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Voorwoord van de voorzitter



2015 was voor het Rekenhof het eerste uitvoeringsjaar van zijn strategisch plan 2015-2019. In dat 
plan staat de verhoging van de impact van onze audits centraal. Wij denken hierbij vooral aan 
het maximaliseren van de impact van de audits op het overheidsfunctioneren en -beleid, op het 
beheer van de overheidsmiddelen en op het parlementair toezicht. Om dat te realiseren, willen 
we nog meer dan in het verleden onze audits focussen op de beleidsresultaten van maatschappe-
lijk relevante thema's, verder investeren in de kwaliteit van onze verslaggeving, onze publicaties 
aantrekkelijker maken en de impact ervan strakker opvolgen. Op deze vier punten is al veel werk 
verzet, maar de resultaten ervan moeten nog zichtbaarder worden in de komende jaren.

Zo was de focus op de beleidsresultaten van maatschappelijk relevante thema’s zeker al sturend 
voor 2015, maar zal ze pas ten volle zichtbaar zijn vanaf 2016. De strategie 2015-2019 is al wel 
duidelijker zichtbaar in het publicatiebeleid. De recente rapporten van het Rekenhof willen door 
een aantrekkelijker voorkomen tot meer leesgenot en gebruik aanzetten. Kleurendruk en meer 
visuele voorstellingen moeten daartoe bijdragen. Ook dit activiteitenverslag kreeg een facelift. 
We stellen onze activiteiten 2015 beknopter en visueel aantrekkelijker voor en vullen het aan met 
referenties naar internationale auditnormen, die aantonen dat het Rekenhof ook is ingebed in de 
internationale gemeenschap van Rekenkamers (INTOSAI).

Het Rekenhof heeft ook de bijstelling van zijn publicatiebeleid over fi nanciële controles voorbe-
reid. Zoals wordt uiteengezet in dit verslag, waren ook voor die hervorming impact en leesbaar-
heid kernbegrippen. De Europese vereiste inzake onafh ankelijke audit, in de wetgeving vertaald 
als de certifi ceringsplicht door het Rekenhof van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeen-
schap, ligt mee aan de basis van de publicatiehervorming. Het Rekenhof heeft daarbij, om tege-
moet te komen aan de informatiebehoeften van het Vlaams Parlement, enkele duidelijke keuzes 
gemaakt. Zo wil het in 2021 niet alleen de algemene rekening 2020 van de Vlaamse Gemeenschap 
certifi ceren, maar zich ook uitspreken over de geconsolideerde rekening. Zoals verder in dit acti-
viteitenverslag staat te lezen, heeft het Rekenhof zowel de inhoud als de timing van zijn fi nanci-
ele verslaggeving aangepast aan de informatiebehoefte van de Vlaamse parlementsleden. Al die 
keuzes werden grondig voorbereid en er is verder geïnvesteerd in een systeem van elektronische 
werkdossiers.

2015 was dus in vele opzichten een scharnierjaar, met een activiteitenverslag dat aantoont dat 
het Rekenhof ook in 2015 tot een fraaie output is gekomen. Zo heeft het Rekenhof het Vlaams 
Parlement drie begrotingsverslagen, een verslag over de algemene rekeningen, een rekeningen-
boek, vier thematische auditrapporten, twee Masterplan-voortgangsrapportages en twee versla-
gen over investeringsmaatschappijen voorgelegd. Het was bovendien aanwezig in veertien par-
lementaire commissievergaderingen en in parlementaire werkgroepen. Niet onbelangrijk is ook 
de vooruitgang die inzake single audit werd geboekt: twee controleactoren zullen weldra worden 
toegevoegd aan de afsprakennota single audit.

Het geregeld overleg tussen de voorzitter van het Vlaams Parlement en die van het Rekenhof 
maakt het mogelijk dat het Rekenhof permanent rekening kan houden met de informatienoden 
van de parlementsleden. De steeds betere samenwerking tussen het Rekenhof en de Vlaamse 
controleactoren draagt bij tot een effi  ciënter toezicht op het gebruik van de overheidsmiddelen. 
Dit kan alleen ten goede komen aan een beter democratisch toezicht ten dienste van de burger. 

Ignace Desomer
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Het Rekenhof staat de parlementen bij in de uitoefening van hun toezicht op de uitvoerende 
macht en streeft naar een verbetering van de werking van de overheid door de administratieve 
overheden te controleren en het overheidsbeleid te evalueren. Het is ingesteld door artikel 180 
van de Grondwet.

Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement bestond in 2015 
in een meervoudige communicatiestroom:

• advies bij de diverse begrotingsrapporteringen (initiële begroting, begrotingsaanpassin-
gen, meerjarenbegroting),

• fi nanciële rapportering in twee fasen: tegen 30 juni commentaar bij de uitvoering van de 
begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daarover, en tegen 15 oktober een 
rekeningenboek met een meer uitgebreide en beleidsdomeingerichte fi nanciële rapporte-
ring,

• afzonderlijke rapporten in de loop van het jaar met rapportering over thematische onder-
zoeken, vooral performantie-audits,

• een activiteitenverslag,

• andere rapporten (bijvoorbeeld voortgangsrapportages Masterplan 2020). 

Zoals wordt uiteengezet in punt 2.3.2 van het volgende hoofdstuk, zal de fi nanciële rappor-
tering vanaf 2016 anders verlopen: die zal vanaf dit jaar bestaan uit een rekeningenrapport 
tegen 30 juni en verscheidene fi nanciële themarapporten, die het Rekenhof in het najaar als 
afzonderlijk verslag zal publiceren.

Het jaarlijkse activiteitenverslag wil een totaalbeeld geven van de activiteiten van het Reken-
hof ten aanzien van het Vlaams Parlement. Het wil ook een overzicht aanreiken van alle rap-
porten die het afgelopen jaar verschenen.

De structuur van dit activiteitenverslag ziet eruit als volgt:

• Hoofdstuk 2 licht de organisatie en strategie van het Rekenhof toe.

• Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de controleactiviteiten in de diverse be-
leidsdomeinen en beleidsdomeinoverschrijdend.

• Hoofdstuk 4 schetst de externe samenwerking.

 Audit van de publieke sector, zoals uitgevoerd 
door de hoge controle-instellingen, is een 

belangrijk element om een verschil te maken 
in het leven van burgers.

ISSAI 12 – Value and benefi ts of SAI’s, 2013
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Organisatie van het 
Rekenhof
2.1 Nederlandse kamer

Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de bevoegdheid van het Reken-
hof ressorteren, is de Nederlandse kamer van het Rekenhof autonoom bevoegd. Deze kamer 
is als volgt samengesteld:

Voorzitter Ignace Desomer

Raadsheren Jozef Beckers
 Jan Debucquoy
 Rudi Moens
 Hilde François

Hoofdgriffi  er Jozef Van Ingelgem

2.2 Organigram

De controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest wordt uitge-
voerd door de 9e (fi nanciële audit, FA) en de 10e directie (thematische audit, TA), die samen 
sector III-N vormen.

De taakverdeling over de diensten van beide directies in de Vlaamse sector houdt rekening 
met de indeling van de Vlaamse overheid in beleidsdomeinen (BD). 

dienst 1 FA Vlaamse Gemeenschap: coördinatie begroting en algeme-
ne rekeningen, BD Diensten voor het Algemeen Regeringsbe-
leid1, BD Bestuurszaken, BD Financiën en Begroting (FA+TA), 
kabinetten

dienst 2 FA Vlaamse Gemeenschap: BD Internationaal Vlaanderen, 
BD Onderwijs en Vorming, BD Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, BD Cultuur, Jeugd, Sport en Media

dienst 3 FA Vlaamse Gemeenschap: BD Economie, Wetenschap en 
Innovatie, BD Werk en Sociale Economie, BD Landbouw en 
Visserij, BD Leefmilieu, Natuur en Energie, BD Mobiliteit en 
Openbare Werken

dienst 4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FA+TA), Duitstalige Ge-
meenschap (FA+TA), Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (FA+TA), provincies (FA+TA) en FA Vlaamse 
Gemeenschap: BD Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en On-
roerend Erfgoed

1 Sinds 1 april 2015 zijn de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken omge-
vormd tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

9e directie
(FA)



10e directie
(TA)

dienst 1 BD Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, BD Be-
stuurszaken, BD Onderwijs en Vorming en Ambtenarenzaken

dienst 2 BD Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BD Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media, BD Internationaal Vlaanderen, BD Leefmi-
lieu, Natuur en Energie, en BD Ruimtelijke Ordening, Woon-
beleid en Onroerend Erfgoed

dienst 3 BD Landbouw en Visserij, BD Economie, Wetenschap en In-
novatie, BD Werk en Sociale Economie, en BD Mobiliteit en 
Openbare Werken

Op 1 januari 2016 omvatten die twee directies, uitgedrukt in voltijdse eenheden, 80,40 perso-
neelsleden. 

2.3 Strategie

2.3.1 Strategisch plan 2015-2019

In januari 2015 heeft het Rekenhof voor de periode 2015-2019 een nieuw organisatiebreed stra-
tegisch plan goedgekeurd. Zoals het vorige plan, stoelt ook het nieuwe plan op de visie en 
waarden in de missieverklaring2. Het Rekenhof wil beantwoorden aan de toenemende kwa-
liteitseisen die worden gesteld aan de audit in de publieke sector. Daarmee trekt het de lijn 
door van zijn vorige strategische plannen3. Het strategisch plan 2015-2019 heeft de ambitie de 
impact van de audits te maximaliseren. Daartoe stelt het nieuwe strategisch plan drie acties 
voor: de eerste heeft betrekking op de selectie van de onderzoeksthema’s, de tweede op de 
betrouwbaarheid van de auditmethoden en de derde op de zichtbaarheid van de resultaten.

2 De missieverklaring is goedgekeurd op 31 juli 2003. De tekst ervan staat op de website van het Rekenhof,
www.rekenhof.be.

3 Het strategisch plan Rekenhof in beweging (2004-2009) had als ambitie de overgang van een op middelen toegespitst 
beheer naar een productgericht beheer voor te bereiden. Het wilde daarvoor de beschikbare middelen samenbunde-
len, de interne procedures verbeteren en de controlemethodes herdefi niëren. Het tweede strategisch plan Consolideren 
en motiveren om vooruitgang te boeken (2010-2014) had als ambitie een doeltreff ende en positieve invloed te kunnen 
uitoefenen op de manier waarop de openbare diensten in België worden bestuurd.

Communicatie
en

publicatiebeleid

Verhogen van
zichtbaarheid van
auditresultaten

Certi cering
Kwaliteitscontrole
Samenwerking

Waarborgen van
betrouwbaarheid van

auditmethoden

Selectiebeleid voor
nanciële/thematische

pijlers

Optimaliseren van
selectie voor audits

Maximaliseren van de impact van de audits
op het overheidsfunctioneren en beleid,
op het beheer van de overheidsmiddelen

en het parlementair toezicht

ACTIES
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In 2015 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof de Rekenho  rede keuzes vertaald naar 
de controles op de Vlaamse overheid. Dat derde sectoraal strategisch plan bouwt, behalve 
op het nieuwe Rekenho  reed strategisch plan, ook voort op het vorige sectoraal strategisch 
plan (2010-2014). Daarvan wil het de positieve realisaties consolideren en verder verbeteren. 
De verbeterpunten die naar voren kwamen in de enquête van eind 2012 bij de Vlaamse volks-
vertegenwoordigers, vormden eveneens een uitgangspunt. De Nederlandse kamer heeft het 
sectoraal strategisch plan voor de Vlaamse overheid gevat in de onderstaande strategieposter.

De poster wijst op de am-
bitie tot maximalisering 
van de impact van de au-
dits en op het streven naar 
referentiewaarde op drie 
niveaus: het parlementair 
werk, de beleidsvorming 
en het maatschappelijk debat. Referentiewaarde houdt in dat de auditresultaten niet alleen 
aandacht krijgen op het moment van publicatie, maar ook nadien, als het thema opnieuw op 
de agenda komt. Overigens wil het Rekenhof zijn audits actief naar voren schuiven als onder-
werpen voor debat.

Het Rekenhof schraagt de strategische doelstellingen met een aantal tactische doelstellin-
gen, die vooral de effi  ciëntie van de eigen organisatie verder willen verhogen, rekening hou-
dend met de beschikbare middelen, de nieuwe opdrachten en de veranderende omgeving. 
Zo zet het onder meer in op een sterke interne samenwerking en communicatie, een goede 
afstemming tussen de verschillende producten, het gebruik van de informatiesystemen van 
gecontroleerden voor de monitoring, risicoanalyse en controles, de verdere opleiding van zijn 
personeel en methodiekontwikkeling.

Maximaliseren van de impact van onze audits 
Onze audits willen een referentie zijn voor het parlementair werk,  

de beleidsvorming en het maatschappelijk debat

Selectie Kwaliteit Zichtbaarheid 

Meerwaarde bieden door 
een globaal beeld te geven 
van de kwaliteit van de 
begroting en de financiële 
verantwoording en door 
het stimuleren van beter 
begroten en verantwoor-
den

Beleidsresultaten van 
maatschappelijk relevante 
thema’s beoordelen 

Voorbereiden op certifice-
ring op niveau algemene 
rekening 

Kwaliteitszorg verder 
optimaliseren volgens in-
ternationale auditnormen 
(ISSAI/ISA) 

Single audit optimaliseren 
en kennisdeling met uni-
versiteiten, kenniscentra 
en adviesinstanties stimu-
leren

Onze publicaties visueel 
aantrekkelijker maken, af-
stemmen op de digitale 
maatschappij en breed 
bekend maken 

Streven naar een tijdige 
bespreking van het ver-
slag over de algemene re-
keningen en het rekenin-
genboek in de parlemen-
taire commissies 

De impact van onze pro-
ducten opvolgen 

Efficiëntie van de organisatie verder verhogen, 
rekening houdend met de beperkte middelen, de nieuwe opdrachten en 

de veranderende omgeving 

Hoge controle-instellingen hebben een uniek  
helikopterzicht op overheden en zij blijven een van de 

meest vertrouwde openbare instellingen. 

OECD (2015), Supreme Audit Institutions and Good 
Governance, OECD Public Governance Reviews



2.3.2 Publicatiestrategie 

De onderstaande tabel biedt een 
overzicht van de publicaties aan het 
Vlaams Parlement waarin de diverse 
controleactiviteiten van de twee pij-
lers in 2015 uitmondden, alsook de 
aantallen publicaties.

Pijler Activiteiten Publicaties Aantal in 2015

Financieel Begrotingsonderzoek Begrotingsverslagen 3
 Controle algemene Verslag over de algemene
 rekeningen rekeningen 1
 Rekeningencontroles en  Rekeningenboek 1
 fi nancieel diepteonderzoek

Thematisch Performantie-audit Afzonderlijke thematische
  rapporten 4

Beide pijlers Opvolging Masterplan 2020 Opvolgingsverslagen 2
 Overzicht werking Activiteitenverslag 1

Het Rekenhof heeft op 15 maart 2016 zijn publicatiebeleid ten aanzien van het Vlaams Parle-
ment aangepast, in het bijzonder wat de rapportering over zijn rekeningencontroles betreft. 
Daarmee wil het nog meer tegemoetkomen aan de informatiebehoeften van het parlement.

In plaats van een jaarlijks verslag over de algemene rekeningen van de Vlaamse overheid eind 
juni en een rekeningenboek in oktober, zal het Rekenhof vanaf de rapportering inzake de 
rekeningenafl egging over het begrotingsjaar 2015, nog enkel een rekeningenrapport tegen 30 
juni voorleggen. Dat rapport zal de informatie uit het verslag over de algemene rekeningen 
aanvullen met de belangrijkste resultaten van de rekeningencontrole op de rechtspersonen, 
zoals die tot op heden werden opgenomen in het rekeningenboek. De diepteonderzoeksver-
slagen die tot vandaag een afzonderlijk hoofdstuk in het rekeningenboek vormden, zal het 
Rekenhof voortaan als afzonderlijke, fi nanciële themaonderzoeksrapporten, meer gespreid 
over het jaar, publiceren.

De onderstaande tabel overziet de publicatieplanning van het Rekenhof in het licht van de 
vernieuwing.

Publicaties Timing

Rekeningenrapport 30 juni jaar x+1

Financiële themaonderzoeksrapporten Najaar jaar x+1 en begin jaar x+2

Thematische auditverslagen Gespreid over volledig jaar

Rapporten over begrotingsonderzoek
(bij de initiële begroting en de begrotingscontrole) November en maart-april

Activiteitenverslag April jaar x+1

Hoge controle-instellingen communiceren 
tijdig en uitgebreid over hun activiteiten 

en controleresultaten in de media, op 
websites en met andere middelen. 

ISSAI 20 - Principles of transparency and 
accountability 
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Vereenvoudiging en betere timing

Het Rekenhof wil met deze wijziging de communicatie aan het Vlaams Parlement vereenvou-
digen door zijn opmerkingen en commentaren over de begrotingsuitvoering onder te brengen 
in één jaarlijks document. Immers, zowel in de commissies die besprekingen wijdden aan het 
meest recente rekeningenboek, als in de parlementaire werkgroep Leesbaarheid van de Begro-
tingen, is gebleken dat de opsplitsing van de informatie over twee producten op twee momen-
ten in de tijd, een moment net voor het parlementair reces, en een moment kort na dat reces, 
voor verwarring zorgt. Op het moment dat het rekeningenboek over het jaar x het Vlaams 
Parlement bereikt (eind oktober, begin november van het jaar x+1), is het interesseveld van de 
parlementsleden immers al verschoven naar de begroting van het jaar x+2. 

Het Rekenhof opteerde er dus voor zijn vaststellingen bij de uitvoering van de begroting te 
bundelen in één rapport, dat tijdig het parlement bereikt om een rol te kunnen spelen bij de 
volgende begrotingsbesprekingen. De parlementsleden hebben aangegeven dit scenario te 
verkiezen, ook al is de geconsolideerde rapportering van het Rekenhof op dat ogenblik nog 
onvolledig. Het volstaat volgens de parlementaire werkgroep dat een rekeningenrapport de 
grote en belangrijke ontwikkelingen bevat.

Conformiteit met het rekendecreet

Het concept van een rekeningenrapport laat ook toe de timing voor de rekeningafl egging 
waarin het rekendecreet van 8 juli 2011 voorziet, te respecteren (zie de onderstaande tabel)4 
en tegelijk een maximum aan beschikbare controle-informatie te verstrekken. 

Jaar x+1 Actie
31 maart Vlaamse Regering en Vlaamse rechtspersonen bezorgen algemene rekening 

en jaarrekeningen aan Rekenhof

15 april Vlaamse Regering bezorgt geconsolideerde jaarrekening aan Rekenhof

21 april Vlaamse Regering bezorgt certifi cering door bedrijfsrevisoren van jaar-
rekeningen aan Rekenhof

31 mei Rekenhof bezorgt opmerkingen aan Vlaamse Regering en Vlaamse rechts-
personen

21 juni Vlaamse Regering antwoordt aan Rekenhof

30 juni Rekenhof bezorgt opmerkingen en antwoord aan Vlaams Parlement

15 september Vlaamse Regering dient ontwerpdecreet over algemene rekening (met ESR-
consolidatie) in

31 oktober Vlaams Parlement sluit algemene rekening decretaal af

4 Samenlezing van de artikelen 32, 46 en 52 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de 
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.



Attestering van het getrouw beeld van de algemene rekeningen

De federale wetgever heeft het nieuwe Europese begrotingskader, met de sixpack- en twopack-
maatregelen, vertaald in de begrotingswetgeving, die de controle van de algemene rekening 
van de Vlaamse Gemeenschap voor het Rekenhof uiterlijk vanaf de rekeningen over het be-
grotingsjaar 2020 tot een certifi ceringsopdracht maken5. Met het rekeningenrapport wil het 
Rekenhof voorzien in een eenduidige drager voor deze certifi ceringsopdracht. De conclusies 
van het rekeningenrapport zullen zich dan ook in hoofdzaak richten op de attestering van het 
getrouw beeld van de rekeningen van de Vlaamse overheid.

Financiële themarapporten

In zijn strategisch plan 2015-2019 ten aanzien van de Vlaamse overheid6 heeft de Nederlandse 
kamer van het Rekenhof een klemtoon gelegd op de maximalisering van de impact van zijn 
audits, die een referentie willen zijn voor het parlementair werk. De afzonderlijke fi nanciële 
themarapporten kaderen in dit streven. Het Rekenhof is met name van oordeel dat duidelijk 
afgebakende onderwerpen zich beter lenen tot diepgaande besprekingen in de commissies. 
Het wil een impactverhoging niet alleen nastreven door meer publicatiemomenten en dus 
meer aanwezigheid in de commissies van het Vlaams Parlement, maar ook door met de on-
derwerpkeuze direct in te spelen op de interesses van het Vlaams Parlement. Een afsplitsing 
van de fi nanciële themaonderzoeken van het rekeningenboek, biedt bovendien de mogelijk-
heid het Vlaams Parlement meer gespreid over het jaar te informeren, het piekmoment van 
het rekeningenboek te vermijden en de timing van de fi nanciële rapportering te optimalise-
ren. Ten slotte bieden themarapporten meer ruimte om de controleresultaten te onderbou-
wen met auditbewijs dan het huidige rekeningenboek.

In 2016 voorziet het Rekenhof concreet de volgende fi nanciële themarapporten.

Geplande fi nanciële themarapporten Timing

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid najaar 2016

Reorganisatie van de Vlaamse overheid najaar 2016

Besparingen van de Vlaamse overheid in 2015 najaar 2016

Financiële transparantie van de LRM-groep najaar 2016 of voorjaar 2017

5 Conform artikel 3 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van de algemene bepalingenwet (omzetting van de richt-
lijn 2011/85).

6 Goedgekeurd op 7 april 2015.
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HOOFDSTUK 3

Controleactiviteiten

3.1 Begrotingsonderzoek

Datum Parlementair document Titel

18/05/2015 20-A (2014-2015) – Nr. 1 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaam-
se begroting voor 2015

16/11/2015 16 (2015-2016) – Nr. 1 Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 
2016

08/12/2015 21 (2015-2016) – Nr. 2 Onderzoek van de meerjarenbegroting 2016-
2021 van de Vlaamse Gemeenschap

Op 18 mei 2015 heeft het Rekenhof zijn commentaar bij de aanpassing van de begroting 2015 
meegedeeld aan het Vlaams Parlement. Het Rekenhof heeft zijn verslag toegelicht in de Com-
missie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 19 mei 2015.

Op 16 november 2015 heeft het Rekenhof zijn commentaar bij de initiële begroting 2016 be-
zorgd aan het Vlaams Parlement. Deze commentaar was voorwerp van een tegensprekelijke 
fase met de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en het departement Financiën en 
Begroting op 13 november 2015. Het Rekenhof heeft zijn verslag toegelicht in de Commissie 
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 17 november 2015. 

Op 8 december 2015 bracht het Rekenhof verslag uit bij het Vlaams Parlement over zijn onder-
zoek van de meerjarenraming 2016-2021 van de Vlaamse Gemeenschap. Het Rekenhof heeft 
zijn verslag toegelicht in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 
9 december 2015.

Op 19 november 2015 vond op initiatief van de voorzitter van het Vlaams Parlement een over-
leg plaats over de begrotingsinformatievoorziening aan het Rekenhof tussen het kabinet van 
de Vlaamse minister-president en dat van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof en het Vlaams Parlement. Zoals afge-
sproken in deze vergadering, heeft het Rekenhof op 13 januari 2016 contact opgenomen met 
de waarnemend secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting, die zich 
bereid verklaarde voortaan alle beschikbare correspondentie met Eurostat en het INR door 
te sturen naar het Rekenhof, behalve – om confi dentialiteitsredenen – de informatie over de 
participaties van de investeringsmaatschappijen. Zij deelde ook mee dat de Inspectie van Fi-
nanciën geen bezwaren meer had tegen de overlegging van haar begrotingsadviezen aan het 
Rekenhof. Op 23 februari 2016 vroeg het Rekenhof de Vlaamse minister van Financiën en Be-
groting akkoord te gaan met de beschikbaarstelling aan het Rekenhof van de correspondentie 
met Eurostat en het INR en met de voorlegging aan het Rekenhof van de begrotingsadviezen 
van de Inspectie van Financiën. Het akkoord werd nog niet ontvangen.



3.2 Rekeningencontrole

3.2.1 Algemene rekening en rekeningenboek

Datum Parlementair document Titel

22/07/2015 36-A (2014-2015) – Nr. 1 Verslag over de algemene rekeningen 2014 
van de Vlaamse Gemeenschap

28/10/2015 36 (2015-2016) – Nr. 1 Rekeningenboek over 2014

De minister van Financiën en Begroting heeft de algemene rekening 2014 tijdig, op 30 maart 
2015, voorgelegd aan het Rekenhof. Het Rekenhof heeft de controleresultaten op 9 juni 2015 
meegedeeld aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en op 22 juli 2015 aan het 
Vlaams Parlement. Het verslag werd op 22 september 2015 besproken in de Commissie voor 
Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

De semestriële staat van de algemene rekening 2014 werd eveneens gecontroleerd.

Het rekeningenboek over 2014 werd op 28 oktober 2015 aan het Vlaams Parlement voorgelegd. 
Het werd besproken in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken op 28 januari 2016 
en in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting op 2 februari 2016.

Bij het onderzoek van de herverdelingsbesluiten betreff ende de Vlaamse uitgavenbegroting 
2014 heeft het Rekenhof vastgesteld dat vijf ministeriële herverdelingsbesluiten met toepas-
sing van het rekendecreet pas zijn genomen na afl oop van het begrotingsjaar, dat de ken-
nisgeving aan het Vlaams Parlement en het Rekenhof van de herverdelingsbesluiten van de 
Vlaamse Regering ter uitvoering van begrotingsruiters soms lang op zich laat wachten en dat 
de FFEU-herverdeling voor 2014 pas met een besluit van 17 juli 2015 werd beslist en pas op 
26 augustus 2015 aan het Rekenhof werd voorgelegd.

3.2.2 Rekeningen van de rekenplichtigen

In 2015 werden 21 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgesloten.

 Periodieke rekeningen Eindebeheersrekeningen Tekortrekeningen

 19 2 –

3.2.3 Rekeningencontroles

Jaar- en uitvoeringsrekeningen, ontvangsten en uitgaven

Door de uitbreiding in het rekendecreet van de controlebevoegdheid van het Rekenhof is 
een volkomen controle op entiteitsniveau niet mogelijk. Sinds de inwerkingtreding van het 
rekendecreet richt het Rekenhof zich daarom vooral op het niveau van de geconsolideerde 
overheid. Op dat niveau streeft het naar een volkomen controle. Op entiteitsniveau wil het 
komen tot een selectie van te controleren begrotingsprogramma’s of rekeningen op grond 
van een voorafgaande risicoanalyse, in functie van een zo groot mogelijke afdekking van het 
auditdomein. Dat wil zeggen dat het Rekenhof prioriteit geeft aan de grote budgetten en aan 
de thema’s die in de begroting extra aandacht krijgen. Dat heeft enerzijds tot gevolg dat het 
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Rekenhof niet meer alle rekeningen van diensten met afzonderlijk beheer en agentschappen 
jaarlijks afsluit of gecontroleerd verklaart. Anderzijds garandeert de geconsolideerde benade-
ring een maximale afdekking van het controledomein. 

Per beleidsdomein werd op 26 mei 20157 een collectieve controleverklaring bezorgd aan de be-
voegde ministers met een stand van de rekeningencontroles. De afzonderlijke rekeningencon-
troles werden grotendeels begin juni 2015 gefi naliseerd; in juli werden nog 3 en in september 
nog 2 rekeningen gecontroleerd verklaard. De ontwerpbeleidsdomeinhoofdstukken met de 
door het Rekenhof gedane vaststellingen werden in de tegensprekelijke fase gelijktijdig aan de 
betrokken ministers en de gecontroleerde toegestuurd eind augustus, begin september 2015.

 Agentschappen,  Universiteiten Collectieve
 Vlaamse openbare instellingen  controleverklaringen
 en diensten met
 afzonderlijke beheer

 39 5 12

Rekeningen van het Vlaams Parlement

Op 5 mei 2015 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van 28 april 1997 de voorzit-
ter van het Vlaams Parlement zijn opmerkingen over de rekening 2014 van de vzw Pensioenen 
Vlaamse Volksvertegenwoordigers meegedeeld.

Ter uitvoering van het protocol van 4 juli 2006 heeft het Rekenhof op 5 mei 2015 ook een con-
troleverslag overgelegd over de rekeningen 2014 van het Vlaams Parlement.

Het Rekenhof heeft op 5 mei 2015 ook gerapporteerd over de controle van de jaarrekening 2014 
van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, met name het Kinderrechtencom-
missariaat, de Vlaamse Ombudsdienst en het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreven-
tie.

Investeringsmaatschappijen

In het kader van artikel 13 van het decreet van 13 juli 1994 betreff ende de Vlaamse investe-
ringsmaatschappijen bracht het Rekenhof verslag uit aan het Vlaams Parlement over de on-
derstaande rekeningen.

Datum Parlementair document Titel

08/09/2015 37-I (2014-2015) – Nr. 1 Rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

08/09/2015 37-H (2014-2015) – Nr. 1 Rekeningen 2011-2014 van de Vlaamse
  Milieuholding nv

7 Voor één beleidsdomein werd de collectieve controleverklaring verstuurd op 2 juni 2015.



3.3 Audits

Het Rekenhof bezorgt 
jaarlijks een aantal afzon-
derlijke performantie-
audit rapporten aan het 
Vlaams Parlement, waarin 
het het uitgevoerde be-
leid van ministers en het beheer van administraties op doeltreff endheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid beoordeelt. Daarbuiten voerde het in het kader van zijn fi nanciële controle 
diepteonderzoeken uit, waarover het in 2015 in het rekeningenboek artikels of kaderstukken 
publiceerde. In 2015 heeft het Vlaams Parlement geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
het Rekenhof onderzoeken te doen uitvoeren of adviezen te doen verstrekken. 

De onderstaande fi guur geeft weer over hoeveel audits in 2015 werd gerapporteerd aan het 
Vlaams Parlement.

 Thematische onderzoeken Diepteonderzoeken  Masterplan 2020
  in rekeningenboek

 4 12 2

Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht per beleidsdomein van de onderzoeken waarover 
het Rekenhof in 2015 heeft gerapporteerd aan het Vlaams Parlement, alsook de audits die het 
heeft aangevat of voortgezet.

3.3.1 Bestuurszaken (sinds 1 april 2015 Kanselarij en Bestuur)

Thematisch onderzoek Vlaams integratiebeleid In uitvoering

Diepteonderzoek Beheer van huuruitgaven door het Rekeningenboek
 Agentschap Facilitair Management over 2014

 Vorderingensaldo van de Vlaamse lokale Rekeningenboek
 overheden en engagementen van Vlaanderen over 2014
 in het kader van het stabiliteitsprogramma

 Beheersing en opvolging van specifi eke investe- In uitvoering
 ringssubsidies aan lokale en regionale besturen

Vlaams integratiebeleid

Het Rekenhof onderzocht of het Vlaams integratiebeleid op een kwaliteitsvolle manier is ge-
concipieerd en georganiseerd en of het op het lokale niveau op een kwaliteitsvolle manier 
wordt uitgevoerd. Rapportering volgt in 2016.

Beheer van huuruitgaven door het Agentschap Facilitair Bedrijf

De Vlaamse Regering heeft het Agentschap Facilitair Bedrijf (AFB) opgericht om Vlaams over-
heidsbreed diverse facilitaire diensten te verlenen. Zo kunnen Vlaamse overheidsentiteiten 
een beroep doen op het AFB voor het administratieve beheer van hun vastgoedportefeuille of 
voor advies en ondersteuning op maat bij deelaspecten van vastgoedbeheer. In dit kader on-
derzocht het Rekenhof in het bijzonder de processen voor huuruitgaven. Het controleerde de 

Hoge controle-instellingen behoren te controleren 
in overeenstemming met een zelf bepaald  

programma. De rechten van sommige openbare 
entiteiten specifieke onderzoeken te vragen, 

dienen onaangetast te blijven. 

ISSAI 1 – The Lima Declaration,  
1998, section 13
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naleving van de huurcontracten en de werkinstructies, uitgaande van de ordonnanceringen 
in het begrotingsjaar 2014. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek 
over 2014.

Vorderingensaldo van de Vlaamse lokale overheden en engagementen van Vlaanderen in het 
kader van het stabiliteitsprogramma

Europa beoordeelt de overheidsfi nanciën op geconsolideerd (Belgisch) niveau, maar intern 
worden de inspanningen verdeeld over alle subsectoren van de overheid (federale staat, ge-
meenschappen en gewesten en de lokale overheden). Afspraken over de verdeling van de in-
spanningen worden jaarlijks vastgelegd in het stabiliteitsprogramma, dat België in april moet 
indienen bij de Europese Commissie. Het Rekenhof onderzocht hoe Vlaanderen erop toeziet 
dat de Vlaamse lokale besturen hun budgettaire verplichtingen naleven en hoe zij daarover 
rapporteren. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek over 2014.

Beheersing en opvolging van specifi eke investeringssubsidies aan lokale en regionale besturen

Op 8 december 2015 kondigde het Rekenhof een onderzoek aan naar de beheersing en opvol-
ging van specifi eke investeringssubsidies aan lokale en regionale besturen binnen het Agent-
schap Binnenlands Bestuur. De reikwijdte van het onderzoek omvat de effi  ciëntie van het 
administratieve en fi nanciële proces en de organisatiebeheersing met betrekking tot de sub-
sidiëring. De belangrijkste resultaten zullen worden verwerkt in het rekeningenrapport over 
2015.

3.3.2 Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Thematisch onderzoek Subsidiëring van jeugdverenigingen In uitvoering

Diepteonderzoek Besparingsplan 2015 in de VRT In uitvoering

Subsidiëring van jeugdverenigingen

Het Rekenhof voert een onderzoek uit naar de doelgerichtheid van de subsidies voor jeugd-
verenigingen, de uitvoering en de rechtmatigheid van het subsidieproces en de evaluatie van 
de resultaten. Rapportering volgt in 2016.

Besparingsplan 2015 in de VRT

Op 3 februari 2016 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd naar het besparingsplan 
2015 in de VRT. De onderzoeksresultaten zullen worden geïntegreerd in het fi nancieel the-
marapport over de besparingen 2015 van de Vlaamse overheid.



3.3.3 Economie, Wetenschap en Innovatie

Thematisch onderzoek Innovatief aanbesteden Verslag aan
  Vlaams Parlement
  14/12/2015
  37 (2015-2016) – Nr. 1

 Deugdelijk bestuur bij PMV In uitvoering

Diepteonderzoek Transparantie en fi nanciële impact van de Rekeningenboek
 activiteiten van de Participatiemaatschappij over 2014
 Vlaanderen

 Transparantie en fi nanciële impact van de In uitvoering
 activiteiten van de LRM-groep

Innovatief Aanbesteden

Het Rekenhof voerde een audit uit naar het programma Innovatief Aanbesteden van het Agent-
schap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Het onderzocht of het door de 
Vlaamse overheid ontwikkelde programma zorgt voor doelmatige en rechtmatige aanbeste-
dingen van innovatieve oplossingen. Na de tegensprekelijke procedure werd op 14 december 
2015 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie voor Economie, Werk, Sociale 
Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid wijdde er op 21 januari 2016 een bespreking aan.

Deugdelijk bestuur bij PMV

Op 16 november 2015 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd naar het deugdelijk 
bestuur bij PMV. De audit wil een antwoord formuleren op de vraag of PMV in haar functi-
oneren voldoet aan de eisen inzake deugdelijk bestuur, zowel formeel als in praktijk, en of 
daarover voldoende transparantie is. Rapportering volgt in 2016.

Transparantie en fi nanciële impact van de activiteiten van de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen

Het Rekenhof heeft de diverse activiteiten van PMV en de verbonden vennootschappen ge-
analyseerd, alsook de fi nanciering en de resultaten van de PMV-groep. Daarbij had het ook 
aandacht voor de fi nanciële risico’s van de groep en ging het de impact ervan na op de Vlaamse 
overheid. Aansluitend heeft het onderzocht hoe de PMV-groep rapporteert aan haar verschil-
lende stakeholders. De onderzoeksresultaten werden opgenomen in het rekeningenboek over 
2014.

Transparantie en fi nanciële impact van de activiteiten van de LRM-groep

Op 8 december 2015 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de trans-
parantie en fi nanciële impact van de activiteiten van de LRM-groep. Het onderzoek betreft 
naast een analyse van de activiteiten en de structuur van de LRM-groep ook een onderzoek 
van de fi nanciële middelen die ter beschikking zijn gesteld aan LRM en de voorlopige resul-
taten van de investeringen. Vervolgens wordt ook onderzocht op welke wijze de LRM-groep 
haar fi nanciële verslaggeving aan de belanghebbenden organiseert. Rapportering volgt eind 
2016 of begin 2017.
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3.3.4 Financiën en Begroting 

Diepteonderzoek Kas- en schuldbeheer Rekeningenboek
  over 2014

 Verwerking en transparantie van de stromen Rekeningenboek
 binnen de Vlaamse Belastingdienst over 2014

 Toepassing ESR2010 door de Vlaamse overheid Rekeningenboek
  over 2014

 Budgettaire impact van alternatieve Rekeningenboek
 fi nancieringsprojecten over 2014

Kas- en schuldbeheer

Het Rekenhof ging na hoe het kas- en schuldbeheer van de Vlaamse overheid is georganiseerd 
en of dat op wetmatige en optimale wijze wordt gevoerd. Ook onderzocht het een mogelijke 
uitbreiding van de centralisering van het kas- en schuldbeheer tot meer rechtspersonen in de 
consolidatiekring. Het Rekenhof heeft in het rekeningenboek over 2014 gerapporteerd over de 
onderzoeksresultaten.

Verwerking en transparantie van de stromen binnen de Vlaamse Belastingdienst

Het Rekenhof onderzocht de verwerking en transparantie van de gegevensstromen in de 
Vlaamse Belastingdienst (Vlabel), alsook de registratie in de boekhouding van de Vlaamse 
overheid ervan. Het richtte zich vooral op de onroerende voorheffi  ng en de verkeersbelasting. 
De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek over 2014.

Toepassing ESR2010 door de Vlaamse overheid

In september 2014 werd ESR95 vervangen door ESR2010 als centraal referentiekader voor de 
sociale en economische statistieken van de Europese Unie. Naar aanleiding van de introductie 
van ESR2010 onderzocht het Rekenhof de omkadering en toepassing door de Vlaamse over-
heid van ESR (Europees systeem van nationale en regionale rekeningen) in het algemeen en 
van de nieuwigheden in ESR2010 in het bijzonder. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod 
in het rekeningenboek over 2014.

Budgettaire impact van alternatieve fi nancieringsprojecten 

In het licht van het verstrengde toezicht op de statistische informatie over de overheidsfi nan-
ciën door Eurostat en de invoering van het ESR2010 sinds 2014, heeft het Rekenhof de budget-
taire impact van alternatieve fi nancieringsprojecten onderzocht en de transparantie van de 
rapportering erover aan het Vlaams Parlement. Het richtte zich in eerste instantie op alle in-
vesteringen in infrastructuur waarvan de Vlaamse overheid of haar rechtspersonen de fi nan-
ciering grotendeels dragen of ondersteunen en waarvan de fi nanciering zich over een langere 
periode spreidt. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek over 2014.



3.3.5 Internationaal Vlaanderen

Thematisch onderzoek Exportbevordering door Flanders Verslag aan Vlaams
 Investment and Trade (FIT) Parlement
  07/09/2015
  37-G (2014-2015) – Nr. 1

Exportbevordering door Flanders Investment and Trade (FIT)

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de exportbevordering door het FIT. Het 
ging na of de he  omen subsidies, consults en acties van het FIT bijdragen tot een doelmatig 
exportbeleid van de Vlaamse overheid. Het onderzocht ook of de subsidiëring rechtmatig 
verloopt. Na de tegensprekelijke procedure werd op 7 september 2015 gerapporteerd aan het 
Vlaams Parlement. De Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, In-
ternationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed wijdde er op 22 september 2015 
een bespreking aan. 

3.3.6 Leefmilieu, Natuur en Energie (wordt: Omgeving)

Thematisch onderzoek Ontbossing en compensatie In uitvoering

Ontbossing en compensatie

Het Rekenhof heeft op 10 februari 2015 een audit aangekondigd over ontbossing en compen-
satie. Het ging na of de minister bevoegd voor leefmilieu en het Agentschap voor Natuur en 
Bos hun opdrachten inzake ontbossingen (advisering van stedenbouwkundige vergunningen 
en ontheffi  ngen van het ontbossingsverbod) en compenserende bebossing op een eff ectieve 
wijze uitvoeren, zodat ze uitmonden in gerealiseerde bebossing op het terrein. Het rapport 
schetst ook een beeld van de werking van het Bossencompensatiefonds. De tegensprekelijke 
procedure is aan de gang. Rapportering aan het Vlaams Parlement volgt eind april 2016. 

3.3.7 Mobiliteit en Openbare Werken

Thematisch onderzoek Baggerwerken in Vlaanderen Verslag aan Vlaams 
Parlement 01/03/2016
37-C (2015-2016) – Nr. 1

 Fietspaden in Vlaanderen In uitvoering

 Verrekeningen bij nv De Scheepvaart In uitvoering

Diepteonderzoek De Lijn: budgettering en verantwoording In uitvoering
 van investeringen

Masterplan 2020  Achtste voortgangsrapportage over het Verslag aan Vlaams
 Masterplan 2020  Parlement 05/06/2015

63 (2014-2015) – Nr. 5

 Negende voortgangsrapportage over het Verslag aan Vlaams
 Masterplan 2020  Parlement 07/12/2015

63 (2014-2015) – Nr. 8

Advies Bedrijfseconomische, boekhoudkundige Advies aan de minister
 en ESR-verwerking van PPS-projecten van Financiën en Begro-

ting op 24/03/2015
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Baggerwerken in Vlaanderen

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd naar de baggerwerken in Vlaanderen. Het ging na 
of de Vlaamse overheid de baggerwerken in de maritieme toegangswegen en in de bevaarbare 
binnenwateren, met inbegrip van de verwerking van vervuilde baggerspecie, op een rechtma-
tige en doelmatige wijze organiseert. Na de tegensprekelijke procedure werd op 1 maart 2016 
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. Bespreking in de Commissie Mobiliteit en Open-
bare Werken is voorzien voor 28 april 2016.

Fietspaden in Vlaanderen

Op 12 mei 2015 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar de aanleg en het onderhoud 
van fi etspaden. Fietspaden moeten de verkeersveiligheid (vastgesteld door het aantal onge-
vallen en slachtoff ers) verhogen en het verplaatsingsgedrag van burgers wijzigen. Het doel van 
de audit is vast te stellen of het Vlaams Gewest kwantitatief en kwalitatief voldoende fi etspa-
den heeft gerealiseerd op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en of ze effi  ciënt en 
eff ectief worden beheerd. Rapportering volgt in 2016.

Verrekeningen bij nv De Scheepvaart

Op 22 september 2015 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar de verrekeningen bij 
nv De Scheepvaart. Het Rekenhof zal nagaan of nv De Scheepvaart ervoor zorgt dat de verre-
keningen geënt op door haar gegunde overheidsopdrachten van werken binnen aanvaardbare 
grenzen blijven en dat zij op een zorgvuldige en tijdige manier worden afgehandeld. Rappor-
tering volgt in 2016.

De Lijn: budgettering en verantwoording van investeringen

Op 8 december 2015 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de bud-
gettering en verantwoording van investeringen bij De Lijn. Het onderzoek omvat naast de 
analyse van het administratieve en fi nanciële opvolgingssysteem ook het onderzoek van de 
begrotingsopmaak en de uitvoering van de investeringen in relatie tot het vooropgestelde in-
vesteringsbeleid. De belangrijkste resultaten zullen worden verwerkt in het rekeningenrap-
port over 2015.

Masterplan 2020

In het kader van het onderzoek naar het Masterplan 2020 heeft het Rekenhof op 5 juni 2015 en 
7 december 2015 zijn commentaren op respectievelijk de achtste en negende voortgangsrap-
portage van de Vlaamse Regering voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De twee rapporten 
werden besproken in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken op respectievelijk 
11 juni 2015 en 10 december 2015.

Bedrijfseconomische, boekhoudkundige en ESR-verwerking van PPS-projecten

De directeur-generaal van De Lijn vroeg op 4 maart 2015 of het Rekenhof een formeel ad-
vies kon bezorgen over de aanrekeningen van PPS-projecten in de bedrijfseconomische en 
ESR-jaarrekeningen en resultaten 2014 van De Lijn. Het Rekenhof gaf zijn advies op 24 maart 



2015. Vanwege de impact op de geconsolideerde fi nanciële rapportering van de Vlaamse over-
heid, werd ook een kopie van het advies bezorgd aan de Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting, aan het departement Financiën en Begroting en aan de voorzitter van de raad van 
bestuur van De Lijn.

3.3.8 Onderwijs en Vorming

Thematisch onderzoek Werkingsbudgetten voor het gewoon  Verslag aan Vlaams
 basis- en secundair onderwijs Parlement 17/06/2015
  37-F (2014-2015) – Nr. 1

 Rechtspositie van het personeel van Verslag aan Vlaams
 het basis- en secundair onderwijs Parlement 12/01/2016
  37-A (2015-2016) – Nr. 1

 Gelijke onderwijskansen in het gewoon In uitvoering
 basisonderwijs

 Integratie van de academische hoge- In uitvoering
 schoolopleidingen in de universiteiten

Diepteonderzoek Studentenvoorzieningen bij de Rekeningenboek
 hogescholen over 2014

 Financiële gezondheid van de scholen- In uitvoering
 groepen van het GO!

 Financiering van infrastructuur in In uitvoering
 hogescholen

Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs

De Vlaamse overheid kent aan de basis- en secundaire scholen werkingsmiddelen toe op basis 
van leerlingen- en schoolkenmerken. De hoofddoelstelling van de gediff erentieerde fi nancie-
ring is de gelijke behandeling van elk kind met dezelfde noden te garanderen en gelijke mid-
delen voor elke school in eenzelfde situatie te realiseren. Het Rekenhof bekeek de berekening 
van de werkingsmiddelen en ging na of de toekenning ervan transparant, voorspelbaar en 
stabiel is. Daarnaast onderzocht het of het toezicht van de overheid op de aanwending toerei-
kend en adequaat is. Ten slotte ging het Rekenhof na of de doelstellingen van de fi nanciering 
worden gerealiseerd. Na de tegensprekelijke procedure werd op 17 juni 2015 gerapporteerd aan 
het Vlaams Parlement. De Commissie voor Onderwijs wijdde er op 25 juni 2015 een bespre-
king aan.

Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs 

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtspositie van het onderwijsperso-
neel. Daarin ging het na welke de knelpunten in de rechtspositieregelingen in het onderwijs 
zijn op het vlak van goede regelgeving, bescherming van het personeel en het personeelsbe-
leid in de basis- en secundaire scholen. Na de tegensprekelijke procedure werd op 12 januari 
2016 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie voor Onderwijs wijdde er op 
18 februari 2016 een bespreking aan. 
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Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

Het Rekenhof heeft op 4 november 2015 een onderzoek aangekondigd naar de gelijke on-
derwijskansen in het gewoon basisonderwijs. De audit gaat na wat de resultaten zijn van het 
gevoerde beleid. Daarnaast gaat het Rekenhof op zoek naar de succesfactoren voor gelijke on-
derwijskansen in gewone basisscholen waarop de overheid invloed heeft. Rapportering volgt 
in 2016.

Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Het Rekenhof heeft op 22 december 2015 een onderzoek aangekondigd naar de integratie van 
de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Het zal nagaan of de integratie 
leidt tot voldoende academisering en wat de gevolgen van de overdracht zijn voor het praktijk-
gericht wetenschappelijk onderzoek en de Schools of Arts van de hogescholen. Rapportering 
volgt in 2017.

Studentenvoorzieningen bij de hogescholen 

Het Rekenhof heeft onderzocht of de hogescholen het decreet studentenvoorzieningen res-
pecteren op het vlak van de fi nanciering, het bestuur en beheer en de werking en rapportering. 
Het controleerde ook de facturatie en de opvolging van openstaande vorderingen van lenin-
gen en voorschotten op studiefi nanciering. Ten slotte bekeek het de toekenning van fi nanciële 
steun aan de studenten. De onderzoeksresultaten kwamen aan bod in het rekeningenboek 
over 2014.

Financiële gezondheid van de scholengroepen van het GO!

Op 19 januari 2016 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de fi nanciële 
gezondheid van de scholengroepen van het GO! De reikwijdte van het onderzoek omvat een 
analyse van de impact van de 28 scholengroepen op de geconsolideerde jaarrekening van het 
GO! en de (externe) controle op deze scholengroepen. De belangrijkste resultaten zullen wor-
den verwerkt in het rekeningenrapport over 2015.

Financiering van infrastructuur in hogescholen

Op 19 januari 2016 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de fi nancie-
ring van infrastructuur in hogescholen. De reikwijdte van het onderzoek omvat het adminis-
tratieve en fi nanciële proces en de organisatiebeheersing met betrekking tot de fi nanciering. 
De belangrijkste resultaten zullen worden verwerkt in het rekeningenrapport over 2015.



3.3.9 Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (wordt: Omgeving)

Thematisch onderzoek Sociale woningen: beleid en fi nanciering Verslag aan Vlaams
  Parlement 12/05/2015
  37-E (2014-2015) – Nr. 1

Diepteonderzoek Renovatie-, verbeterings- en Rekeningenboek
 aanpassingspremies in Vlaanderen over 2014

Sociale woningen: beleid en fi nanciering

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar de bouw en de fi nanciering van sociale 
woningen. Het ging na of de geplande uitbreiding van het sociaal patrimonium (beleids matig) 
is onderbouwd en hoe het met de uitvoering van de uitbreidingsplannen is gesteld (doelstel-
lingen decreet grond- en pandenbeleid). Het onderzocht ook hoe de fi nanciering verloopt 
en of de geplande kredieten toereikend zijn om dat doel te bereiken. Na de tegensprekelijke 
procedure werd op 12 mei 2015 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie voor 
Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen besprak het verslag op 25 juni 2015.

Renovatie-, verbeterings- en aanpassingspremies in Vlaanderen

Het Rekenhof heeft een diepteonderzoek uitgevoerd naar de renovatie-, verbeterings- en aan-
passingspremies in Vlaanderen. De reikwijdte van dit onderzoek omvatte de effi  ciëntie van 
het administratieve en fi nanciële proces en de organisatiebeheersing van de betrokken subsi-
dies. Rapportering vond plaats in het rekeningenboek over 2014.

3.3.10 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Thematisch onderzoek Vlaams preventief gezondheidsbeleid Verslag aan Vlaams
  Parlement 23/02/2016
  37-B (2015-2016) – Nr. 1

Diepteonderzoek Uitvoering van de armoede- en schuld- Rekeningenboek
 bemiddelingsdecreten over 2014

 Projectsubsidies bij de agentschappen Rekeningenboek
 met rechtspersoonlijkheid in het beleids- over 2014
 domein WVG

 Subsidiëring van de centra voor kinder- In uitvoering
 zorg en gezinsondersteuning (CKG)

 Inkanteling van de nieuwe bevoegdheden In uitvoering
 binnen het beleidsdomein WVG in uit-
 voering van de zesde staatshervorming

Vlaams preventief gezondheidsbeleid

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar het Vlaams preventief gezondheidsbeleid. 
Het ging na of de Vlaamse Regering de uitvoering van dat beleid op een onderbouwde manier 
heeft georganiseerd, waarbij de gekozen uitvoeringsorganisaties en beleidsinstrumenten het 
beleid op een logische, doelmatige en rechtmatige wijze uitvoeren. Bijzondere aandacht ging 
ook naar de afstemming van het beleid op de kansarmen. Na afl oop van de tegensprekelijke 
procedure werd op 23 februari 2016 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De Commissie 
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wijdde er op 8 maart 2016 een bespreking aan.
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Uitvoering van de armoede- en schuldbemiddelingsdecreten

De Vlaamse Regering heeft van armoedebestrijding een topprioriteit gemaakt. Een beleids-
intentie die nauw samenhangt met armoedebestrijding, is het aanbod van kwaliteitsvolle 
schuldbemiddeling. Het Rekenhof heeft de uitvoering van de armoede- en schuldbemidde-
lingsdecreten onderzocht, meer bepaald de subsidieprocessen. Rapportering vond plaats in 
het rekeningenboek over 2014.

Projectsubsidies bij de agentschappen met rechtspersoonlijkheid in het beleidsdomein WVG

Kleinere projectsubsidies zijn nog niet onderworpen aan een externe controle. Die subsidies 
houden nochtans een hoog controlerisico in, mede doordat zij weinig routinematig zijn. Bij 
zijn rekeningencontrole 2014 heeft het Rekenhof zich daarom op kleine tijdelijke, alsook op 
kleine facultatieve projectsubsidies gericht die in 2014 werden toegekend. Het onderzocht of 
de instellingen bij de toekenning ervan het principe van gelijke behandeling respecteerden, 
of de interne controle op de subsidieaanwending en -afrekening goed is georganiseerd, of de 
boekhoudkundige verwerking correct geschiedt en of evaluaties door de subsidiërende over-
heid tot rapportering leiden. Rapportering vond plaats in het rekeningenboek over 2014.

Subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)

Op 27 januari 2016 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd naar de subsidiëring van 
de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG). De belangrijkste onderzoeksresul-
taten zullen worden opgenomen in het rekeningenrapport over 2015. 

Inkanteling van de nieuwe bevoegdheden binnen het beleidsdomein WVG in uitvoering van de 
zesde staatshervorming

Op 9 februari 2016 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd naar de inkanteling van 
de nieuwe bevoegdheden binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 
uitvoering van de zesde staatshervorming. De onderzoeksresultaten zullen worden geïnte-
greerd in het fi nancieel themarapport over de impact van de zesde staatshervorming op de 
Vlaamse overheid.

3.3.11 Werk en Sociale Economie

Thematisch onderzoek Betaald educatief verlof In uitvoering

Betaald educatief verlof

Op 10 maart 2016 gelastte het Vlaams Parlement het Rekenhof met een onderzoek naar het 
systeem van erkenningen van opleidingen die in aanmerking komen voor betaald educatief 
verlof. Het onderzoek gaat over de mate waarin de besluitvorming bij de erkenning en weige-
ring van opleidingen kwaliteitsvol is en gerelateerd met de beleidsdoelstellingen en over het 
toezicht erop door de Vlaamse erkenningscommissie. Rapportering aan het Vlaams Parle-
ment volgt in juni 2016.



3.3.12 Landbouw en Visserij

Diepteonderzoek Instituut voor Landbouw- en Visserij- Rekeningenboek
 onderzoek: wisselwerking tussen het over 2014
 agentschap en het Eigen Vermogen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek: wisselwerking tussen het agentschap en het 
Eigen Vermogen

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) bestaat uit twee subentiteiten: 
een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid (IVA ILVO) en een eigen 
vermogen met rechtspersoonlijkheid (EV ILVO). De opdeling in twee entiteiten deed bij vori-
ge controles op het vlak van fi nanciering vragen rijzen en de wisselwerking tussen beide kende 
niet altijd een consequente en transparante toepassing. Daarom onderzocht het Rekenhof 
de aanrekeningen van het EV en het IVA. Het ging de fi nanciële transparantie van beide en-
titeiten na, alsook de correcte weerspiegeling ervan in de corresponderende rapporteringen. 
Rapportering vond plaats in het rekeningenboek over 2014.

3.3.13 Horizontaal

Thematisch onderzoek Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid In uitvoering

Diepteonderzoek Fusies binnen de Vlaamse overheid In uitvoering

 Impact zesde staatshervorming op de Vlaamse In uitvoering
 overheid

 Besparingen 2015 van de Vlaamse overheid In uitvoering

Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid

Het Rekenhof heeft op 3 februari 2015 een onderzoek aangekondigd naar de personeelsbespa-
ringen bij de Vlaamse overheid. Het onderzoekt of de personeelsbesparing is gerealiseerd en 
of daarbij de voorgenomen uitgangspunten zijn gerespecteerd, in het bijzonder het behoud 
van de kwaliteit van de dienstverlening en het behoud van de werkbaarheid. Rapportering 
volgt in 2016.

Fusies binnen de Vlaamse overheid

Op 19 januari 2016 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de fusies bin-
nen de Vlaamse overheid. Het is de bedoeling de voorbereiding en inwerkingtreding van de 
fusies tussen bepaalde departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid en de inte-
gratie van de strategische adviesraden te beoordelen op juridisch, organisatorisch en budget-
tair vlak. Ook de realisatie van de beoogde verbetering van bestuurlijk beleid en effi  ciëntie-
winsten worden getoetst. Rapportering zal volgen in 2016.

Impact zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid

Op 19 januari 2016 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de impact van 
de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid. Het Rekenhof zal knelpunten bij de im-
plementatie van de staatshervorming beoordelen, bijvoorbeeld bij overdracht van personeel, 
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ICT, vastgoed, en ook budgettaire implicaties van de bevoegdheidsoverdracht in het onder-
zoek betrekken. Rapportering volgt in 2016.

Besparingen 2015 van de Vlaamse overheid

Op 19 januari 2016 heeft het Rekenhof een diepteonderzoek aangekondigd naar de bespa-
ringen bij de begrotingsopmaak 2015 aangekondigd voor een totaal bedrag van 1,15 miljard 
euro. Bij het begrotingsonderzoek bleek het niet mogelijk om al die maatregelen duidelijk toe 
te wijzen aan begrotingsartikelen. Een meer diepgaand onderzoek moet uitwijzen in welke 
mate de begrotingsmaatregelen eff ectief kunnen worden geïdentifi ceerd en in welke mate ze 
werden opgevolgd en uiteindelijk ook werden gerealiseerd. De Vlaamse Regering stelde daar-
enboven dat het hier gaat om structurele maatregelen (dus niet eenmalig). Ook dit gegeven 
zal worden onderzocht. Rapportering volgt in 2016.

3.4 Andere opdrachten

3.4.1 Leerlingentelling

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreff ende de fi nanciering van de gemeenschappen en 
de gewesten bepaalt dat het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de btw wordt verdeeld 
tussen de Franse en Vlaamse Gemeenschap volgens de verdeling van het aantal leerlingen op 
basis van bij wet vastgestelde objectieve criteria (artikel 39, §2). De wet van 23 mei 2000 heeft 
die criteria vastgelegd en de controle van de leerlingentelling aan het Rekenhof opgedragen. 
Na twee tussentijdse interne rapporten schrijft het Rekenhof externe deskundigen aan voor de 
statistische verwerking van de resultaten van de controle.

Het fi naal rapport over de controle van de leerlingentelling 2015 werd op 30 september 2015 
voorgelegd aan de federale regering en het federale parlement. Ook werd de leerlingentelling 
2016 voorbereid: op 16 december 2015 werden de richtlijnen voor de leerlingentelling 2016 aan 
de onderwijsministers bezorgd. 

3.4.2 Mandaten en vermogensaangiften

Sinds 1 januari 2005 legt de wetgeving aan tal van openbare mandatarissen en hoge ambte-
naren van alle overheden de verplichting op twee documenten in te dienen bij het Rekenhof: 
enerzijds een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen (jaarlijks), anderzijds een vermo-
gensaangifte (bij aanvang/stopzetting van een aangifteplichtig mandaat of ambt). De onder 
gesloten omslag ingediende vermogensaangiften worden ongeopend bewaard in een daartoe 
speciaal beveiligde opslagruimte.

In 2015 werden de mandatenlijsten gepubliceerd in de eerste editie van het Belgisch Staats-
blad van 14 augustus 2015. Ook de lijsten van de personen die in strijd met de toepasselijke 
wetgeving hun mandatenlijst of vermogensaangifte niet bij het Rekenhof indienden, werden 
gepubliceerd.
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HOOFDSTUK 4

Externe samenwerking

4.1 Vlaams Parlement

Hieronder volgt een overzicht van de thema’s 
waarover het Rekenhof contacten onderhield 
met het Vlaams Parlement, naast de gebruike-
lijke controleactiviteiten die zijn opgenomen 
bij het betrokken beleidsdomein onder 3.3. 

4.1.1 Vragen om advies en onderzoek

Op 14 mei 2015 verzocht het Vlaams Parlement het Rekenhof actief te participeren in de werk-
groep 'implementatie ESR in het Vlaams Parlement'. De werkgroep zal als taak hebben de 
implementatie van ESR in het Vlaams Parlement, de paraparlementaire instellingen (PPI’s) en 
de Pensioenen Vlaams Volksvertegenwoordigers vzw (PVV) praktisch te begeleiden door het 
voorbereiden van alle mogelijke acties of aanpassingen aan boekhoudregels, boekhoudsoft-
ware (SAP), conversie van begroting en rekening conform boekhoudregels Vlaams Parlement 
naar ESR-regels, … Naast het Rekenhof en het Vlaams Parlement zijn ook het INR en het de-
partement Financiën en Begroting in deze werkgroep vertegenwoordigd.

4.1.2 Commissiebesprekingen

Diverse publicaties van het Rekenhof gaven in 2015 aanleiding tot een bespreking in de be-
voegde commissies van het Vlaams Parlement.

Datum Commissie Onderwerp

08/01/2015 Commissie voor Economie, Werk, Knelpuntberoepen
 Sociale Economie, Innovatie en
 Wetenschapsbeleid

27/01/2015 Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Bescherming en herstel van de
 Ruimtelijke Ordening, Energie en grondwatervoorraden
 Dierenwelzijn

29/01/2015 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport Rekeningenboek over 2013,
 en Media beleidsdomeinhoofdstuk CJSM

29/01/2015 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport Investeringen in sportinfrastructuur
 en Media

02/04/2015 Commissie voor Mobiliteit en Openbare Rekeningenboek over 2013,
 Werken  beleidsdomeinhoofdstuk MOW

19/05/2015 Commissie voor Algemeen Beleid, Aanpassing begroting 2015
 Financiën en Begroting

Een hechte relatie tussen de 
hoge controle-instelling en 

het parlement kan een  
sleutelfactor zijn voor de 

maximalisatie van het  
gebruik van auditrapporten. 

INTOSAI, How to increase 
the use and impact of audit 

reports, 2010



Datum Commissie Onderwerp

11/06/2015 Commissie voor Mobiliteit en Openbare Achtste voortgangsrapportage over
 Werken  het Masterplan 2020

25/06/2015 Commissie voor Wonen, Armoedebeleid Sociale woningen: beleid en fi nanciering
 en Gelijke Kansen

25/06/2015 Commissie voor Onderwijs Werkingsbudgetten voor het gewoon
  basis- en secundair onderwijs

22/09/2015 Commissie voor Algemeen Beleid, Verslag van het Rekenhof over de
 Financiën en Begroting algemene rekeningen 2014
  van de Vlaamse Gemeenschap

22/09/2015 Commissie voor Buitenlands Beleid, Exportbevordering door Flanders
 Europese Aangelegenheden, Interna- Investment and Trade
 tionale Samenwerking, Toerisme en
 Onroerend Erfgoed

17/11/2015 Commissie voor Algemeen Beleid, Initiële begroting 2016
 Financiën en Begroting

09/12/2015 Commissie voor Algemeen Beleid, Meerjarenraming 2016-2021
 Financiën en Begroting

10/12/2015 Commissie voor Mobiliteit en Openbare Negende voortgangsrapportage over
 Werken het Masterplan 2020

4.1.3 Opvolging van de Rekenhofaanbevelingen en opvolgingsbesprekingen

Zoals bepaald in het pro-
tocol tussen het Vlaams 
Parlement en het Reken-
hof moet het Rekenhof 
tegen 1 augustus een in-
ventaris opstellen van de 
aanbevelingen waarop een 
reactie van de Vlaamse Re-
gering wordt verwacht in de beleidsbrieven. Op 14 juli 2015 werd de volledige inventaris be-
zorgd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement en tegelijk aan elke minister het deel van de 
inventaris met de aanbevelingen waarover hij moet rapporteren in zijn beleidsbrieven.

Het protocol bepaalt ook dat het Rekenhof jaarlijks in december aan het Vlaams Parlement 
een lijst bezorgt van de audits die voor een opvolgingsbespreking in aanmerking komen. Die 
lijst werd met brief van 22 december 2015 aan de parlementsvoorzitter verstuurd.

In het rekeningenboek over 2014 werd gerapporteerd over de uitvoering van de aanbevelingen 
die het Rekenhof heeft geformuleerd in zijn vorige rekeningenboeken en bij zijn begrotings-
onderzoeken. Ook evalueerde het boek de informatie in de beleidsbrieven over de uitvoering 
van de aanbevelingen, uiteraard voor zover de Vlaamse Regering de kans had daarover te rap-
porteren in de beleidsbrieven.

Auditors moeten voorgaande controlebevindin-
gen en aanbevelingen opvolgen als dat aange-
wezen is. Zij dienen over deze opvolging op ge-
schikte wijze te rapporteren om het parlement 

feedback te verstrekken, zo mogelijk samen met 
de conclusies en gevolgen van alle relevante, 

correctieve acties. 

ISSAI 300 - Fundamental principles of  
performance auditing
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4.1.4 Activiteitenverslag van het Rekenhof

Op 2 juli 2015 heeft de voorzitter van het Rekenhof het activiteitenverslag over 20148 overhan-
digd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. 

4.1.5 Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Iedere volksvertegenwoordiger heeft het recht aan het Rekenhof inzage te vragen in zijn dos-
siers, zoals bepaald in het reglement van orde van het Rekenhof (artikelen 33-36). Het Reken-
hof stuurt de voorzitter van het Vlaams Parlement telkens een afschrift van zijn antwoord. 
Hieronder volgt een overzicht van de aanvragen die het Rekenhof in 2015 heeft ontvangen.

Datum Onderwerp Parlementslid

03/03/2015 Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid en C. Janssens
 ontbossing in Vlaanderen

25/03/2015 Vertraging bij grote infrastructuurwerken P. Van Rompuy

04/09/2015 Verslag over de algemene rekeningen 2014 van de B. Rzoska
 Vlaamse Gemeenschap

18/09/2015 13 entiteiten gesubsidieerd vanuit de Vlaamse Gemeen- K. Vanlouwe
 schap en 45 entiteiten gesubsidieerd vanuit het Vlaams
 Brusselfonds: budgettaire en fi nanciële gegevens

4.2 Stuurgroep single audit en vervanging van de ESR-95 werkgroep

Op initiatief van het departement Financiën en Begroting werd in 2012 een externe stuurgroep 
single audit opgericht waarin de controleactoren van de Vlaamse overheid en het Rekenhof 
zijn vertegenwoordigd en die periodiek vergadert over thema’s gerelateerd aan single audit, 
bijvoorbeeld uitbouw van het permanent dossier, risicomanagement, enz. 

De stuurgroep single audit heeft in 2015 de toepassing van de afspraken over single audit: 
audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid geëvalueerd en op basis daarvan een geactualiseerde 
afsprakennota voor de rekeningencontrole 2015 voorbereid. Het Rekenhof heeft de afspra-
kennota goedgekeurd op 27 oktober 2015. Na medeondertekening door de voorzitter van het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
werd de geactualiseerde afsprakennota als mededeling voorgelegd aan de Vlaamse Regering 
op 30 oktober 2015.

In december 2014 besliste de Vlaamse Regering tot de oprichting van een Vlaamse advies-
commissie voor de boekhoudkundige normen die van toepassing zijn in de Vlaamse minis-
teries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen. De adviescommissie is 
de opvolger van de ESR95-werkgroep9. Qua opdrachten en werkwijze is de adviescommissie 
vergelijkbaar met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor de toepassing van de 
wet van 17 juli 1975 inzake de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Het 
Rekenhof heeft op 13 januari 2015 een huidig lid van de Nederlandse kamer aangeduid als lid 
van de Vlaamse adviescommissie voor boekhoudkundige normen. De eerste vergadering van 
de adviescommissie vond plaats op 14 januari 2016, de tweede op 18 februari 2016.

8 38 (2014-2015) – Nr. 1.
9 De commissie werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016.



4.3 Overleg met het IBR, Audit Vlaanderen, de Inspectie van 
Financiën en de Vlaamse Auditautoriteit

De afsprakennota inzake audit 
tussen IAVA en het Rekenhof 
van 9 april 2009 werd aange-
past aan de nieuwe naam en 
opdrachten van Audit Vlaande-
ren (vroeger: Interne Audit van 
de Vlaamse Administratie). Op 
1 juni 2015 werd de aangepaste 
afsprakennota inzake audit 
tussen het Rekenhof en Audit 
Vlaanderen ondertekend.

Audit Vlaanderen en het Rekenhof plegen regelmatig overleg over onder andere (de afstem-
ming van) hun beide planningen, audittechnieken en individuele onderzoeken. De afspra-
kennota met Audit Vlaanderen voorziet in jaarlijks overleg tussen enerzijds het Rekenhof en 
Audit Vlaanderen en anderzijds de beleidsraad of het managementcomité per beleidsdomein. 
Verder nemen het Rekenhof en Audit Vlaanderen op ad-hoc basis contact op naar aanleiding 
van bijvoorbeeld de monitoring en risicoanalyse of een audit.

Op 2 juli 2015 vond het periodiek overleg plaats tussen vertegenwoordigers van Audit Vlaan-
deren en het Rekenhof. Tijdens dat overleg kwamen onder andere aan bod: planning en uit-
voering van de planning, inclusief de rondgang bij de managementcomités, het strategisch 
plan van het Rekenhof en de evaluatie van single audit en permanent dossier.

De bestaande afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen 
tussen het Rekenhof, Audit Vlaanderen en het IBR zal worden uitgebreid met de Inspectie van 
Financiën en met de Vlaamse Auditautoriteit voor de Europese Structuurfondsen. Een eerste 
versie van afsprakennota is besproken.

4.4 Werkbezoeken en studiedagen

Datum Onderwerp Activiteit

Georganiseerd door het Rekenhof

03/12/2015 Opleiding met deelname van Audit Update overheidsopdrachten
 Vlaanderen 

Georganiseerd door derden met actieve deelname van het Rekenhof

03/02/2015 LIPSE conference (Learning from Presentatie over de impact van
 Innovation in Public Sector performantie-audit
 Environments) 

26/02/2015 Vlaamse Onderwijsinspectie Presentatie van het verslag van het
  Rekenhof over de afstemming tussen
  onderwijs en arbeidsmarkt 

27/02/2015 DIVO (Directies vrij onderwijs) Presentatie van het verslag van het
  Rekenhof over de afstemming tussen
  onderwijs en arbeidsmarkt

De coördinatie en samenwerking van 
hoge controle-instellingen en interne 
auditors kunnen de efficiëntie en ef-

fectiviteit van het werk van beide 
partijen verbeteren. 

INTOSAI GOV 9150 - Coordination and 
Cooperation between SAIs and Inter-

nal Auditors in the Public Sector
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Datum Onderwerp Activiteit

17/03/2015 International Master of Science in Presentatie Performance audits in
 Social Policy Analysis (Impalla)  the fi eld of education

6, 13, 17 en International Master of Science in Doceren van het vak performance
27/03/2015  Social Policy Analysis (Impalla)  auditing 

26/04/2015 Hoorzitting Minaraad Presentatie van het verslag van het
  Rekenhof over de bescherming en
  herstel van de grondwatervoorraden

11 en 12/06/2015 Belgisch-Nederlands Politicologen- Presentatie Performantie-audits van
 etmaal georganiseerd door de het Rekenhof in een veranderende
 Vereniging voor Politieke Weten- overheidscontext
 schappen en de Nederlandse Kring
 voor de Wetenschap der Politiek 

31/08/2015 Vlaamse Onderwijsraad Presentatie van het verslag van het
  Rekenhof over de werkingsbudgetten
  voor het gewoon basis- en secundair
  onderwijs 

18/09/2015 Middagsessies van het Vlaams Presentatie van het verslag van het
 onderwijsministerie  Rekenhof over de werkingsbudgetten
  voor het gewoon basis- en secundair
  onderwijs 

12/11/2015 Informatiecentrum voor het bedrijfs- Concept en mogelijkheden van single
 revisoraat  audit en casestudy wetgeving open-
  bare aanbestedingen: een controle-
  benadering 

19/11/2015 Vergadering Vlaamse Woonraad Presentatie van het verslag van het
  Rekenhof over de sociale woningen:
  beleid en fi nanciering 

19/11/2015 Informatiecentrum voor het Bedrijfs- Presentatie over performantie-audit
 revisoraat (ICCI)  in de openbare en de non-profi tsector
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