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Financiering en boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten

De Spaque werd in 1991 opgericht om stortplaatsen te saneren en kreeg van het Waals
Gewest geleidelijk aan nieuwe opdrachten die samenhangen met het voorkomen,
verwerken en valoriseren van allerlei afval en vervuilde grond. Het Rekenhof wil met
zijn audit voornamelijk de mechanismen voor de financiering en de uitvoering van
die gedelegeerde opdrachten en de boeking van de eruit voortvloeiende
verrichtingen onderzoeken.
De Waalse regering heeft geen nieuwe beslissing genomen inzake de sanering van
stortplaatsen en het Rekenhof stelt vast dat de Spaque de jaarlijkse subsidie om de in het
beheerscontract voorziene activiteiten te financieren, in 2017 voornamelijk heeft gebruikt
om haar werkingskosten te dekken. Het niet‐gebruikte saldo van die subsidie werd in strijd
met de contractbepalingen aangewend voor het bedrijfskapitaal van de Spaque zonder
formele goedkeuring vanwege de Waalse regering. Het beheerscontract bepaalt dat de
Spaque financiële stimulansen kan krijgen wanneer de operationele doelstellingen worden
overschreden; die stimulansen worden dan als argument aangevoerd om het gebruik van de
subsidie te verantwoorden. Het Rekenhof formuleert de aanbeveling die overschrijdingen te
laten evalueren door een opvolgingscomité en niet door de Spaque zelf.
Het laatste beheerscontract bestrijkt daarenboven de periode 2008‐2012. Het is
voorbijgestreefd gelet op de opdrachten waarmee de Spaque nu wordt belast en er werden
geen bijakten aan toegevoegd ondanks de talrijke wijzigingen die erin werden aangebracht.
De Waalse regering wil meer de nadruk leggen op de saneringsinspanningen met betrekking
tot vervuilde grond en het baggeren van de waterwegen en heeft beslist meer financiële
middelen voor de door de Spaque uitgevoerde werkzaamheden uit te trekken via de plannen
Marshall 1 en 2.groen. Sowafinal ontvangt jaarlijks de gewestsubsidies in het raam van de in
2006 ingestelde alternatieve financiering, die ze na afhouding van haar eigen werkingskosten
gebruikt voor de terugbetaling van de kosten van de leningen die de Spaque is aangegaan.
Het Rekenhof stelt vast dat dat mechanisme, dat met het oog op debudgettering in het leven
werd geroepen, heeft geleid tot ingewikkelde boekingsschema’s waardoor de jaarrekening
van de Spaque moeilijk leesbaar wordt. Het beveelt bijgevolg aan de nadere
financieringsregels te herzien en ook de mogelijkheid te onderzoeken om besparingen te
realiseren en de boekingsschema’s aan te passen.
Sommige verrichtingen van de Spaque zijn overigens budgettair niet transparant en zijn in
strijd met het beginsel van het beheerscontract dat de overdracht van gelden tussen het eigen
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vermogen van de Spaque en de gelden voor de financiering van de gedelegeerde opdrachten
verbiedt.
Het Rekenhof brengt in herinnering dat de verrichtingen in verband met de uitvoering van
de gedelegeerde opdrachten waarvoor de Spaque optreedt voor rekening van het Waals
Gewest, in de economische boekhouding en begrotingsboekhouding van dat gewest moeten
worden opgenomen.
De Spaque en de gewestadministratie vorderen de saneringskosten bovendien niet terug van
de vervuilende ondernemingen. Het principe dat de vervuiler betaalt en de Europese regels
inzake overheidssteun moeten worden nageleefd en er moet worden voldaan aan de
vereisten inzake goed beheer van de overheidsgelden. Daarom beveelt het Rekenhof aan de
saneringskosten centraal op te volgen en de rollen van de Spaque en de gewestadministratie
inzake het proces met betrekking tot de terugvordering van de kosten te verduidelijken.
Het Rekenhof vraagt de Spaque tot slot zich te conformeren aan de
overheidsopdrachtenregelgeving, zowel voor de uitgaven voor rekening van het Waals
Gewest als voor die voor eigen rekening.
Antwoorden van de Spaque en van de minister
De Spaque kondigt aan dat thans een nieuw beheerscontract met de Waalse regering wordt
besproken en dat ze zich aan de bepalingen ervan zal conformeren. Op die manier zal
kunnen worden tegemoetgekomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof in verband met
de bestemming van het niet‐aangewend saldo van de subsidies, de toekenning van
stimulansen en het sluiten van bijakten bij het contract.
De minister van Leefmilieu kondigt aan dat een werkgroep zal worden opgericht om te
onderzoeken hoe de alternatieve financieringsmechanismen kunnen worden herwerkt en de
boekingsschema’s kunnen worden herzien. Hij wijst erop dat de rollen van de verschillende
tussenkomende partijen inzake terugvordering van de saneringskosten zullen worden
verduidelijkt in het raam van het volgende beheerscontract.
Voor de overheidsopdrachten stellen de Spaque en de minister verder dat procedures zullen
worden uitgewerkt om zich te conformeren aan de aanbevelingen van het Rekenhof.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de ge‐
westen en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te zenden aan de parle‐
mentaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale in‐
stelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
Het verslag over de financiering en de boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten,
dat enkel in elektronische versie bestaat, en dit persbericht zijn beschikbaar op www.rekenhof.be.

2/2

