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Het Rekenhof stelt zijn 32e Boek van opmerkingen voor aan het Waals
Parlement

Het 32e Boek van opmerkingen dat het Rekenhof aan het Waals Parlement bezorgt, bestaat
uit twee delen.
Het eerste deel omvat de opmerkingen van het Rekenhof over de algemene rekening van de
diensten van het algemeen bestuur voor het boekjaar 2019.
Het tweede deel telt drie luiken. Het eerste becommentarieert de evolutie van het
vorderingensaldo in 2019. In het tweede komen de overlegging van de algemene rekeningen
van de instellingen van openbaar nut en de tenuitvoerlegging van de nieuwe bepalingen
inzake interne controle en boekhouding aan bod, en het bespreekt de resultaten van de
controles die bij sommige van die instellingen werden uitgevoerd.
In het derde, tot slot, bespreekt het Rekenhof kort een audit die onlangs werd gepubliceerd
over de financiering en de boeking van de opdrachten die werden gedelegeerd aan de Waalse
maatschappij voor de financiering en garantieverlening aan kleine en middelgrote
ondernemingen (Sowalfin ‐ Société wallonne de financement et de garantie des petites et
moyennes entreprises). Vervolgens overloopt het Rekenhof de opmerkingen en
aanbevelingen die het formuleerde naar aanleiding van twee audits in verband met
respectievelijk de administratieve en geldelijke toestand van het Waals instituut voor
alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (IFAPME ‐
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes
entreprises), en de taksen en bijdragen voor het storten en afnemen van water.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
De volledige tekst van het 32e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het
Waals Parlement, evenals het persbericht in dat verband, zijn beschikbaar op de homepage
van de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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