastructuur en verkeersbeleid (63.40) zijn onderworpen aan het vooraf-
gaand visum van het Rekenhof. Bij de controle ter plaatse van de beta-
lingsdossiers van OA 63 richtte het Rekenhof in de loop van 2004 een 
vijftiental vragen om verduidelijking aan de dossierbehandelaars van de 
afdeling boekhouding en begroting. De meeste vragen hadden betrek-
king op de toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden. In 
een beperkt aantal gevallen resulteerden die vragen in een aanpassing 
van het geordonnanceerde bedrag. Een aantal specifieke dossiers 
kreeg een grondiger onderzoek, voornamelijk die voor de betaling van 
contractuele interesten, schadevergoedingen, terugbetalingen van boe-
tes, erelonen van advocaten en facultatieve toelagen. 
 
Ook de kredietvastleggingen voor nieuwe verbintenissen en de rekenin-
gen van rekenplichtigen heeft het Rekenhof systematisch gecontroleerd. 
De problemen bij de invorderingen van ontvangsten inzake schadege-
vallen werden verder gevolgd.  
 
Het Rekenhof heeft de jaarrekeningen 2002 van de DAB’s Luchthaven 
Antwerpen, Luchthaven Oostende en Linkerscheldeoever afgesloten, 
alsook de jaarrekening 2002 van de Vlaamse Vervoersmaatschappij – 
De Lijn gecontroleerd. 
 
Administratie Waterwegen en Zeewezen (OA 64) 
 
Het Rekenhof controleert langs het voorafgaand visum de uitgaven voor 
waterwegen en binnenvaart (64.10), havens (64.20), zee- en rivierwa-
terkering en -beheersing (64.30), algemeen infrastructuur- en scheep-
vaartbeleid, zeewezen (64.50) en integraal waterbeheer (64.60).  
 
Naar aanleiding van de dossiercontrole ter plaatse heeft het Rekenhof 
30 schriftelijke vragen om uitleg aan de administratie bezorgd. In andere 
gevallen kon het de vragen of problemen rechtstreeks met de vereffe-
naars bespreken en oplossen.  
 
Het Rekenhof heeft ook de kredietvastleggingen voor nieuwe verbinte-
nissen en de rekeningen van rekenplichtigen nagekeken. Bovendien 
heeft het de jaarrekening 2001 van de DAB Loodswezen en de jaarre-
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keningen 2003 van de VOI's Dienst voor de Scheepvaart en NV Zeeka-
naal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen gecontroleerd. 
 
Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de uitbouw van de 
Waaslandhaven en de aanleg van het Deurganckdok. Met dit onderzoek 
wilde het de totale kostprijs van het project in kaart brengen, evenals de 
knelpunten bij de voorbereiding en de uitvoering van dit grote infrastruc-
tuurproject. De feitelijke bevindingen werden op 29 september 2004 aan 
het departement voorgelegd. Op 16 maart 2005 heeft het Rekenhof zijn 
auditrapport aan de Vlaamse Minister van Openbare Werken bezorgd. 
Het zal, rekening houdend met de eventuele reactie van de minister, zijn 
definitief auditrapport opstellen en aan het Vlaams Parlement voorleg-
gen. 
 
Administratie Ondersteunende studies en opdrachten (OA 66) 
 
In 2004 heeft de administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten 
haar visumdossiers aan het Rekenhof voorgelegd. De behandeling van 
die dossiers gaf geen aanleiding tot opmerkingen. 
 
Diensten van de secretaris-generaal (OA 69) 
 
Het grootste pakket uitgavenposten voor deze administratie heeft ener-
zijds betrekking op de dotatie aan de DAB Vlaams Infrastructuurfonds 
en anderzijds het Masterplan Antwerpen. De ordonnanties werden voor 
visum aan het Rekenhof voorgelegd.  
 
De rekeningen van de ontvangstenrekenplichtigen en de vastleggingen 
voor nieuwe verbintenissen ten laste van de begroting van de DAB 
Vlaams Infrastructuurfonds werden periodiek gecontroleerd. Ook werd 
de controle van de jaarrekening 2001 van deze DAB beëindigd. Recen-
tere jaarrekeningen zijn nog niet voor toezicht aan het Rekenhof voorge-
legd. De vertraging is voornamelijk te wijten aan de invoering van het 
nieuwe boekhoudsysteem Orafin, dat initieel niet voorzag in passende 
rapportering voor grote DAB’s.  
 
Het Rekenhof heeft op 19 oktober 2004 aan de Vlaamse Minister voor 
Openbare Werken meegedeeld dat het een controle ter plaatse kon or-
ganiseren op de verrichtingen en de comptabiliteit van de Beheersmaat-
schappij Antwerpen Mobiel (BAM), nv van publiek recht, en dat het op 
korte termijn met die controle zou starten.  
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4.3.8 Departement Wetenschap, Innovatie en Media 

 
Administratie Wetenschap en Innovatie (OA 71) 
 
In 2004 heeft het Rekenhof de vastleggingen 2003 van het IWT-
Vlaanderen onderzocht (35). Verder heeft het de rekeningen 2003 van 
het IWT-Vlaanderen en de VOI VITO (Vlaamse Instelling voor Techno-
logisch Onderzoek) gecontroleerd. 
 

4.3.9 Interdepartementaal 

 
College van secretarissen-generaal (OA 99) 
 
Het Rekenhof onderzocht de algemene werkingskosten (exclusief huur-
gelden, vorming en informatica), allerlei uitgaven voor vorming en oplei-
ding van Vlaamse ambtenaren, HRM- en organisatieontwikkelingsuitga-
ven, werkingskosten voor informatica, uitgaven voor emancipatie, subsi-
dies aan de vzw sociale dienst van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap en aankopen van machines, meubilair, materiaal en ver-
voermiddelen.  
 
De kredieten onder OA 99 bestaan voor een klein gedeelte uit dotaties 
aan de DAB's Schoonmaak en Catering. In 2004 heeft het Rekenhof de 
rekening 2002 van de DAB Schoonmaak gecontroleerd. 
 
Het Rekenhof heeft een opmerking geformuleerd over de verjaring van 
de schuldvordering. 
 

4.3.10 Personeelsaangelegenheden diensten met afzonderlijk be-
heer 

Naar aanleiding van eerder gemaakte opmerkingen werd in 2004 met de 
Minister van Ambtenarenzaken en verschillende secretarissen-generaal 
briefwisseling gevoerd over personeelsaangelegenheden van DAB's. 
 

4.3.11 Herverdelingen 

Met betrekking tot het begrotingsjaar 2004 werden aan het Rekenhof 76 
besluiten houdende herverdeling van kredieten voorgelegd. Dat is een 
belangrijke toename tegenover de voorgaande jaren: in 2002 en 2003 
waren dat er respectievelijk 41 en 43. Een groot deel ervan werd ook 
laat voorgelegd. Het Rekenhof ontving nog 18 herverdelingsbesluiten in 
december 2004 en zelfs nog 16 in januari 2005. 

 
 
                                                 
35  Zie 5.5. 
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5 Selectie van bijzondere onderzoeksresul-
taten 

5.1 Gewestelijke subsidiëring van gemeentelijke waterzuive-
ringsinfrastructuur 

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het Vlaams Gewest zijn Europese 
verplichtingen voor de bouw van waterzuiveringsinfrastructuren nakomt. 
Het heeft geconcludeerd dat het die maar laattijdig kan nakomen. Het 
Gewest verwacht daarvoor nog zware investeringen van de gemeenten 
voor de aanleg van riolen. 
 
Deze inspanningen voor gemeentelijke riolen worden door een aantal 
factoren bemoeilijkt: 
• de onduidelijke taakverdeling tussen het Gewest en de gemeenten; 
• een gebrekkige en verouderde planning; 
• de gemeentelijke autonomie die gewestelijke sturing ondermijnt; 
• weinig optimale subsidiestelsels. 
 
Voor het belangrijkste subsidiestelsel, dat van de RIO-subsidies, kampte 
het Gewest met een acuut tekort aan vastleggingskredieten. De regels 
van die subsidies zijn bovendien onaangepast aan de praktische gang 
van zaken bij de uitvoering van gecombineerde werken, dit zijn werken 
die de gemeenten samen met andere instanties uitvoeren. Het Gewest 
vond hiervoor oplossingen ad hoc, zoals alternatieve financieringskana-
len, waardoor gelijkaardige projecten niet steeds aan dezelfde regels 
onderworpen zijn, en het tijdelijk stoppen van het investeringsprogram-
ma. Die laatste maatregel nam een stimulans voor het bereiken van de 
Europese doelstelling weg. Hoe dan ook blijven de RIO-subsidies op 
zich ontoereikend om er binnen aanvaardbare termijnen de gemeentelij-
ke werken mee te financieren.  
 
Het Rekenhof meent dan ook dat het Gewest de lopende inspanningen 
inzake planning en taakverdeling in een stroomversnelling moet bren-
gen. Het moet zich zo snel mogelijk een precies beeld vormen van wie 
welke werken op welk tijdstip moet uitvoeren, zodat alle betrokkenen 
een sluitende financiering kunnen organiseren. 
 
Na een tegensprekelijke procedure met de Vlaamse Minister van Leef-
milieu heeft het Rekenhof op 21 december 2004 over dat onderzoek 
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. Het heeft het verslag op 
3 februari 2005 toegelicht(36). Het parlement heeft de problematiek van 
de gemeentelijke rioleringen later tijdens een gedachtewisseling over 
het waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen behandeld. 
 

 
 
                                                 
36  Stuk 37 (2004-2005) – Nr. 2. 
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5.2 Onderzoek van natuur- en milieueducatie 

Het Rekenhof onderzocht de rechtmatigheid van de verrichtingen in het 
kader van de natuur- en milieueducatie (NME). Het onderzoek beperkte 
zich tot de activiteiten van de cel NME van de afdeling Algemeen Milieu- 
en Natuurbeleid (AMINABEL) van AMINAL. Die cel verzekert de werking 
van de gewestelijke NME-centra, voert projecten uit in eigen beheer 
(waaronder Milieuzorg Op School - MOS), beheert nominatimsubsidies 
en projectsubsidies voor intermediairen. Voor elke activiteit heeft het 
Rekenhof de grootste uitgavenstroom nader onderzocht.  
 
Op 30 juni 2004 heeft het Rekenhof de Vlaamse Minister van Leefmilieu 
gewezen op één geval van dubbele subsidiëring. Het vroeg maatregelen 
om die toestand te regulariseren en drong aan op een betere interne 
controle om in de toekomst dergelijke dubbele subsidiëringen te vermij-
den. Tot op heden heeft de minister nog niet geantwoord.  
 

5.3 Subsidies aan milieu- en natuurverenigingen 

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de subsidiëring van 
milieu- en natuurverenigingen (uitgaven aangerekend lastens de begro-
ting van het Minafonds). Het onderzoek betrof de periode 2000-2003. 
Het Rekenhof heeft de Vlaamse Minister van Leefmilieu op 6 juli 2004 
de volgende opmerkingen meegedeeld: 
• Er was een gebrek aan interne controle: verschillende streekgebon-

den verenigingen ontvingen bijvoorbeeld een te hoge subsidie. 
• De minimumaanwezigheden op vergaderingen en activiteiten wer-

den onvoldoende gecontroleerd, nochtans een belangrijke erken-
ningsvoorwaarde voor de subsidietoekenning. 

• De administratie voerde geen controle ter plaatse uit, hoewel de toe-
passelijke reglementering daarin uitdrukkelijk voorziet. 

• Van een kwalitatieve controle door de administratie was geen spra-
ke: de werkingsverslagen kregen weinig of geen aandacht. 

• Uit de documenten die de verenigingen aan de administratie dienden 
over te leggen, bleek niet altijd met zekerheid of dezelfde uitgaven 
niet dubbel werden gesubsidieerd. Het Rekenhof heeft erop gewe-
zen dat een controle ter plaatse dat beter zou kunnen opsporen. 

• De uitbetaling van de aanvullende forfaitaire subsidie aan de erken-
de, in de Minaraad vertegenwoordigde verenigingen voor hun ad-
viesverlenende opdracht, wordt afhankelijk gesteld van de aanwe-
zigheid van de vertegenwoordigers van de betrokken verenigingen 
op de plenaire vergadering van de Minaraad. De administratie heeft 
die aanwezigheid echter niet gecontroleerd.  

Tot op heden heeft de minister nog niet geantwoord.  
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5.4 Verhuursubsidies aan sociale huisvestingsmaatschappijen 

Het Rekenhof onderzocht de verhuursubsidies aan sociale huisves-
tingsmaatschappijen die voor het eerst werden toegekend in het begro-
tingsjaar 2003 (programma 62.40 - basisallocatie 33.66). De verhuur-
subsidie houdt verband met de financiële problematiek van bepaalde 
maatschappijen die veel huurders met een laag inkomen huisvesten. De 
sociale huurprijs, en dus ook de opbrengst van de maatschappijen, is 
immers aan het inkomen van de huurder gekoppeld. De Vlaamse Huis-
vestingsmaatschappij meet die problematiek aan de hand van de zoge-
naamde gemiddelde inkomenscoëfficiënt van de sociale huisvestings-
maatschappijen. 
 
In zijn brief aan de minister van 15 juni 2004 heeft het Rekenhof opge-
merkt dat de toekenning van verhuursubsidies niet organiek is geregeld 
en dat er evenmin een gepaste decretale basis voor bestaat. De Vlaam-
se Wooncode heeft immers niet voorzien in overheidssubsidiëring, maar 
wel in een solidariteitsfonds. Uit de overwegingen die aan de basis lig-
gen van de toekenningsbesluiten, blijkt dat de Vlaamse regering van een 
solidariteitsfonds niet veel soelaas verwacht, gelet op de omvang van 
het probleem. In dat geval is er echter eerst een decreetaanpassing no-
dig om over een solide decretale basis voor de verhuursubsidies te be-
schikken. 
 
Het Rekenhof heeft aanbevolen om daarbij toch de relatie met een soli-
dariteitsfonds in overweging te nemen, gelet op de doelmatigheids-
voordelen ervan. Een solidariteitsfonds bevordert de doelmatigheid na-
melijk in twee richtingen. Enerzijds worden de maatschappijen die de 
meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden huisvesten en daardoor 
verliezen lijden, financieel ondersteund. Anderzijds moeten maatschap-
pijen bijdragen in de mate dat hun huurderspopulatie zich van de doel-
groep verwijdert en daardoor ook meeropbrengsten genereert. De ver-
huursubsidie werkt alleen in de eerste richting.  
 
Het Rekenhof heeft ook aanbevolen bij de organieke regeling van de 
verhuursubsidies bijzondere aandacht te besteden aan een formele de-
finitie van het begrip gemiddelde inkomenscoëfficiënt en een efficiënte 
controle daarop. Uit het onderzoek is gebleken dat de toekennings-
besluiten 2003 waren gebaseerd op voorlopige gegevens die na bijko-
mende controles fouten bleken te bevatten. Zo verkreeg een maat-
schappij ten onrechte 294.454,36 EUR subsidies en ontvingen de overi-
ge in aanmerking komende maatschappijen daardoor een kleiner aan-
deel dan hun conform de regeling van de toekenningsbesluiten toe-
kwam. 
 
Tot op heden heeft de minister nog niet geantwoord.  
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5.5 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Weten-
schap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) – 
vastleggingen 2003 

 
Het IWT-Vlaanderen stimuleert en ondersteunt technologische innovatie 
door middel van financiële steun aan bedrijven, onderzoeksinstellingen 
en onderzoekers. 
 
In het verleden heeft het Rekenhof herhaaldelijk vastgesteld dat de aan-
rekeningen van subsidies op de vastleggingsmachtigingen (kredietlijnen) 
van het IWT-Vlaanderen talrijke tekortkomingen vertonen, zowel budget-
tair als inhoudelijk. Daarom heeft het de aanrekeningen 2003 op de drie 
kredietlijnen van het IWT-Vlaanderen en op enkele aanverwante basisal-
locaties onderzocht, in het bijzonder door ze te toetsen aan de statutaire 
opdracht van de instelling en aan de begrotingswetgeving. De meeste 
aandacht ging daarbij naar de kredietlijn voor initiatieven van de Vlaam-
se regering, die een hoge risicofactor inhouden wegens het ad-hoc-
karakter van de gesteunde projecten. 
 
In een rapport van 15 juni 2004 heeft het Rekenhof geconcludeerd dat 
er, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, geen dossiers meer worden 
aangerekend op de kredieten van het IWT-Vlaanderen die niet passen in 
de statutaire opdracht van de instelling. Een negatieve evolutie dan weer 
is dat op de drie kredietlijnen voor steeds meer projecten slechts een 
deel van de toegekende steun onmiddellijk wordt vastgelegd. Bovendien 
leidt budgetoptimalisatie ertoe dat voor andere projecten de steun al 
eind 2003 werd vastgelegd, hoewel de projecten maar beperkt waren 
uitgewerkt. Een terugkerend probleem is dat de gehanteerde subsidie-
percentages niet altijd steunen op een door de Europese Commissie 
goedgekeurde reglementering en dat de projecten evenmin werden 
aangemeld bij de Commissie. Vaak worden subsidies toegekend in de 
vorm van een overeenkomst. Voor één project werd de delegatiegrens 
om facultatieve subsidies toe te kennen, overschreden. Aan een excel-
lentiepool de opdracht toekennen subsidies te verlenen, doet afbreuk 
aan de beleidsdoelstelling om van het IWT-Vlaanderen het enige loket 
voor O&O-steun te maken. Ten slotte werd de begrotingsspecialiteit niet 
altijd gerespecteerd. 
 
De Vlaamse Minister van Innovatie heeft op 20 oktober 2004 geant-
woord. Omdat het Rekenhof het standpunt van de minister niet volledig 
kon bijtreden, heeft het op 13 april 2005 nog een repliek gestuurd over 
het gebruik van onreglementaire subsidiepercentages, risico's op dubbe-
le subsidiëring en inbreuken inzake vastleggingen. 
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Bijlage 1 Organisatie van het Rekenhof 

 
 
Nederlandse kamer 
 
Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de be-
voegdheid van het Rekenhof ressorteren, is de Nederlandse kamer van 
het Rekenhof autonoom bevoegd. Deze kamer is als volgt samenge-
steld: 
Eerste Voorzitter F. Vanstapel 
Raadsheren J. Beckers 
 R. Lesage 
 I. Desomer 
 J. Debucquoy 
Griffier J. Van Ingelgem 

 
Reorganisatie in 2004 
 
Het Rekenhof heeft zijn diensten geherstructureerd. Het nieuwe organi-
gram moet de filosofie van zijn missieverklaring en de principes van een 
nieuwe controlemethodologie in de praktijk brengen. Het beoogt een 
outputgerichte organisatie gebaseerd op prioriteiten die zijn gepland 
vanuit een systeembenadering en een risicoanalyse. 
 
Daartoe zijn de diensten van het Rekenhof in twee pijlers ingedeeld: een 
pijler Financiële Audit (FA) en een pijler Thematische Audit (TA). De 
pijler Financiële Audit is bevoegd voor begrotingsonderzoek en rekenin-
gencontrole, onderzoek van het boekhoudsysteem, de financiële toe-
stand en het financiële beheer, evenals voor de administratieve afslui-
ting van de rekeningen van de rekenplichtigen. De werkzaamheden van 
die pijler leiden onder meer tot het jaarlijkse rekeningenboek. De pijler 
Thematische Audit onderzoekt de wettigheid van de verrichtingen en de 
procedures, alsook de goede besteding van de overheidsgelden (doel-
matigheidsonderzoek). Die pijler stelt hoofdzakelijk afzonderlijke versla-
gen voor de parlementen. 
 
De diensten van het Rekenhof zijn voorts administratief onderverdeeld in 
sectoren en directies. De controle ten aanzien van de Vlaamse Ge-
meenschap en het Vlaams Gewest situeert zich in de 9e en de 10e di-
rectie van sector III (N) (37). Bij de taakverdeling over de diensten van 
die twee directies is rekening gehouden met de indeling van de diensten 
van de Vlaamse Gemeenschap. Ook in de toekomst zal het Rekenhof 
zijn interne organisatie blijven afstemmen op de nieuwe ontwikkelingen.  

 
 
                                                 
37  Sector III neemt de controle op de Gemeenschappen en Gewesten voor 

haar rekening. Sector III (N) bestaat uit de Nederlandstalige directies bin-
nen sector III. De andere directies van de sector, de 7e en 8e directie, con-
troleren in hoofdzaak de aangelegenheden van de Franstalige Gemeen-
schap en het Waals Gewest. 
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Alle materies zullen dus in principe worden gecontroleerd door twee 
diensten, één in de pijler Financiële Audit en één in de pijler Themati-
sche Audit. De organisatie van een efficiënte communicatie is daarbij 
een belangrijk aandachtspunt. 
 
De Nederlandse kamer heeft op 16 februari 2004 het volgende organi-
gram van sector III-N goedgekeurd, dat in werking is getreden op 1 sep-
tember 2004: 
 

• dienst 1 (algemeen): coördinatie van begrotingen en 
algemene rekeningen, de controle van rekenplichtigen, 
de fiscaliteit en BD Financiën en Begroting (FA+TA), BD 
Minister-President (FA) en BD Bestuurszaken (FA) 

9e directie  
 

• dienst 2: BD Onderwijs en Vorming, BD Welzijn en 
Volksgezondheid, BD Cultuur, Sport en media, en BD 
Buitenlands Beleid en Internationale Samenwerking 

 • dienst 3: BD Leefmilieu en Natuurbehoud, BD Ruimte 
Wonen en Onroerend Erfgoed, BD Landbouw, BD Mobi-
liteit, BD Economie, Werkgelegenheid en Toerisme, BD 
Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid 

 • dienst 4 (horizontale departementen en andere overhe-
den): BD Minister-President (TA), BD Bestuurszaken 
(TA) en met de controle van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (FA+TA), de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie (FA+TA), de Duitstalige Gemeen-
schap (FA+TA) en de Vlaamse provincies (FA+TA) 

• dienst 1: BD Onderwijs en Vorming en voor de Ambtena-
renzaken. 

• dienst 2: BD Welzijn en Volksgezondheid, BD Cultuur, 
Sport en media, en BD Buitenlands Beleid en Internatio-
nale Samenwerking 

10e directie 
(TA)  
 

• dienst 3: BD Leefmilieu en Natuurbehoud, BD Ruimte 
Wonen en Onroerend Erfgoed, en BD Landbouw 

 • dienst 4: BD Mobiliteit, BD Economie, Werkgelegenheid 
en Toerisme, BD Wetenschaps- en Technologisch Inno-
vatiebeleid 

 
Op 31 december 2004 omvatten de diensten 102 personeelsleden, on-
der wie 61 auditeurs, 27 controleurs en 14 steunpersoneelsleden.  
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Bijlage 2 Briefwisseling met het Vlaams 
Parlement in 2004 (38) 

 
 
Datum Onderwerp 

20.01.04 Onderzoek naar de aanstelling van de waarnemend admini-
strateur-generaal van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
(VHM) 

23.01.04 Onderzoek van de ontwerpen van oprichtingsdecreten intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Toeris-
me Vlaanderen en privaatrechtelijk vormgegeven extern ver-
zelfstandigd agentschap nv VSO Werkholding 

02.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet houdende de oprich-
ting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie 
Vlaanderen 

09.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet houdende machtiging 
tot creatie van het privaatrechtelijk vormgegeven extern ver-
zelfstandigd agentschap nv Vlaamse Maatschappij voor Soci-
aal Woonkrediet 

09.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet betreffende de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk 
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende 
wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de 
Vlaamse Vervoermaatschappij 

09.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet betreffende het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap 
van publiek recht 

09.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet betreffende de om-
zetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrech-
telijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De 
Scheepvaart 

09.02.04 Geschillenberaadslaging van de Vlaamse regering van 5 de-
cember 2003, waarbij het Rekenhof wordt verzocht zijn visum 
onder voorbehoud te verlenen 

23.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

23.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Kind en Gezin 

 
 
                                                 
38  Exclusief briefwisseling in het kader van het informatierecht (zie bijlage 3). 

35 Stuk 38 (2004-2005) – Nr. 1



Activiteitenverslag over 2004 - Rekenhof, mei 2005                                      

23.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg 

27.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 

27.02.04 Advies over het ontwerp van decreet houdende wijziging van 
het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van 
de Vlaamse Landmaatschappij 

27.02.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot wijziging van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen in-
zake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agent-
schappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decre-
ten 

08.03.04 Verslag van het Rekenhof over de uitvoering van de resolutie 
van 23 mei 2001 en het ontwerp van decreet houdende bepa-
lingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaam-
se Gemeenschap en het Vlaams Gewest 

10.03.04 Advies over amendementen nrs. 5, 6 en 7 van de Vlaamse 
regering, Stuk 1997 (2003-2004) - Nr. 5, 3 maart 2004 

15.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet houdende regeling 
van de begrotingen, de boekhouding, de controle inzake sub-
sidies en de controle door het Rekenhof (comptabiliteitsde-
creet) 

15.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot omvorming van de 
Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de 
Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de 
Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap 
met rechtspersoonlijkheid Bloso 

15.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet houdende omvor-
ming van de vzw De Rand tot een privaatrechtelijk vormgege-
ven extern verzelfstandigd agentschap 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet houdende omvor-
ming van de openbare instelling Vlaamse Opera tot een pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syn-
tra Vlaanderen 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot omvorming van 
het Vlaams Zorgfonds tot een intern verzelfstandigd agent-
schap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het de-
creet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de 
zorgverzekering 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
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schap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps-
opleiding 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot omvorming van 
het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand tot het intern verzelfstan-
digd agentschap met rechtspersoonlijkheid Fonds Jongeren-
welzijn en tot wijziging van de decreten inzake bijzondere 
jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Instituut voor Landbouw - en Visserijonderzoek 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en 
Gasmarkt 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Vlaams Agentschap Ondernemen 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet tot oprichting van het 
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing 

22.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet betreffende de inves-
teringsmaatschappijen van de Vlaamse Overheid 

23.03.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpas-
sing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 

26.03.04 Verslag van het onderzoek van het ontwerp van decreet hou-
dende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 

30.03.04 Aangepast voorontwerp van decreet houdende de eindrege-
ling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van het 
jaar 2001 

14.04.04 Onderzoek van het ontwerp van decreet betreffende het pri-
vaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie 

27.04.04 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement inzake 
de financiële controle met betrekking tot de enkelvoudige jaar-
rekening over het boekjaar 2001 van VMH en VMH Asset 
Management 

11.05.04 Besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 hou-
dende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet 
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ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 11.01 

14.06.04 Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2003 

23.06.04 Nota van de administratie over de inschatting van de budget-
taire ruimte voor de regeerperiode 2004-2009 en stand van 
zaken van de uitvoering van de Vlaamse begroting 

03.08.04 Besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 houdende 
gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschre-
ven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 begrotings-
jaar 2004 

17.08.04 Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2003 hou-
dende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting tot herschikking van de kredieten naar PR. 24.20, 
B.A. 41.01, zijnde dotatie aan FFEU, begrotingsjaar 2003 

30.08.04 Reorganisatie van het Rekenhof - nieuw organigram vanaf 
1 september 2004 

15.10.04 Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 2003 

23.11.04 Verslag van het onderzoek van de ontwerpen van decreet 
houdende de aanpassing van de middelenbegroting en de 
tweede aangepaste algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 

23.11.04 Verslag van het onderzoek van de ontwerpen van decreet 
houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbe-
groting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 2005 

26.11.04 Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding 
van de tweede aanpassing van de begroting 2004 

26.11.04 Verslag van het onderzoek van het ontwerp van decreet hou-
dende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 

26.11.04 Advies betreffende het ontwerp van begrotings- en boekhoud-
reglement van het Vlaams Parlement 

21.12.04 Besluit van de Vlaamse regering (BVR) houdende gedeeltelij-
ke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder 
programma 24.6, basisallocatie 00.17 van het begrotingsjaar 
2004 - BVR van 12 november 2004 ter vervanging van het 
BVR van 11 juni 2004 

21.12.04 Onderzoek betreffende de gewestelijke subsidiëring van ge-
meentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Europees kader 

28.12.04 Besluit van de Vlaamse regering van 29 oktober 2004 hou-
dende de verdeling van het provisionele krediet ingeschreven 
onder programma 24.60, basisallocatie 00.18, begrotingsjaar 
2004 
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Bijlage 3 Beroep op het Vlaams parlementair infor-
matie- en inzagerecht 

 
 
 
In de loop van 2004 ontving het Rekenhof 12 vragen om informatie of 
inzage van Vlaamse parlementsleden(39): 
 
• Op 5 januari 2004 vroeg de heer J. Sauwens informatie over de 

Vlaamse Vervoersmaatschappij over het boekjaar 2003. Het Reken-
hof had in januari 2004 echter nog geen financiële informatie van de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij over het volledige boekjaar 2003. 
Het heeft dit op 20 januari 2004 aan de Vlaamse volksvertegen-
woordiger meegedeeld. 

• Op 8 januari 2004 vroeg de heer C. Daelman informatie over de door 
de Vlaamse regering in het vooruitzicht gestelde bouw van extra so-
ciale woningen. Het Rekenhof antwoordde op 13 januari 2004 dat 
het daaraan in september 2003 een onderzoeksverslag heeft gewijd, 
maar dat het niet beschikt over tot begin januari 2004 geactualiseer-
de gegevens.  

• Op 3 februari 2004 vroeg de heer L. Van den Brande informatie over 
een lening van 250 miljoen EUR die de Vlaamse Vervoersmaat-
schappij zou zijn aangegaan. Het Rekenhof heeft op 25 februari 
2004 geantwoord dat de Vlaamse Vervoersmaatschappij eind de-
cember 2003 een kredietovereenkomst heeft gesloten voor een tijde-
lijk exploitatiekrediet. Het opgenomen bedrag heeft de Vlaamse Ver-
voersmaatschappij op 16 januari 2004 terugbetaald.  

• Aansluitend heeft de heer C. Decaluwé op 11 maart 2004 aan het 
Rekenhof gevraagd of de betrokken kredietovereenkomst rechtsgel-
dig werd gesloten. Het Rekenhof heeft op 6 april 2004 geantwoord 
dat de kredietovereenkomst namens de Vlaamse Vervoersmaat-
schappij werd ondertekend en achteraf door zijn raad van bestuur 
werd bekrachtigd. 

• Op 9 maart 2004 stelde de heer L. Van den Brande diverse vragen 
over de bedragen van de dotaties aan alle VOI's en de vraag om op-
nieuw een voorafbeelding van de begroting op te stellen. Het Re-
kenhof antwoordde op 22 maart 2004 dat de eerste vraag betrekking 
heeft op tal van in uitvoering zijnde onderzoeken en controles van 
rekeningen waarover het Rekenhof volgens de gebruikelijke proce-
dures zal rapporteren. Het Rekenhof was ook van oordeel dat de 
beschikbare gegevens het niet mogelijk maakten een betrouwbare 
en volledige voorafbeelding op te stellen. 

 
 
                                                 
39  Zoals bepaald in de artikelen 33 tot en met 36 van het reglement van orde 

van het Rekenhof. Het Rekenhof stuurt de Voorzitter van het Vlaams Par-
lement telkens een afschrift van zijn antwoord.  

39 Stuk 38 (2004-2005) – Nr. 1



Activiteitenverslag over 2004 - Rekenhof, mei 2005                                      

• Op 7 april 2004 vroeg de heer D. Ramoudt inzage van de dossiers 
over de subsidiëring van de vzw Excell-form. De heer Ramoudt 
kreeg inzage in de visumdossiers betreffende de subsidiëring voor 
de begrotingsjaren 2001 en 2002 van de betreffende vereniging. 

• In antwoord op een vraag van de heer C. Decaluwé van 13 april 
2004 heeft het Rekenhof informatie bezorgd over de NV Beheers-
maatschappij Antwerpen Mobiel.  

• Op 23 september 2004 vroeg de heer J. Van Hauthem inzage in de 
aanbestedingsdossiers over de aanschaf van flitspalen door de 
Vlaamse regering, vanaf het ogenblik van de inwerkingtreding van 
de wet inzake de onbemande camera's in 1993. Het Rekenhof heeft 
op 20 oktober 2004 geantwoord dat het die aanbestedingsdossiers 
ter plaatse controleert en dat de controle geen aanleiding gaf tot het 
openen van onderzoeksdossiers.  

• Op 27 oktober 2004 vroegen de heren J. Tavernier en E. Glorieux 
informatie over de effectieve besteding in 2003 en 2004 van midde-
len die aansluiten bij verkeersveiligheidsprogramma’s voor het weg-
werken van gevaarlijke punten. Het Rekenhof heeft op 24 november 
2004 een overzicht meegedeeld van de bedragen die zijn vastgelegd 
op het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investe-
ringsuitgaven en het Vlaams Infrastructuurfonds.  

• Op 12 december 2004 vroeg de heer J. Peumans inzage in het dos-
sier over de nv van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel (BAM). Het Rekenhof antwoordde op 21 december 2004 dat 
het tot nog toe geen onderzoek heeft verricht over de maatschappij 
BAM zelf, maar wel toezicht ter plaatste heeft gepland op de comp-
tabiliteit en de verrichtingen van de BAM. De heer Peumans kreeg 
een aantal verslagen die het Rekenhof maakte naar aanleiding van 
de begrotingsdocumenten van de Vlaamse Gemeenschap voor de 
jaren 2003 en 2004. Die verslagen bevatten opmerkingen over de fi-
nanciële toestand van de BAM en de invloed daarvan op de Vlaam-
se overheidsfinanciën. De heer Peumans werd eveneens gewezen 
op de uiteenzetting van het Rekenhof in de hoorzitting van het 
Vlaams Parlement op 13 september 2004 over de uitgaven tenge-
volge van het door de BAM gerealiseerde Masterplan in Antwerpen. 

• Op 17 december 2004 vroeg ook de heer C. Decaluwé inzage in 
verschillende dossiers over de BAM. Meer in het bijzonder wenste 
de heer Decaluwé inzage in de dossiers over de uitbetaalde vergoe-
dingen aan de managers en regeringscommissarissen en de presen-
tiegelden van de bestuurders, alsook inzage in het kostendossier 
van de communicatiecampagne van de vennootschap rond het Mas-
terplan Antwerpen. Het Rekenhof antwoordde op 11 januari 2005 dat 
het tot nog toe geen onderzoek heeft verricht over de verrichtingen 
van de BAM zelf. De heer Decaluwé kreeg wel kopieën van de factu-
ren van de door de Vlaamse Gemeenschap gevoerde communica-
tiecampagne. Onderzoek van die uitgaven bracht tot nog toe geen 
onregelmatigheden aan het licht. Daarenboven ontving de heer De-
caluwé dezelfde informatie als de heer Peumans. 

• Op 20 december 2004 vroeg de heer C. Decaluwé inzage in de re-
keningen van de DAB Luchthaven Oostende, in het bijzonder in de 
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uitgaven van de directeur van de DAB. Het Rekenhof heeft op 11 ja-
nuari 2005 geantwoord dat de directeur in de loop van 2003 werd 
aangesteld en dat de DAB de rekening 2003 nog niet aan het Re-
kenhof heeft voorgelegd. Tegelijk heeft het Rekenhof een kopie van 
de rekening 2002 bezorgd. 
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