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Bij de aanvang van de legislatuur 2019-2024 biedt de Nederlandse kamer van het Rekenhof, zoals 
vorige legislatuur, het Vlaams Parlement een informatiebrochure aan. Veel Vlaamse parlements-
leden zijn inmiddels al langer vertrouwd met het Rekenhof door onze verschillende publicaties 
en de presentaties van onze rapporten in de diverse parlementaire commissies. Voor de nieuwe 
parlementsleden kan deze brochure een eerste kennismaking vormen met het Rekenhof en zijn 
werking. Het doel van deze infobrochure is echter tweeledig. In een eerste deel situeert het Re-
kenhof zichzelf in het overheidslandschap en stelt het zijn organisatie en werking voor, in het 
bijzonder de controles en onderzoeken bij de Vlaamse overheid. Dat wordt nader toegelicht in 
de hoofdstukken 1 en 2. Hoofdstuk 3 biedt een inventaris van de publicaties die het Rekenhof 
gedurende de voorbije vijf jaar aan het Vlaams Parlement heeft voorgelegd. In het tweede deel 
geeft de brochure een overzicht van aandachtspunten en aanbevelingen die de audit- en controle-
werkzaamheden hebben opgeleverd en die nog altijd actueel en relevant zijn. Die nog aanwezige 
knelpunten in het overheidsbeleid en -beheer vormen een waaier van werkpunten waarover het 
Vlaams Parlement zich te gelegener tijd een oordeel kan vormen.

De werkzaamheden van het Rekenhof zijn uiteenlopend en veelzijdig, en ze zijn de laatste jaren 
uitgebreid met een aantal nieuwe opdrachten die de wetgevers aan onze instelling hebben toe-
vertrouwd. Het Rekenhof kijkt als het ware met diverse brillen naar de werking van overheids-
diensten en agentschappen. Begrotingsonderzoek, financiële audit, rechtmatigheidsonderzoek 
en performantieaudit steunen elk op verschillende specialisaties, die complementair zijn. De 
neerslag van de controles en audits in diverse publicatievormen omvat één constante: de verster-
king van de parlementaire controletaak ten aanzien van de regering en haar administraties. Op 
die manier kan het parlement gestalte geven aan de verantwoordingsplicht van de verschillende 
overheden over het gevoerde beleid en het gebruik van overheidsmiddelen.

Het Rekenhof is natuurlijk niet de enige controleactor binnen de overheid. Onze instelling heeft 
sinds 2006 aanzienlijke inspanningen geleverd om haar werkzaamheden zo goed mogelijk af te 
stemmen op die van andere controle- en auditinstellingen, zoals Audit Vlaanderen en het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren. Zo kon de efficiëntie en effectiviteit van het toezicht en de controle bin-
nen de Vlaamse overheid worden verbeterd. Het concept single audit is sinds 2011 decretaal ver-
ankerd in het rekendecreet en krijgt verdere uitwerking in een stuurgroep. Zo kan het Rekenhof 
als externe auditinstelling een zo groot mogelijke meerwaarde bieden. In hoofdstuk 1 wordt daar 
nader op ingegaan.

Het Rekenhof hecht veel belang aan een goede, structurele samenwerking met het Vlaams Par-
lement. Zo kan het parlement de vinger aan de pols houden via de opvolging van eerdere Reken-
hofaanbevelingen in de beleidsbrieven of in de toelichting over de beleids- en begrotingsuitvoe-
ring en via opvolgingsbesprekingen in commissies. De samenwerking tussen het Rekenhof en het 
Vlaams Parlement is vastgelegd in het Reglement van het Vlaams Parlement en sinds 2012 ook in 
een protocol. Halverwege de legislatuur bevraagt het Rekenhof de Vlaamse parlementsleden via 
een enquête naar hun verwachtingen ten aanzien van de Rekenhofpublicaties, om daarop zo goed 
mogelijk in te spelen.

De voorbije jaren is gebleken dat wederzijdse belangstelling voor elkaars werkzaamheden en een 
gedegen samenwerking, met respect voor ieders rol, onze beide instellingen versterken. Ik druk 
de hoop uit dat die belangstelling en samenwerking in de komende legislatuur worden besten-
digd. Deze informatiebrochure is daartoe alvast een uitnodiging.

Hilde François





Deel 1

Het  Rekenhof  informeert 
en controleert
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HOOFDSTUK 1

Voorstelling van het Rekenhof
1.1 Wat is de plaats van het Rekenhof in het publieke auditsysteem?

Het Rekenhof is een grondwettelijke instelling die belast is met de controle van de ontvangsten 
en de uitgaven van de federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, de openbare instellin-
gen die ervan afhangen en de provincies. De controle op de gemeenten behoort niet tot zijn 
bevoegdheid. Met zijn controles van de administratieve overheden en zijn evaluaties van het 
overheidsbeleid staat het Rekenhof de parlementen bij in de uitoefening van hun toezicht op 
de uitvoerende macht en streeft het naar een verbetering van de werking van de overheid. In 
zijn missieverklaring1 presenteert het Rekenhof zijn visie, de waarden die aan de basis liggen 
van een goede uitvoering van zijn werkzaamheden en de strategieën die het gebruikt2.

Het Rekenhof werd kort na de Belgische onafhankelijkheid opgericht. Sedert de zesde staats-
hervorming vormt artikel 180, vierde lid3, van de Grondwet expliciet de grondwettelijke basis 
voor zijn bevoegdheid tegenover de gemeenschappen en gewesten. De bevoegdheden van het 
Rekenhof voor de Vlaamse overheid zijn hoofdzakelijk vastgelegd in zijn inrichtingswet van 
29 oktober 1846, de bijzondere financieringswet van 16 januari 19894, de algemene bepalin-
genwet van 16 mei 20035 en het rekendecreet6. Dat laatste decreet zal worden vervangen door 
de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

De onderstaande figuur schetst de positie van het Rekenhof in de publieke sector7. Er zijn 
– sterk vereenvoudigd – vier actoren:

• het individu, dat een dubbele rol heeft in dit systeem: enerzijds als burger (kiezer, belas-
tingbetaler, enz.) en anderzijds als klant/gebruiker van overheidsdiensten;

• het parlement, met verkozen vertegenwoordigers;

• de regering met de ministers;

• de administratie, in vele organisatievormen (departementen, agentschappen, enz.).

1 Voor de missieverklaring van het Rekenhof, zie: https://www.rekenhof.be/Docs/Site/Missieverklaring.pdf.
2 Voor het strategisch plan 2015-2019: zie Activiteitenverslag over 2018, 2.3.
3 De wet kan aan het Rekenhof de controle op de begrotingen en de boekhouding van de gemeenschappen en de ge-

westen alsook de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, opdragen. Deze kan eveneens toelaten dat het 
decreet of de in artikel 134 bedoelde regel deze controle regelen. Behoudens voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt 
deze wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.

4 Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.
5 Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de 

subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de con-
trole door het Rekenhof, artikel 10.

6 Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de con-
trole op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikelen 63 tot 67.

7 Dit schema is uiteraard een vereenvoudiging. In een complexere voorstelling zouden meer actoren in kaart moeten 
worden gebracht (die kunnen overigens verschillen naargelang de aard van de verantwoording: financieel, rechtmatig-
heid, performantie), alsook de interactie tussen verschillende bestuursniveaus (lokaal, regionaal, federaal, Europees).

https://www.rekenhof.be/Docs/Site/Missieverklaring.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2019_18_Activiteitenverslag_2018.pdf
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Figuur 1 – Schematische voorstelling publieke sector en positionering Rekenhof

Tussen die actoren bestaan er verantwoordingsrelaties:

• Er bestaat een verantwoordingsrelatie tussen parlement en burger: burgers kiezen parle-
mentsleden, die onder meer via verkiezingen rekenschap afleggen. Auditors spelen geen 
rol in deze verantwoordingsrelatie. Die rol is weggelegd voor de media, het middenveld, de 
politieke partijen, enz. Zij kunnen uiteraard informatie uit auditrapporten benutten om de 
burger te informeren.

• Het parlement keurt de begroting goed, geeft zijn vertrouwen aan het regeringsbeleid en 
roept de regering ter verantwoording over de wijze waarop ze de begroting en het beleid 
heeft uitgevoerd, de wijze waarop de inkomsten zijn geïnd en de uitgaven zijn verricht. Er 
bestaat dus een verantwoordingsrelatie tussen regering en parlement. Dat is het werkter-
rein van het Rekenhof. Het Rekenhof ondersteunt de parlementen in hun controle op de 
regeringen: het beoordeelt regering en administratie en informeert het parlement hier-
over.

Het Rekenhof wordt soms verkeerdelijk gesitueerd binnen de administratie 
(uitvoerende macht) of geassocieerd met een ministerieel departement 

(bijvoorbeeld Financiën) of met de Inspectie van Financiën.

• Er bestaat ook een verantwoordingsrelatie tussen administratie en regering, en binnen 
de administratie zijn er ook vele verantwoordingsrelaties (bijvoorbeeld tussen manage-
ment en raad van bestuur, tussen management en personeel). Dat is het werkterrein van 
interne auditdiensten, de bedrijfsrevisor, enz. De relaties tussen de Vlaamse Regering en 
de administraties worden grotendeels geregeld door het bestuursdecreet van 7 december 
2018. Dat bepaalt bijvoorbeeld de operationele autonomie die de intern verzelfstandigde 
agentschappen met rechtspersoonlijkheid genieten en regelt het toezicht en de aansturing 
door de regering door bijvoorbeeld ondernemingsplannen.

• Tot slot hebben de burgers, al dan niet verenigd in belangenorganisaties, eveneens een 
plaats in dit schema, waarin overigens ook diagonale pijlen mogelijk zijn. Burgers kun-
nen – als klant van publieke diensten – administraties direct ter verantwoording roepen: 
via klachtenprocedures, door naar de rechtbank te stappen, door ombudsdiensten in te 
schakelen, enz. Het parlement kan bijvoorbeeld hoorzittingen organiseren. Het betrekken 
van burgers en hun organisaties in het beleid (en in de beleidsverantwoording) kent een 
stijgende trend. De relatie tussen burger en overheid wordt ook grotendeels geregeld door 
het bestuursdecreet van 7 december 2018.
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1.2 Hoe is de controle op de Vlaamse overheid georganiseerd?

1.2.1 Controlelandschap

Het controlelandschap bij de Vlaamse overheid situeert zich op twee niveaus:

• De externe controle door het Rekenhof: het Rekenhof staat het parlement bij in zijn con-
trole op de uitvoerende macht (Vlaamse Regering en administratie).

• De controle door de verschillende actoren intern georganiseerd: die kenmerkt zich bij de 
Vlaamse overheid door een complexe structuur met vele spelers die de Vlaamse Regering 
of administratie bijstaan, namelijk de Inspectie van Financiën, regeringscommissarissen, 
bedrijfsrevisoren en Audit Vlaanderen.

Figuur 2: Controle op de Vlaamse overheid

1.2.2 Single audit en informatiedeling

Het controlelandschap is niet alleen complex, het vertoonde ook tot een aantal jaren geleden 
een aantal tekortkomingen: er was onvoldoende organisatiebeheersing, de diverse controle-
actoren werkten naast elkaar, er was te weinig informatiedoorstroming en er was sprake van 
lacunes of overlappingen die de controlelast negatief beïnvloedden.

Het Rekenhof bracht in maart 2006 de controleactoren en gecontroleerden van de Vlaamse 
overheid rond de tafel met als doel de efficiëntie en effectiviteit van het toezicht en de controle 
bij de Vlaamse overheid te verbeteren. Dat mondde uit in een aantal realisaties. Zo werkten de 
controleactoren, het Rekenhof en de gecontroleerden samen een conceptnota uit over single 
audit8. De conceptnota bevatte zeven principes die bepalend zijn voor de uitbouw van sin-
gle audit, zoals het principe dat alle entiteiten rekenschap zijn verschuldigd (accountability), 
het principe dat het management verantwoordelijk is voor de organisatiebeheersing, dat er 
wordt ingezet op een voortdurende kwaliteitsverbetering, en dat de controleactoren en het 
Rekenhof zoveel mogelijk gebruik maken van voorgaande controles. De principes zijn samen-
gevoegd en vastgelegd in een globale afsprakennota van 10 mei 2017 tussen de Vlaamse over-

8 Stuk 37-B (2008-2009) – Nr. 1.

https://www.rekenhof.be/docs/2009_11_RondeTafel.pdf
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heid, het Rekenhof, Audit Vlaanderen, de Inspectie van Financiën, de Vlaamse Auditautoriteit 
Europese Structuurfondsen en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Een andere realisatie 
vormen de jaarlijkse afsprakennota’s voor de audit van de rekeningen tussen het Rekenhof, 
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en het departement Financiën en Begroting van 
de Vlaamse Gemeenschap.

Het concept single audit werd binnen de Vlaamse overheid verankerd in het rekendecreet 
van 8 juli 2011 en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 over controle en 
single audit9. De verdere uitwerking van single audit vindt plaats in de stuurgroep single audit, 
een werkgroep waarin de controleactoren van de Vlaamse overheid, het IBR en het Rekenhof 
zijn vertegenwoordigd en die periodiek vergadert over thema’s gerelateerd aan single audit. 
Het voornoemde besluit voorziet in de uitbouw van een permanent dossier10 en legt de enti-
teiten een risicoanalyse en risicomanagement op. Tijdens de vorige legislatuur heeft de stuur-
groep zich daar dan ook over gebogen. In de stuurgroep worden de controleactiviteiten van 
de controleactoren en het Rekenhof op elkaar afgestemd. Voor zijn auditplanning houdt het 
Rekenhof bijvoorbeeld rekening met de activiteiten en resultaten van Audit Vlaanderen op 
het vlak van organisatiebeheersing11 en risicomanagement. Er vindt regelmatig overleg plaats 
tussen Audit Vlaanderen en het Rekenhof.

Het Rekenhof neemt ook deel aan de single-auditvergaderingen die de regeringscommissaris-
sen per instelling van het hoger onderwijs organiseren12.

Ook buiten het strikte kader van single audit overlegt het Rekenhof met andere onderzoeks-
instellingen en zoekt het naar afstemming. Volgens zijn huidig strategisch plan beoogt het 
Rekenhof kennisdeling te stimuleren met universiteiten, kenniscentra en adviesinstanties. Zo 
neemt het deel aan de coördinatie van het Vlaams Evaluatieplatform, dat als open netwerk de 
uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie 
wil organiseren en bevorderen tussen de betrokken actoren (overheid, academische wereld, 
consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks) over de beleids-
domeinen en bestuursniveaus heen. Ook onderhoudt het Rekenhof contacten met afzon-
derlijke instanties, zoals de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), Statistiek 
Vlaanderen of de regeringscommissarissen van het hoger onderwijs.

De Vlaamse adviescommissie voor boekhoudkundige normen (VABN), waarin de financiële 
controleactoren vertegenwoordigd zijn, behandelt vooral boekhoudtechnische problemen en 
bewaakt de uniforme interpretatie van de boekhoudregels.

9 Rekendecreet, artikel 67; Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, artikel 66.
10 Het permanent dossier omvat geactualiseerde algemene informatie en entiteitgevoelige en vertrouwelijke informatie. 

Entiteitgevoelige en vertrouwelijke informatie wordt alleen ter beschikking gesteld van de betrokken entiteit en van 
de controleactoren die betrokken zijn bij die entiteit.

11 Zie: Leidraad interne controle/organisatiebeheersing, 2015.
12 Voor het hoger onderwijs is er een afzonderlijk single-auditbesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 

2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere 
ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

https://overheid.vlaanderen.be/leidraad-ic-ob
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1.3 Wat zijn de opdrachten van het Rekenhof?

Het Rekenhof informeert de diverse parlementen en provincieraden door middel van jaar-
lijkse boeken en afzonderlijke verslagen met bevindingen, oordelen en aanbevelingen die 
steunen op:

• begrotingsonderzoek;

• financiële controle;

• wettigheids- en regelmatigheidscontrole: het rechtmatigheidsonderzoek;

• controle op de goede besteding van de overheidsgelden: performantieaudit.

Daarnaast heeft het Rekenhof een rechtsprekende bevoegdheid ten aanzien van de reken-
plichtige van wie de rekening een tekort vertoont.

Gaandeweg werd het Rekenhof ook belast met verschillende specifieke opdrachten (zie 
punt 1.3.5). 

Hieronder worden de verschillende opdrachten van het Rekenhof bondig overlopen. 
Hoofdstuk 2 geeft uitvoeriger toelichting bij de hoofdopdrachten.

Het Rekenhof wordt soms verkeerdelijk beschouwd als een instelling voor fraudebestrijding, al 
dan niet met politionele of gerechtelijke bevoegdheden. Het Rekenhof heeft uiteraard aandacht 
voor integriteit binnen de overheid, maar spoort niet actief fraude of andere strafbare feiten op 
(forensische audit). Als het van dergelijke feiten kennis krijgt tijdens zijn werkzaamheden, licht 
het de bevoegde instanties daarover in.

1.3.1 Begrotingsonderzoek

Als budgettair raadgever onderzoekt het Rekenhof de ontwerpbegrotingen en ontwerpen 
van begrotingsaanpassingen die de regeringen bij de parlementen indienen. Het Rekenhof 
bezorgt zijn commentaar en opmerkingen aan het betrokken parlement vóór de goedkeuring 
van de begroting.

1.3.2 Financiële controle

De federale Staat, de gemeenschappen en gewesten, hun openbare instellingen, en de pro-
vincies leggen jaarlijks rekening af over het gebruik van de hun toevertrouwde middelen. De 
rekeningen worden aan het Rekenhof voorgelegd. Dat onderzoekt of certificeert die rekenin-
gen, naargelang van de regelgeving die van toepassing is13. Bij zijn financiële controle gaat het 
Rekenhof de betrouwbaarheid, de juistheid en volledigheid van de financiële staten na, onder 
meer aan de hand van een toetsing van de boekhoudkundige operaties aan de regelgeving op 
de openbare comptabiliteit.

Het Rekenhof controleert ook de rekeningen van de openbare rekenplichtigen, dat zijn de 
ambtenaren van de uitvoerende macht die overheidsgelden innen en/of uitbetalen. Als de 

13 De controle van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap door het Rekenhof wordt uiterlijk vanaf de reke-
ningen over het begrotingsjaar 2020 een certificeringsopdracht, zie ook 2.3.1.
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rekening van een rekenplichtige een tekort vertoont en de administratieve overheid hem dag-
vaardt voor het Rekenhof, verleent het Rekenhof hem bij arrest kwijting of veroordeelt hem 
tot de aanzuivering van het tekort of tot terugbetalen van een gedeelte van het tekort.

1.3.3 Rechtmatigheidsonderzoek

Het Rekenhof controleert of de overheidsontvangsten en -uitgaven wettig en regelmatig zijn. 
Het gaat na of ze overeenstemmen met de begrotingswetten: zijn er voldoende kredieten 
beschikbaar, worden de verrichtingen juist aangerekend, … Het gaat ook na of de rechtsre-
gels die op de verrichting van toepassing zijn, correct werden toegepast: de regelgeving op 
de overheidsopdrachten, op de toekenning en aanwending van subsidies, op de werving van 
overheidspersoneel, …

1.3.4 Performantieaudit

Het Rekenhof onderzoekt ook of de overheidsgelden goed worden besteed. Bij die controle 
gaat het in het bijzonder na of de uitvoering van het overheidsbeleid (gezondheidszorg, justi-
tie, werk, fiscaliteit, onderwijs, leefmilieu, mobiliteit, enz.) voldoet aan de criteria van zuinig-
heid, doeltreffendheid en doelmatigheid. 

• Zuinigheid: zijn de vereiste financiële, menselijke en materiële middelen op zowel kwali-
tatief als kwantitatief vlak, tegen de laagst mogelijke kostprijs ingezet?

• Doeltreffendheid: in hoeverre heeft het beleid de doelstellingen verwezenlijkt?

• Doelmatigheid: wat is de relatie tussen de ingezette middelen en de bereikte resulta-
ten? Zijn met andere woorden de financiële, menselijke en materiële middelen optimaal 
gebruikt?

1.3.5	 Andere	specifieke	opdrachten

Tot slot kreeg het Rekenhof de voorbije twee decennia en recent als gevolg van de zesde staats-
hervorming diverse specifieke opdrachten, zoals:

• Leerlingentelling

 Aan de Franse en Vlaamse Gemeenschap worden btw-ontvangsten overgedragen op basis 
van een verdeelsleutel, die steunt op het aantal onder de leerplicht vallende leerlingen 
die regelmatig zijn ingeschreven in het lager en secundair onderwijs dat de betrokken 
gemeenschap inricht of subsidieert. De vaststelling van de leerlingenaantallen door de 
gemeenschappen maakt sinds 2000 het voorwerp uit van een controle door het Rekenhof. 
Het Rekenhof bezorgt de gecontroleerde en gecorrigeerde leerlingenaantallen aan het 
federale parlement en de federale regering. 

• Verkiezingsuitgaven en boekhouding van de politieke partijen

 Sinds 2003 is het Rekenhof belast met een adviesopdracht inzake de controle van de ver-
kiezingsuitgaven van de politieke partijen en van de individuele kandidaten. Dat advies 
is verplicht voor de verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal parlement en 
het Vlaams Parlement. Voor de verkiezingen van de andere deelparlementen oefent het 
Rekenhof die opdracht slechts uit op hun uitdrukkelijk verzoek. 

 Ook is het Rekenhof in het kader van de financiering van de politieke partijen belast met 
een adviesopdracht inzake de juistheid en volledigheid van de financiële verslagen die elke 
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politieke partij die een publieke dotatie ontvangt, moet bezorgen aan de Kamer van volks-
vertegenwoordigers. Sinds 2013 dient het Rekenhof ook alle balans- en resultatenrekenin-
gen te controleren. 

• Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 Sinds 1 januari 2005 is het Rekenhof belast met een controle op de volledigheid en de 
juistheid van de lijsten van de mandaten, ambten en beroepen, en met een controle op 
de indiening van de vermogensaangiften, die een groot aantal openbare mandatarissen 
(ministers, parlementairen, lokale mandatarissen) en hoge openbare ambtenaren jaarlijks 
(wat de mandatenlijsten betreft) of op bepaalde tijdstippen (wat de vermogensaangiften 
betreft) aan het Rekenhof moeten bezorgen. Sinds 1 januari 2019 is een aangepaste wetge-
ving van kracht die niet alleen het toepassingsgebied van de mandatenwetgeving uitbreidt, 
maar ook bepaalt dat de mandatenlijsten alleen nog elektronisch kunnen worden inge-
diend via de website van het Rekenhof, dat de aan de mandaten gekoppelde vergoedingen 
moeten worden aangegeven en dat het Rekenhof administratieve geldboetes kan opleggen 
aan informatieverstrekkers en aangifteplichtigen die hun verplichtingen niet nakomen.

 Het Rekenhof publiceert de mandatenlijsten en de lijst van de personen die in gebreke blij-
ven met hun mandatenlijst of vermogensaangifte, in het Belgisch Staatsblad en voortaan 
ook op zijn website. Het staat in voor de bewaring, onder gesloten omslag, van de vermo-
gensaangiften, die alleen door een onderzoeksrechter in het kader van een strafrechtelijk 
onderzoek kunnen worden geopend.

• Gezondheidsbeleid

 In het kader van de zesde staatshervorming en de nieuwe bevoegdheidsoverdrachten 
inzake gezondheidsbeleid naar de gemeenschappen, moet het Rekenhof met betrekking 
tot decretale initiatieven inzake de erkenningsnormen van ziekenhuizen, ziekenhuisdien-
sten, zorgprogramma’s en ziekenhuisfuncties de gevolgen op korte en lange termijn eva-
lueren op de federale begroting en de begroting van de sociale zekerheid. Het Rekenhof 
bezorgt zijn verslag aan de aanvrager van het advies, aan de federale regering en aan alle 
gemeenschapsregeringen. Bovendien zal het Rekenhof jaarlijks een omstandig verslag 
dienen op te stellen over de weerslag, tijdens het vorige begrotingsjaar, van de van kracht 
zijnde erkenningsnormen van de gemeenschappen op de federale begroting en op de 
begroting van de sociale zekerheid. Verder stelt het Rekenhof jaarlijks de verdeelsleutel 
tussen de gemeenschappen vast voor gezondheidsberoepen (quota voor artsen en tandart-
sen).

• Justitiehuizen

 De overdracht in het kader van de zesde staatshervorming van de bevoegdheid voor de jus-
titiehuizen naar de gemeenschappen gaat gepaard met de toekenning van een dotatie die 
kan worden aangepast naargelang het aantal opdrachten van de justitiehuizen ter uitvoe-
ring van de federale wetgeving (opdrachten door een gerechtelijke of administratieve over-
heid toevertrouwd aan een justitie-assistent, zoals de opvolging van de strafuitvoering). 
In die optiek moet het Rekenhof vanaf het begrotingsjaar 2019, en dit om de drie jaar, per 
gemeenschap de evolutie over de laatste drie jaar berekenen van het aantal opdrachten die 
ter uitvoering van federale wetgeving aan de justitiehuizen zijn toegekend.

• Fiscale autonomie 

 Het Rekenhof geeft advies over ontwerpen en voorstellen van decreten en ordonnanties 
tot invoering van gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting en van belastingver-
minderingen of -vermeerderingen, kortingen en belastingkredieten die op de gewestelijke 
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opcentiemen worden toegepast. Het advies handelt over de eerbiediging van het principe 
van de progressiviteit en is bestemd voor de federale regering en de gewestregeringen.

Op grond van het vijfde lid van artikel 180 van de Grondwet kan de wetgevende macht bij-
komende taken toekennen aan het Rekenhof. Het opdrachtgevende gewest of de opdracht-
gevende gemeenschap moet een vergoeding betalen aan het Rekenhof om die taken uit te 
voeren. De taken worden toegekend bij decreet. De vergoeding wordt op eensluidend advies 
van het Rekenhof vastgesteld. 

1.4 Hoe is het Rekenhof georganiseerd?

Het Rekenhof bestaat uit een college van twaalf leden, die worden benoemd door de Kamer 
van volksvertegenwoordigers. Het is samengesteld uit een Nederlandse kamer en een Franse 
kamer, die samen de algemene vergadering vormen. 

• De algemene vergadering is bevoegd voor de dossiers in verband met de federale Staat, 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
de Duitstalige Gemeenschap, de openbare instellingen die ervan afhangen, alsook voor de 
interpretatie van de Europese en de federale regelgeving.

• De Nederlandse kamer is exclusief bevoegd voor de dossiers betreffende de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de openbare instellingen die ervan afhangen en de 
Vlaamse provincies.

• De Franse kamer is exclusief bevoegd voor de dossiers aangaande de Franse Gemeenschap, 
de Franse Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest, de openbare instellingen die ervan 
afhangen en de Waalse provincies.

De Nederlandse kamer is als volgt samengesteld:
Voorzitter Hilde François
Raadsheren Jan Debucquoy

Rudi Moens
Vital Put
Walter Schroons

Hoofdgriffier Jozef Van Ingelgem

De administratieve diensten van het Rekenhof zijn onderverdeeld in drie sectoren die samen 
tien directies omvatten. De controle op de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest 
wordt uitgeoefend door de 9e directie (financiële pijler) en de 10e directie (thematische pijler). 
De taakverdeling over de diensten van die twee directies houdt rekening met de indeling van 
de Vlaamse overheid in beleidsdomeinen.
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1.5 Over welke middelen beschikt het Rekenhof?

1.5.1 Human resources

Het Rekenhof staat zelf in voor de aanwerving van zijn personeel. Vergelijkende wervings-
examens worden periodiek georganiseerd, doorgaans in samenwerking met Selor.

Eind december 2018 stelde het Rekenhof 461 personeelsleden uitgedrukt in voltijds equivalent 
tewerk. Daarvan behoort 59,5% tot niveau A (masterniveau).

1.5.2 Financiële middelen

Het Rekenhof ontvangt een dotatie ten laste van de federale begroting. Voor 2018 bedroeg die 
49,7 miljoen euro. De grootste post in de uitgavenbegroting zijn personeelsuitgaven (89,5%). 

1.5.3 Gebouw

Het Rekenhof betrekt sinds 1984 een gebouwencomplex aan de Regentschapsstraat 2 in 
Brussel. Het beheer gebeurt in samenwerking met de Regie der Gebouwen. Voor zijn controles 
gaat het Rekenhof ter plaatse bij de gecontroleerde instanties. 

1.6 Hoe werkt het Rekenhof samen met het Vlaams Parlement?

1.6.1 Protocol en reglement

Sinds 2012 bestaat er een protocol tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof dat een 
optimale samenwerking tussen beide instellingen beoogt. Het protocol handelt onder 
andere over informatie-uitwisseling, afspraken over publicatie en pers, onderzoeken op par-
lementair verzoek, inzage- en informatierecht, commissiebesprekingen en opvolging van 
Rekenhofaanbevelingen. In 2017 werden enkele actualiseringen uitgevoerd. Overeenkomstig 
het protocol vindt jaarlijks een overleg plaats tussen de voorzitters van beide instellingen.

Het Rekenhof oefent, naast de wettelijk verplichte recurrente opdrachten, zijn audits en 
controles op eigen initiatief uit (zie hoofdstuk 2). Dat algemene principe van onafhankelijk-
heid waarborgt de objectiviteit en onpartijdigheid. Daarnaast kunnen de parlementen het 
Rekenhof belasten met specifieke onderzoeksopdrachten. Het Vlaams Parlement heeft de 
procedure daarvoor vastgelegd in artikel 96 van zijn reglement.

1.6.2 Enquête

Ter uitvoering van het voornoemde protocol organiseert het Rekenhof na het verstrij-
ken van de helft van een legislatuur een enquête bij de Vlaamse parlementsleden over de 
Rekenhofproducten. In 200814, 201215 en 201716 heeft het dan ook een enquête georganiseerd 
over de verwachtingen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake de producten van het 

14 Stuk 2226 (2008-2009) – Nr. 1.
15 Stuk 37-H (2012-2013) – Nr. 1.
16 Meer hierover in het Activiteitenverslag over 2016 (hoofdstuk 5), Vlaams Parlement, 38 (2016-2017) – Nr. 1.

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2008-2009/g2226-1.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g37h-1.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2017_14_Activiteitenverslag_2016.pdf
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Rekenhof. De enquêteresultaten werden telkens aan de voorzitter van het Vlaams Parlement 
bezorgd en gepubliceerd, en de actiepunten werden na gezamenlijk overleg uitgevoerd.

1.6.3 Opvolging van de Rekenhofaanbevelingen en opvolgingsbesprekingen

Het Vlaams Parlement heeft in 2011 beslist dat de Vlaamse Regering in de beleidsbrieven 
moet vermelden welk gevolg ze heeft gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof17. 
Zoals bepaald in het protocol met het Vlaams Parlement moet het Rekenhof tegen 1 augustus 
een inventaris opstellen van de aanbevelingen waarop een reactie van de Vlaamse Regering 
wordt verwacht in de beleidsbrieven. Het Rekenhof bezorgt aan de voorzitter van het Vlaams 
Parlement de volledige inventaris en tegelijk aan elke minister het deel van de inventaris met 
de aanbevelingen waarover hij moet rapporteren in zijn beleidsbrieven (of vanaf de inwer-
kingtreding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën in de toelichting over de beleids- en 
begrotingsuitvoering).

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. Een 
opvolgingsbespreking is een tweede bespreking in de parlementaire commissie, die plaats-
vindt op initiatief van deze commissie. Opvolgingsbesprekingen maken het mogelijk op effi-
ciënte wijze na te gaan in hoeverre de aanbevelingen van het Rekenhof worden uitgevoerd. 
De minister geeft tijdens de opvolgingsbespreking systematisch toelichting over de uitvoering 
van de aanbevelingen, waarna het Rekenhof zijn commentaar geeft, dat het vooraf op tegen-
sprekelijke wijze heeft afgetoetst. De procedure is opgenomen in het protocol.

In het rekeningenrapport volgt het Rekenhof de opmerkingen uit vorige financiële controles 
op.

In zijn activiteitenverslag over 2011 aan het Vlaams Parlement (hoofdstuk 2) wijdde het 
Rekenhof een artikel aan de manier waarop de opvolging van de Rekenhofaanbevelingen 
gebeurt18.

1.6.4 Inzage en informatierecht

Voor de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van het Vlaams Parlement vallen, heeft 
iedere volksvertegenwoordiger recht op inzage en informatie met betrekking tot het dossier 
dat het Rekenhof heeft geopend op voorwaarde dat de onderzoeksfase is beëindigd. Hij dient 
daartoe een schriftelijk verzoek aan de voorzitter van het Rekenhof te richten. Het Rekenhof 
licht het parlement in over de geraadpleegde dossiers en de vragen gesteld door volksvertegen-
woordigers, evenals over de daarover gevoerde briefwisseling.

Als een volksvertegenwoordiger informatie wenst die aanzienlijke, specifieke opzoekingen 
vereist, brengt het Rekenhof het parlement daarvan op de hoogte. Het parlement beslist over 
de ontvankelijkheid van het verzoek en stelt eventueel de termijnen vast waarbinnen het 
Rekenhof zijn opzoekingen dient uit te voeren.

17 Artikel 82, 2. van het Reglement van het Vlaams Parlement.
18 Stuk 38 (2011-2012) – Nr. 1.

https://www.rekenhof.be/Docs/2012_18_Activiteitenverslag_2011.pdf
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1.6.5 Publicaties

Het publicatiebeleid van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement bestaat in een meervoudige 
communicatiestroom:

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

• een rekeningenrapport met de informatie over de algemene rekeningen en de ESR-
rapportering van de rechtspersonen;

• briefrapporten met een beknopte rapportering over ondersteunende financiële onderzoe-
ken;

• afzonderlijke thematische rapporten in de loop van het jaar, vooral performantieaudits;

• een jaarlijks activiteitenverslag (zie 1.6.6).

De verslagen van het Rekenhof zijn documenten van het Vlaams Parlement en krijgen een 
nummer. Bijna alle verslagen geven aanleiding tot een bespreking in de parlementaire vak-
commissie of de commissie voor Financiën en Begroting. 

1.6.6 Activiteitenverslag 

De Nederlandse kamer van het Rekenhof bezorgt het Vlaams Parlement elk jaar een activitei-
tenverslag. Dit verslag heeft drie functies: 

1. Een beeld geven van alle controleactiviteiten van het Rekenhof ten aanzien van de Vlaamse 
overheid.

2. Een overzicht bieden van alle tijdens het afgelopen jaar aan het Vlaams Parlement ver-
stuurde rapporten en hun opvolging.

3. Informatie verstrekken aan het Vlaams Parlement over de werking, organisatie en metho-
diek van het Rekenhof, doorgaans uitgediept in één à twee thema-artikelen zoals:

• Wegwijs in de financiële resultaten van de overheid: dit artikel beschrijft bevattelijk de 
verschillende financiële begrippen, zoals het resultaat van de uitvoering van de begro-
ting, het bedrijfseconomische resultaat, het ESR-vorderingensaldo, …19;

• Performantienormen in de Vlaamse auditrapporten20;

• Consolidatieperimeter van de Vlaamse overheid21;

• Afzonderlijke auditrapporten – tegensprekelijke procedure22;

• Reflectiedag over de impact van rekenkamers23.

Naast het activiteitenverslag van de Nederlandse kamer verschijnt er jaarlijks ook een 
Rekenhofbreed jaarverslag.

19 Zie Activiteitenverslag over 2018 (hoofdstuk 5), Vlaams Parlement, 38 (2017-2018) – Nr. 1.
20 Zie Activiteitenverslag over 2018 (hoofdstuk 6), Vlaams Parlement, 38 (2017-2018) – Nr. 1.
21 Zie Activiteitenverslag over 2017 (hoofdstuk 6), Vlaams Parlement, 38 (2017-2018) –  Nr. 1.
22 Zie Activiteitenverslag over 2013 (hoofdstuk 2), Vlaams Parlement, 38 (2012-2013) – Nr. 1.
23 Zie Activiteitenverslag over 2016 (hoofdstuk 6), Vlaams Parlement, 38 (2016-2017) – Nr. 1.

https://www.ccrek.be/docs/2019_18_Activiteitenverslag_2018.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2019_18_Activiteitenverslag_2018.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2018_12_Activiteitenverslag_2017.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2014_12_Activiteitenverslag_2013.pdf
https://www.ccrek.be/docs/2017_14_Activiteitenverslag_2016.pdf
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1.7 Wat doet het Rekenhof op internationaal vlak?

Het Rekenhof maakt deel uit van de International Organization of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI): dit is de wereldwijde organisatie van hoge controle-instellingen, opgericht in 1953 
als niet-gouvernementele organisatie van de Verenigde Naties.

Binnen INTOSAI zijn er regionale werkgroepen, zoals 
EUROSAI (European Organization of Supreme Audit 
Institutions), AFROSAI (African Organization of Supreme 
Audit Institutions), enz.

INTOSAI ontwikkelt internationale standaarden voor audits 
in de publieke sector24, de ISSAI (International Standards 
of Supreme Audit Institutions). Zo beklemtoont ISSAI 10 
de onafhankelijkheid van rekenkamers, die een voldoende 

breed mandaat en volledige discre tionaire bevoegdheid horen te hebben om hun taken te 
vervullen, die vrij horen te zijn in hun selectie van auditonderwerpen en de organisatie van 
de audits, die onbeperkt en gratis toegang moeten hebben tot de noodzakelijke informatie, 
alsook de vrijheid om onbelemmerd hun bevindingen te rapporteren en het publicatietijdstip 
van de auditverslagen te bepalen, enz. Het Rekenhof werkt in het kader van INTOSAI en 
EUROSAI mee aan de ontwikkeling van die internationale auditstandaarden en neemt deel 
aan werkgroepen en seminaries. Het zorgde ook voor een vertaling van deze normen naar het 
Nederlands25.

In het kader van EUROSAI leidt het Rekenhof een projectgroep die een best practice gids uit-
werkt over de opvolging van de implementatie van aanbevelingen.

De onderzoeksplanning, controleaanpak en rapportering van het Rekenhof zijn in overeen-
stemming met de normen van INTOSAI. De toepassing van die normen impliceert onder meer: 

• systeemgerichte controles uitvoeren; 

• de overheid aansporen tot toepassing van internationale normen; 

• handleidingen en procedures opstellen en toepassen; 

• de werkzaamheden van anderen (bedrijfsrevisoren, interne audit, consultants enz.) gebrui-
ken voor zover de overeenstemming ervan met de vereisten inzake overheids auditing is 
gegarandeerd.

Daarnaast bestaan er ook heel wat bilaterale contacten met andere rekenkamers: 

• Het Rekenhof ontvangt regelmatig buitenlandse delegaties. In het bijzonder met de 
Nederlandse Algemene Rekenkamer zijn er regelmatig contacten. Zo organiseren beide 
instellingen tweejaarlijks een gezamenlijke reflectiedag. 

24 Deze zijn terug te vinden op www.issai.org.
25 https://www.rekenhof.be/NL/Voorstelling/InternationaleBetrekkingen.html#ISSAI.

http://www.issai.org
https://www.rekenhof.be/NL/Voorstelling/InternationaleBetrekkingen.html#ISSAI
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• Het Rekenhof werkt geregeld mee aan internationale joint audits, bijvoorbeeld in 2018 was 
er in het kader van EUROSAI een audit over de energie-efficiëntie in overheidsgebouwen.

• Het Rekenhof werkt samen met de Europese Rekenkamer aan de controle van de uitgaven 
van de Europese Unie: als waarnemer bij DAS-onderzoeken26, als lid van werkgroepen van 
hoge controle-instellingen over financieel management van Europese gelden, over btw, 
enz.

26 DAS: Déclaration d’Assurance of jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring die de Europese Rekenkamer aflevert.
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HOOFDSTUK 2

Controle op de Vlaamse overheid
2.1 Hoe pakt het Rekenhof zijn audits en controles aan?

Het Rekenhof bepaalt zelf de procedures en methodes om zijn controles uit te voeren en de 
resultaten ervan mee te delen. Het legt zijn controledoelstellingen vast in meerjarige strategi-
sche plannen en in jaarlijkse operationele plannen en beheersplannen.

De controles van het Rekenhof gebeuren a posteriori, dit wil zeggen nadat de overheid de 
verrichtingen heeft voltrokken, en worden uitgevoerd door controleteams. Voor zijn verschil-
lende auditactiviteiten heeft het Rekenhof methodieken ontwikkeld in handleidingen en 
instructies. Het Rekenhof is gemachtigd zich alle documenten en inlichtingen te doen ver-
strekken. De controleteams werken vooral op basis van verantwoordingsstukken die aan het 
Rekenhof worden bezorgd en van informatie die ze ter plaatse bij de gecontroleerde instantie 
verzamelen. Ze kunnen ook andere stakeholders bevragen, zoals begunstigden van subsidies, 
belangenorganisaties en eventueel burgers. Door de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën zal 
het Rekenhof de aanwending van subsidies niet alleen ter plaatse bij de gesubsidieerde kun-
nen controleren, maar ook bij de persoon aan wie de gesubsidieerde de subsidie heeft doorge-
geven om het doel te verwezenlijken waarvoor de subsidie is toegekend. Het Rekenhof staaft 
zijn vaststellingen, oordelen en aanbevelingen met bewijsstukken en richt zich daarbij naar 
de internationale auditnormen.

De rapporten van het Rekenhof zijn openbaar, als document van het Vlaams Parlement. Ze 
worden op de website van zowel het Vlaams Parlement als die van het Rekenhof geplaatst. Het 
Rekenhof bepaalt zelf zijn publicatieagenda. Over elke publicatie verstuurt het een persbe-
richt, zodat de media erover kunnen berichten.

2.2 Hoe voert het Rekenhof zijn begrotingsonderzoek uit?

2.2.1 Product: begrotingsverslag

Het Rekenhof adviseert het Vlaams Parlement over de ontwerpen van begroting en begro-
tingsaanpassing en over de bijbehorende beleids- en begrotingstoelichting, alsook eventu-
eel over de toekenning van voorlopige uitgavenkredieten in het geval de begroting niet werd 
goedgekeurd tegen het begin van het nieuwe begrotingsjaar27. Het formuleert zijn bevindin-
gen en commentaren in een verslag bij de ontwerpbegroting.

Het begrotingsonderzoek vindt plaats na indiening van het begrotingsontwerp door de 
Vlaamse Regering, maar vóór goedkeuring ervan door het Vlaams Parlement. Omdat het is 
bedoeld om het Vlaams Parlement te ondersteunen bij de behandeling van het regeringsont-
werp, legt het Rekenhof zijn verslag voor bij de start van het parlementair debat in de commis-
sie Algemeen beleid, Financiën en Begroting. Het licht zijn verslag ook toe in die commissie.

27 Rekendecreet, artikel 64; Vlaamse Codex Overheidsfinanciën, artikel 61.
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In zijn begrotingsverslagen schenkt het Rekenhof aandacht aan begrotingstechnische aspec-
ten, aan de wijze waarop de beleidsdoelstellingen budgettair worden vertaald en aan macro-
economische begrotingsaspecten (bijvoorbeeld begrotingsnormering).

2.2.2 Auditproces

Het begrotingsonderzoek moet op een korte termijn gebeuren. Daarom heeft het Rekenhof 
inzage in de begrotingsvoorstellen van de administraties en de verslagen van de vergaderingen 
waarin de voorstellen worden besproken. Die begrotingsvoorbereidende documenten zijn 
een hulpmiddel bij het onderzoek, maar het begrotingsadvies heeft uitsluitend betrekking op 
de finale begrotingsdocumenten.

De inhoudelijk belangrijke conclusies van het begrotingsonderzoek worden opgenomen in 
het begrotingsverslag aan het Vlaams Parlement. De meer formele of technische opmerkin-
gen worden opgenomen in een verslag aan het departement Financiën en Begroting, dat als 
bijlage wordt gevoegd bij het verslag aan het Vlaams Parlement.

De inhoud van het Rekenhofverslag biedt in eerste instantie input voor het begrotingsdebat 
in het Vlaams Parlement. Het advies kan aanleiding geven tot amendementen op het begro-
tingsontwerp. Samen met een repliek dient de Vlaamse Regering zelf gewoonlijk een reeks 
amendementen in die zijn geïnspireerd door het Rekenhofverslag. Sommige aanbevelingen 
uit het verslag leiden tot een verbetering van het begrotingsontwerp of toelichtende docu-
menten voorgelegd bij een volgende begrotingsronde.

Het Rekenhof neemt de vaststellingen en conclusies van het begrotingsonderzoek en het 
begrotingsadvies mee bij de controle van de rekeningen en bij de begrotingsuitvoering.

Impact van het Europese begrotingstoezicht

Het begrotingstoezicht van Europa heeft een steeds belangrijker invloed op de begroting 
van de lidstaten en dus ook van de Belgische overheden. Al geruime tijd is het vorderingen-
saldo dat is gebaseerd op het Europees stelsel van rekeningen (ESR) het belangrijkste crite-
rium voor de begrotingsnormering. Het Rekenhof besteedt daaraan dan ook veel aandacht 
bij zijn begrotingsonderzoek en rekeningencontrole en bij de rapportering daarover aan het 
Vlaams Parlement. Ook voor het onderzoek van de overheidsschuld steunt het Rekenhof op 
de Europese omschrijving daarvan.

Naar aanleiding van de financieel-economische crisis in het najaar van 2008 is de Europese 
begrotingsregelgeving verstrengd en het toezicht door de Europese Commissie verscherpt.

Voor de omzetting van de nieuwe Europese regelgeving inzake voorschriften voor de begro-
tingskaders van de lidstaten (sixpack) en inzake gemeenschappelijke voorschriften voor de 
monitoring en beoordeling van ontwerpbegrotingsplannen en voor het garanderen van de 
correctie van buitensporige tekorten van lidstaten van de eurozone (twopack), heeft de wet-
gever de bepalingen gewijzigd tot organisatie van de begroting en de comptabiliteit van zowel 
de federale staat als van de deelgebieden. Het begrotingsonderzoek van het Rekenhof houdt 
rekening met dat gewijzigde kader.
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2.3	 Hoe	voert	het	Rekenhof	zijn	financiële	controle	uit?	

2.3.1 Product: rekeningenrapport

Voorafgaand aan het begrotingsjaar machtigt het Vlaams Parlement via de goedkeuring van 
de begroting de Vlaamse Regering om ontvangsten te innen en uitgaven te doen om het voor-
gestelde beleid uit te voeren. In de (algemene) rekeningen die na afloop van het begrotingsjaar 
worden opgesteld, verantwoordt de regering wat zij werkelijk heeft ontvangen en uitgegeven. 
De formele goedkeuring van de rekeningen door het Vlaams Parlement sluit de begrotings-
cyclus af.

Zowel de algemene rekeningen van de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk 
beheer, als de jaarrekeningen van de Vlaamse rechtspersonen bestaan uit:

• een bedrijfseconomisch gedeelte met een balans (op 31 december) en een resultatenreke-
ning, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar;

• een rapportering over de uitvoering van de begroting, opgesteld in dezelfde vorm als de 
begroting;

• een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begro-
ting (onder meer met een reconciliatie28 tussen het bedrijfseconomisch en het budgettair 
resultaat).

Het Rekenhof heeft niet alleen een taak bij de totstandkoming van de begroting, maar komt 
ook tussen op het moment dat de rekeningen worden voorgelegd. Ter uitvoering van arti-
kel 10, §1/1 van de algemene bepalingenwet van 16 mei 2003 moet het Rekenhof de algemene 
rekeningen van de Vlaamse Gemeenschap vanaf begrotingsjaar 2020 certificeren. De Vlaamse 
Codex Overheidsfinanciën voorziet ook in een certificering door het Rekenhof van de ESR-
rekening van de geconsolideerde Vlaamse deelstaatoverheid, die naast de ESR-rekening van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ook de ESR-rekeningen van de Vlaamse rechts-
personen omvat. Het Rekenhof oefent ook op budgettair en boekhoudkundig vlak een infor-
matieopdracht uit voor het Vlaams Parlement.

Het Rekenhof rapporteert in zijn jaarlijks rekeningenrapport zijn bevindingen bij de algemene 
rekeningen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en bij de ESR-consolidatie. Het 
geeft erin ook duiding bij specifieke aspecten van de begrotingsuitvoering.

De nieuwe Vlaamse Codex Overheidsfinanciën en het bijbehorende uitvoeringsbesluit bevat-
ten een zeer strikte kalender voor de financiële rapportering en de controle daarop. Tegen 
31 maart maken de Vlaamse Regering en de rechtspersonen hun rekening op. De bedrijfsrevi-
soren certificeren de rekeningen van de meeste rechtspersonen. Op 21 mei dient de Vlaamse 
Regering de rekening van de Vlaamse Gemeenschap en de geconsolideerde rekening van de 
Vlaamse deelstaatoverheid bij het Vlaams Parlement in. Het Vlaams Parlement keurt de reke-
ning van de Vlaamse Gemeenschap uiterlijk op 21 juli bij decreet goed.

28 Reconciliatie is het nagaan dat twee gerelateerde registraties met elkaar in overeenstemming zijn.
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2.3.2 Auditproces

Geïntegreerd risicomodel

Het rekendecreet van 8 juli 2011 breidde de controlebevoegdheid van het Rekenhof uit tot 
alle entiteiten die door de Nationale Bank van België, in overleg met het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen (INR), worden geclassificeerd in de ESR-sector Vlaamse Gemeenschap 
onder sectorcode 1312. De nieuwe Vlaamse Codex Overheidsfinanciën regelt ook de financiële 
verantwoording van alle entiteiten van de Vlaamse deelstaatoverheid. Het betreft ministe-
ries, diensten met afzonderlijk beheer, intern verzelfstandigde agentschappen met en zonder 
rechtspersoonlijkheid, publiek- en privaatrechtelijk extern verzelfstandigde agentschappen, 
Vlaamse openbare instellingen van het type A, B en sui generis, strategische adviesraden, 
eigen vermogens, maar ook de universiteiten, hogescholen, associaties en de erkende krediet-
maatschappijen inzake woonbeleid.

Ter uitvoering van een protocol van 4 juli 2006 controleert het Rekenhof ook jaarlijks de reke-
ningen van het Vlaams Parlement en van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellin-
gen. Ter uitvoering van het protocol van 28 april 1997 controleert het de rekeningen van de 
vzw Pensioenen Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Door de uitbreiding van de controlebevoegdheid van het Rekenhof is een volkomen controle 
op entiteitsniveau niet mogelijk. Het Rekenhof heeft dan ook een nieuwe financiële controle-
strategie ontwikkeld, waarbij het vertrekt van een geconsolideerde aanpak van de controle29 
en daarbij maximaal gebruik maakt van de controleresultaten van andere controleactoren. De 
principes van die financiële controlestrategie zijn de volgende:

• Er is een sturende rol weggelegd voor het begrotingsonderzoek en -analyse: het Rekenhof 
besteedt bij de controle op de uitvoering van de begroting maximaal aandacht aan de 
begrotingsaccenten van de Vlaamse Regering (nieuw beleid, besparingsmaatregelen, een-
malige operaties, enz.) en aan zijn opmerkingen bij de begrotingen.

• Doordat het aantal te controleren instellingen ruim is toegenomen, streeft het Rekenhof 
naar een volkomen controle op het niveau van de geconsolideerde Vlaamse overheid in 
plaats van een volkomen controle op entiteitsniveau.

• Het Rekenhof stuurt zijn controles sinds de rekeningen over 2012 vanuit een geïntegreerd 
risicomodel: de focus ligt op de wettigheid en financiële controle bij zowel ministeries als 
agentschappen.

• Het single-auditconcept wordt geïntegreerd in de controles van het Rekenhof: dat ver-
onderstelt een optimale afstemming met de controleactiviteiten van de controleactoren, 
waaronder de bedrijfsrevisor voor de financiële controle.

Zijn geïntegreerd financiële risicomodel, FORM, steunt op twee criteria: het financieel-bud-
gettaire gewicht van een begrotingsartikel en de klemtonen die de Vlaamse Regering in de 
begroting legt. Door prioriteit te geven aan de grotere budgetten en aan de thema’s die in de 
begroting extra aandacht krijgen, streeft het Rekenhof naar een evenwicht tussen actualiteits-
waarde en voldoende afdekking. Die afdekking heeft het nodig om zich een globaal oordeel te 
kunnen vormen over de uitvoering van de begroting en om de geconsolideerde ESR-rekening 

29 Een volkomen controle is erop gericht een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de financiële overzichten als 
geheel geen afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of van fouten.
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van de Vlaamse deelstaatoverheid te kunnen certificeren vanaf begrotingsjaar 2020. Bij de 
selectie van de controles speelt ook de risico-inschatting een belangrijke rol. De controles 
bestaan uit rekeningencontroles, transactiecontroles, analytisch onderzoek en ondersteu-
nende onderzoeken. De bevindingen worden aan het parlement gerapporteerd via het reke-
ningenrapport, briefrapporten of financiële themaverslagen.

Rekenhof als groepsauditor 

Met het oog op single audit (zie 1.2.2) zette het Rekenhof sinds 2013 belangrijke stappen 
om de samenwerking met de bedrijfsrevisoren bij de rekeningencontrole in goede banen 
te leiden. Het principe van single audit is verankerd in artikel 66 van de Vlaamse Codex 
Overheidsfinanciën. Voor de afstemming en informatie-uitwisseling rond de rekeningencon-
troles maken de Vlaamse Regering, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het Rekenhof 
een jaarlijkse afsprakennota. Voor de certificering van de geconsolideerde rekeningen van de 
Vlaamse deelstaatoverheid vervult het Rekenhof feitelijk de functie van groepsauditor waar-
bij het op basis van het single auditconcept maximaal voortbouwt op de bevindingen van de 
bedrijfsrevisoren over de jaarrekeningen van de Vlaamse rechtspersonen.

De toepassing van single audit vermindert de eigen verantwoordelijkheid niet:

• het Rekenhof blijft verantwoordelijk voor de resultaten van zijn controle, ook als het 
gebruik maakt van de controleresultaten van andere controleactoren;

• de bedrijfsrevisor blijft verantwoordelijk voor de certificering van de individuele rekenin-
gen.

De verantwoordelijkheden van de groepsauditor houden in: 

• Aansturing van de controle van de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven. Een hulp-
middel bij de aansturing van de controle zijn de groepsinstructies. Die kunnen voorzien in 
een kalender met deadlines voor overleg en rapportering, en in materialiteitsdrempels toe 
te passen bij de controle. 

• Toezicht op de uitvoering van de controles (door overleg met de bedrijfsrevisor en door 
kennis te nemen van zijn verslag en eventueel werkdossier).

• Uitvoering van eigen controles bij groepsonderdelen, maar ook centraal (consolidatiever-
richtingen).

• Rapportering over de controle van de geconsolideerde ontvangsten en uitgaven, aan de 
Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

2.4 Hoe komen de performantieaudits van het Rekenhof tot stand?

2.4.1 Product: afzonderlijke rapporten

Het Rekenhof bezorgt jaarlijks een aantal afzonderlijke auditrapporten aan het Vlaams 
Parlement waarin het beleid van ministers en het beheer van administraties op doeltreffend-
heid, doelmatigheid en zuinigheid worden beoordeeld. Ook rechtmatigheidsaspecten komen 
daarbij aan bod.
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Meer dan 20 jaar geleden is het Rekenhof begonnen met performantieaudit, op basis van 
resoluties van het Federaal en het Vlaams Parlement. De wet van 10 maart 199830 kende aan 
het Rekenhof het recht toe performantieaudits uit te voeren. Sindsdien heeft het Rekenhof 
geïnvesteerd in procedurele en methodologische ontwikkeling.

De bestaande Rekenhofonderzoeken tonen aan dat performantieaudit erg veelzijdig is: 
gaande van de evaluatie van beheersaspecten van één entiteit tot de evaluatie van de effecten 
van een beleidsmaatregel of -programma, met alle mogelijke tussenvormen. Het Rekenhof 
wil meer en meer focussen op maatschappelijk belangrijke thema’s en op de resultaten van 
het overheidsbeleid.

Naar aanleiding van 20 jaar performantieaudits door het Rekenhof vond op 24 mei 2018 in 
het Vlaams Parlement een studiedag plaats. Het Rekenhof heeft de diverse lezingen en het 
panelgesprek van de studiedag samengevat en gebundeld in een verslagboek31.

2.4.2 Auditproces

Performantieaudits verlopen volgens een gestroomlijnd onderzoeksproces, dat bestaat uit de 
volgende fasen. 

Selectie van auditthema’s

De relevantie van een audit hangt in belangrijke mate af van de keuze van het thema. Het 
parlement kan audits vragen, maar het Rekenhof kiest grotendeels zijn auditthema’s zelf, wat 
zijn onafhankelijkheid onderstreept. Uiteraard houdt het rekening met wat het parlement 
zou kunnen interesseren. Uit een enquête bij de parlementsleden (zie 1.6.2) blijkt dat die 
interesse vooral gaat naar audits over beleidsresultaten. Om de auditthema’s in die richting 
te sturen, heeft het Rekenhof in 2015 zijn selectiemethode van auditthema’s aangepast. Per 
beleidsdomein lijst het per legislatuur de grote maatschappelijke uitdagingen op, op basis 
van beleidsteksten en memoranda. Voor mobiliteit en openbare werken ging het in de vorige 
legislatuur onder meer om de fileproblematiek, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit; 
voor welzijn, volksgezondheid en gezin gaat het bijvoorbeeld om de Vlaamse sociale bescher-
ming, kinderopvang of armoedebestrijding; voor omgeving gaat het om klimaatverandering, 
duurzame energie of de waterproblematiek. Binnen die uitdagingen definieert het Rekenhof 
jaarlijks auditthema’s, die het vervolgens prioriteert aan de hand van drie criteria: 

1. De resultaten van een zelf uitgevoerde risicoanalyse: een risico is een gebeurtenis of 
omstandigheid die de realisatie van beleidsdoelstellingen bemoeilijkt. Risico’s worden als 
laag, middelmatig of hoog beoordeeld. Die risicobeoordeling weegt voor de helft door in 
de prioritering.

30 Wet van 10 maart 1998 tot wijziging van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
31 Zie: Vinger aan de pols van de Vlaamse overheid, 20 jaar performantieaudits door het Rekenhof in Vlaanderen 

(https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=7cd9bacb-ff7c-496b-b409-f7286cbaff59).

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=7cd9bacb-ff7c-496b-b409-f7286cbaff59
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2. Het maatschappelijk belang: het Rekenhof bepaalt of een auditthema te maken heeft met 
het algemeen welzijn, met het algemene welvaartspeil, met grondrechten, met sociale 
cohesie, enz. INTOSAI stelt voorop dat audits een verschil in het leven van burgers moeten 
maken. Het Rekenhof kijkt daarom ook expliciet naar de publieke belangstelling voor het 
thema én de interesse van het parlement. Het raadpleegt ook middenveldorganisaties. Het 
maatschappelijk belang weegt voor een derde mee.

3. Het budgettair belang, dat nog het gemakkelijkste te kwantificeren is, weegt voor een 
zesde mee in de prioritering. 

Voor de audits die het Rekenhof uitvoert op verzoek van het parlement, wordt de selectiepro-
cedure uiteraard niet doorlopen. Hun aantal is echter beperkt: minder dan 10% van het totaal.

Voorstudie

Elke performantieaudit steunt op een voorstudie. Daarin formuleert het Rekenhof zijn onder-
zoeksvragen, bepaalt het de normen waaraan het zal toetsen en de manier waarop het infor-
matie zal verzamelen en analyseren. De voorstudie bevat ook een concrete planning van de 
audit.

Het Rekenhof kondigt zijn audits aan bij de geauditeerde instellingen, ministers en parle-
mentsvoorzitter, en bezorgt het Vlaams Parlement viermaal per jaar een lijst met te verwach-
ten rapporten voor het volgende semester.

Uitvoering

Door data en informatie te verzamelen en te analyseren, komt het Rekenhof tot een vergelij-
king van de feiten (wat is) met de vooropgestelde normen (wat zou moeten zijn). Het hanteert 
daartoe diverse onderzoekstechnieken: literatuurstudie, analyse van begrotings- en beleids-
documenten en interne documenten van de geauditeerde, analyses op basis van steekproeven 
van dossiers of data, interviews met vertegenwoordigers van de geauditeerde, interviews of 
bevragingen van anderen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid (belangenorgani-
saties, deskundigen, scholen, bedrijven, burgers), enz. Op basis daarvan velt het een oordeel 
en formuleert het conclusies en aanbevelingen, onderbouwd door gestructureerde werkdos-
siers.

Rapportering

Het Rekenhof schrijft zijn bevindingen en conclusies in een verslag neer, als het kan ook 
kwantitatief onderbouwd, maar het geeft geen abstracte eindscore. Het streeft ernaar in een 
heldere taal te schrijven, met de juiste toon, die de nuanceringen van de bevindingen correct 
weergeeft. Verder wil het zijn rapporten ook visueel aantrekkelijk maken. De bruikbaarheid 
van een rapport is immers afhankelijk van de leesbaarheid.

Het ontwerprapport bezorgt het Rekenhof aan de administratie en de minister opdat zij de 
feitelijke juistheid kunnen nagaan en kunnen reageren op de conclusies en aanbevelingen. 
Die tegensprekelijkheid is cruciaal. Een consensus is niet vereist, maar bezwaren en tegenar-
gumenten moeten duidelijk zijn. Het antwoord van de minister maakt integraal deel uit van 
elk rapport.
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Nazorg

Het overgrote deel van de Rekenhofrapporten komt aan bod in de bevoegde parlementaire 
commissies. Bij de toelichting in de commissie door vertegenwoordigers van het Rekenhof 
rapporteert de minister over de wijze waarop de aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. Dat 
doet hij ook in de jaarlijkse beleidsbrief of in de toelichting over de beleids- en begrotings-
uitvoering. Op die manier spelen de Rekenhofrapporten ten volle hun rol als element in de 
verantwoordingsrelatie tussen regering en parlement.

Het Rekenhof volgt de impact van de audits ook intern op, met impactnota’s32. Op basis daar-
van kan het een opvolgingsaudit plannen, of aan het parlement een opvolgingsbespreking 
(zie 1.6.3) voorstellen.

Naast het parlementair debat is het maatschappelijk debat belangrijk. Daarom gaat het 
Rekenhof ook in op uitnodigingen om een rapport te presenteren, voor overheidsadministra-
ties, maar ook voor strategische adviesraden, koepels of belangenorganisaties. Het gaat vaak 
om audits waarin zij gehoord zijn geweest.

Voorbeelden van presentaties door het Rekenhof in 2018

18/06/2018 De Schoolbrug, Antwerpen Gelijke onderwijskansen in het gewoon basis

onderwijs

04/09/2018 Kabinet van de Vlaamse 

minister van Onderwijs

Presentatie voor diverse onderwijsactoren 

over de personeelsevaluatie uit het Rekenhof

verslag over de rechtspositie van het personeel 

van het basis en secundair onderwijs

13/11/2018 Raad Hoger Onderwijs van 

de Vlaamse Onderwijsraad

Presentatie van het verslag van het Rekenhof 

over de integratie van de academische hoge

schoolopleidingen in de universiteiten

16/11/2018 Samenlevingsopbouw 

Antwerpen provincie vzw

Presentatie van het verslag van het Rekenhof 

over Energiearmoede – resultaten en eva luatie 

van beleidsinstrumenten

32 Voor een evaluatie van de impact: zie Activiteitenverslag over 2017 (hoofdstuk 5), Vlaams Parlement, 38 (2017-2018) – 
Nr. 1.

https://www.ccrek.be/docs/2018_12_Activiteitenverslag_2017.pdf
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HOOFDSTUK 3

Inventaris Rekenhofonderzoeken 
2014-2019 per beleidsdomein
Hieronder volgt een lijst van de Rekenhofonderzoeken ingedeeld volgens de beleidsdomei-
nen. Het betreft alle onderzoeken van de legislatuur 2014-2019. Naast afzonderlijk gepubli-
ceerde thematische onderzoeken gaat het om begrotingsverslagen, financiële onderzoeken 
gepubliceerd in het rekeningenboek en vanaf 2015 het rekeningenrapport33. Ook gevraagde 
onderzoeken en adviezen zijn in het overzicht opgenomen.

Financiën en Begroting
Thematisch onderzoek Europese structuur en investeringsfondsen 

in gedeeld beheer: financiële risico’s voor de 
Vlaamse overheid

In uitvoering

Impact van de vluchtelingencrisis op de Vlaamse 
begrotingsuitvoering 2016

Verslag aan VP 29/01/2018, 39 
(20172018) Nr. 1

Impact zesde staatshervorming op de Vlaamse 
overheid

Verslag aan VP 08/01/2018, 
37C (20172018) Nr. 1

Verlaging werkgeversbijdragen: impact op 
Vlaamse gesubsidieerde entiteiten

Verslag aan VP 16/05/2017, 20 
(20162017) Nr. 1

Uitvoering van de besparings en begrotings
maatregelen 2015 

Verslag aan VP 03/11/2016, 
37A (20162017) Nr. 1

Rekeningenboek Kas en schuldbeheer Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Verwerking en transparantie van de stromen 
binnen de Vlaamse Belastingdienst

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Toepassing ESR2010 door de Vlaamse overheid Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Budgettaire impact van alternatieve financie
ringsprojecten

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Uitgavencyclus Orafin en boeking in de module 
crediteuren

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Rekeningenrapport Rekeningenrapport over 2018 In uitvoering

Rekeningenrapport over 2017 Verslag aan VP 27/06/2018, 36 
(20172018) Nr. 1

Rekeningenrapport over 2016 Verslag aan VP 30/06/2017, 36 
(20162017) Nr. 1

Rekeningenrapport over 2015 Verslag aan VP 30/06/2016, 36 
(20152016) Nr. 1

33 Sinds 2015 heeft het Rekenhof zijn publicatiebeleid voor financiële onderzoeken bij de Vlaamse overheid aangepast: 
het rekeningenboek met daarin financiële thema-artikelen is vervangen door een rekeningenrapport met daarnaast 
afzonderlijke publicaties over financiële onderzoeken.
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Begrotingsverslag Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2019 Verslag aan VP 16/11/2018 16 
(20182019) Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse 
begroting 2018

Verslag aan VP 17/05/2018 20 
(20172018) Nr. 1

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018 Verslag aan VP 14/11/2017 16 
(20172018) Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse 
begroting 2017

Verslag aan VP 16/05/2017 20 
(20162017) Nr. 1

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2017 Verslag aan VP 14/11/2016 16 
(20162017) Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse 
begroting 2016

Verslag aan VP 17/05/2016 20 
(20152016) Nr. 1

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2016 Verslag aan VP 16/11/2015 16 
(20152016) Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse 
begroting 2015

Verslag aan VP 18/05/2015 
20A (20142015) Nr. 1

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2015 Verslag aan VP 14/11/2014 16 
(20142015) Nr. 1

Onderzoek van de tweede aanpassing van de 
Vlaamse begroting 2014

Verslag aan VP 14/11/2014 20 
(20142015) Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse 
begroting 2014

Verslag aan VP 23/04/2014 20 
(20132014) Nr. 1

Advies Advies van het Rekenhof over het voorstel van 
decreet houdende een kader voor grote projec
ten en programma’s

Advies aan VP 24/01/2019

Advies van het Rekenhof i.v.m. controle van de 
verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en 
de individuele kandidaten voor de verkiezingen 
van het Vlaams Parlement van 25 mei 2014

Advies aan VP 28/10/2014

Onderwijs en Vorming
Thematisch onderzoek Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs In uitvoering

Mdecreet en de zorg in het gewoon onderwijs Verslag aan VP 11/04/2019, 
37C (20182019) Nr. 1

Integratie van de academische hogeschooloplei
dingen in de universiteiten

Verslag aan VP 01/08/2018, 
37G (20172018) Nr. 1

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basis
onderwijs

Verslag aan VP 03/10/2017, 
37A (20172018) Nr. 1

Rechtspositie van het personeel van het basis 
en secundair onderwijs

Verslag aan VP 12/01/2016, 
37A (20152016) Nr. 1

Werkingsbudgetten voor het gewoon basis en 
secundair onderwijs

Verslag aan VP 17/06/2015, 
37F (20142015) Nr. 1

Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt Verslag aan VP 26/11/2014, 
37C (20142015) Nr. 1

Rekeningenboek Studentenvoorzieningen bij de hogescholen Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Rapportering over sociale en fiscale lasten op 
centraal betaalde onderwijslonen 

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Vlaamse hogescholen: aankoopstructuur en 
procedure

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1
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Toelagen en vergoedingen in het UZGent Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Impact van de inkanteling van academische 
hogeschoolopleidingen op de jaarrekening 2013 
van de universiteiten

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Thematisch onderzoek Crisisjeugdhulp: analyse van nietbeantwoorde 

hulpvragen
Verslag aan VP 18/04/2018, 
37E (20172018) Nr. 1

Vlaams preventief gezondheidsbeleid Verslag aan VP 23/02/2016, 
37B (20152016) Nr. 1

Rekeningenboek Uitvoering van de armoede en schuldbemidde
lingsdecreten

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Projectsubsidies bij de agentschappen met 
rechtspersoonlijkheid in het beleidsdomein WVG

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Uitvoering van de vierde Vlaamse intersectorale 
akkoorden voor de social- en non-profitsectoren

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

VAPH: persoonsgebonden budgetten en per
soonsvolgende convenanten

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Mobiliteit en Openbare Werken
Thematisch onderzoek Realisatie missing links In uitvoering

ReTiBo. Realisatie van het project Registratie, 
Ticketing en Boordcomputer bij De Lijn

Verslag aan VP 25/03/2019, 
37B (20182019) Nr. 1

Fietspaden in Vlaanderen Verslag aan VP 26/09/2017, 37 
(20172018) Nr. 1

Verrekeningen bij nv De Scheepvaart Verslag aan VP, 09/11/2016, 
37B (20162017) Nr. 1

Baggerwerken in Vlaanderen Verslag aan VP 08/03/2016, 
37C (20152016) Nr. 1

Verrekeningen bij het agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust

Verslag aan VP 26/06/2014, 37 
(2014) Nr. 1

Besluitvorming en onderbouwing van trampro
jecten door De Lijn

Verslag aan VP 24/02/2014, 
37A (20132014) Nr. 1

Rekeningenboek Laattijdige aanrekening van facturen en verwijl
intresten bij het ministerie MOW

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Openstaande vorderingen bij de DAB Vlaams 
Infrastructuurfonds (VIF)

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Advies Bedrijfseconomische, boekhoudkundige en ESR
verwerking van PPSprojecten

Advies aan de minister van 
Financiën en Begroting op 
24/03/2015

Masterplan 2020 Elfde voortgangsrapportage over het Masterplan 
2020

Verslag aan VP 11/01/2017, 63 
(20142015) Nr. 14

Tiende voortgangsrapportage over het Master
plan 2020

Verslag aan VP 26/05/2016, 63 
(20142015) Nr. 11

Negende voortgangsrapportage over het Master
plan 2020

Verslag aan VP 07/12/2015, 63 
(20142015) Nr. 8

Achtste voortgangsrapportage over het Master
plan 2020

Verslag aan VP 05/06/2015, 63 
(20142015) Nr. 5

Zevende voortgangsrapportage over het 
Masterplan 2020

Verslag aan VP 21/11/2014, 63 
(20142015) Nr. 2
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Kanselarij en Bestuur
Thematisch onderzoek Interbestuurlijke verhoudingen tussen de 

Vlaamse overheid en de steden en gemeenten
In uitvoering

Naar een prestatiebegroting bij de lokale bestu
ren en de Vlaamse overheid

Verslag aan VP 05/03/2019, 
37A (20182019) Nr. 1

Afslanking van de provincies Verslag aan VP 26/02/2018, 
39A (20172018) Nr. 1

Fusies binnen de Vlaamse overheid Verslag aan VP 24/04/2017, 
37D (20162017) Nr. 1

Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid Verslag aan VP 19/10/2016, 37 
(20162017) Nr. 1

Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid: selec
tie, aanstelling en aansturing

Verslag aan VP 27/10/2014, 37 
(20142015) Nr. 1

Rekeningenboek Beheer van huuruitgaven door het Agentschap 
Facilitair Management

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

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

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Provinciegouverneurskosten Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Werk en Sociale Economie
Thematisch onderzoek Individuele beroepsopleiding in de onderneming In uitvoering

Betaald educatief verlof Verslag aan VP 15/06/2016, 40 
(20152016) Nr. 1

Knelpuntberoepen Verslag aan VP 26/11/2014, 
37B (20142015) Nr. 1

Rekeningenboek Vlaamse ondersteuningspremie voor personen 
met een arbeidshandicap

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Omgeving
Thematisch onderzoek Wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven in 

het kader van de nv Vitare
In uitvoering

Energie-efficiëntie van gebouwen van de 
Vlaamse overheid

Verslag aan VP 01/08/2018, 
37F (20172018) Nr. 1

Energiearmoede: evaluatie van de Vlaamse 
beleidsinstrumenten

Verslag aan VP 08/10/2018, 37 
(20182019) Nr. 1

Bescherming van drinkwater uit grondwaterwin
gebieden: inventarisatie en sanering van risico
gronden

Verslag aan VP 05/09/2017, 
37E (20172018) Nr. 1

Ontbossing en compensatie Verslag aan VP 10/05/2016, 
37D (20152016) Nr. 1

Sociale woningen: beleid en financiering Verslag aan VP 12/05/2015, 
37E (20142015) Nr. 1

Bescherming en herstel van de grondwatervoor
raden

Verslag aan VP 17/12/2014, 
37D (20142015) Nr. 1
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Rekeningenboek Renovatie, verbeterings en aanpassingspre
mies in Vlaanderen

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

DAB Minafonds – uitgaven Openbare Afval
stoffen maatschappij (OVAM)

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Opvolgingsonderzoek reële beleidsruimte onroe
rend erfgoed

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Verzekering gewaarborgd wonen Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Fonds voor de financiering van de VMSW Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Opvolgingsonderzoek grondvoorraad van de 
VMSW

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Vlaamse huurgarantieregeling Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Advies Maatregelen certificatenoverschot groene 
stroom en impact aanpassing energieheffing 

Verslag aan VP 14/11/2017, 16 
(20172018) Nr. 1 (bijlage bij 
het begrotingsverslag 2018)

Economie, Wetenschap en Innovatie
Thematisch onderzoek Limburgse reconversiemaatschappij (LRM

groep)
Verslag aan VP 26/02/2018, 
39A (20172018) Nr. 1

Deugdelijk bestuur bij PMV Verslag aan VP 19/12/2016, 
37C (20162017) Nr. 1

Innovatief aanbesteden Verslag aan VP 14/12/2015, 37 
(20152016) Nr. 1

Rekeningenboek Transparantie en financiële impact van de 
activiteiten van de Participatiemaatschappij 
Vlaanderen

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Opstart van het Strategische Actieplan Limburg 
in het Kwadraat (SALK)

Rekeningenboek over 2013, 36 
(20142015) Nr. 1

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Thematisch onderzoek Stimuleren van mediawijsheid bij kwetsbare 

groepen
In uitvoering

Au pairs Verslag aan VP 28/06/2018, 40 
(20172018) Nr. 1

Ontsluiting kunstpatrimonium van de Vlaamse 
Gemeenschap

Verslag aan VP 05/03/2018, 
37D (20172018) Nr. 1

Subsidiëring van jeugdverenigingen Verslag aan VP 15/06/2016, 
37E (20152016) Nr. 1

Investeringen in sportinfrastructuur Verslag aan VP 29/10/2014, 
37A (20142015) Nr. 1

Landbouw en Visserij
Rekeningenboek Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek: 

wisselwerking tussen het agentschap en het 
Eigen Vermogen

Rekeningenboek over 2014, 36 
(20152016) Nr. 1

Internationaal Vlaanderen
Thematisch onderzoek Exportbevordering door Flanders Investment 

and Trade (FIT)
Verslag aan VP 07/09/2015, 
37G (20142015) Nr. 1





Deel 2

Het Rekenhof  evalueert: 
 knelpunten in het 
 overheidsbeleid 
en -beheer
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Inleiding

Deel 2 van deze brochure vestigt de aandacht op een aantal knelpunten in het overheidsbeleid 
en beheer. Het Rekenhof selecteerde uit zijn rapporten uit de vorige legislatuur de belangrijk-
ste aandachtspunten en aanbevelingen die nog altijd actueel en relevant zijn34. Ook enkele 
oudere rapporten komen aan bod omdat ze een problematiek of beleidskwestie behandelen 
die blijvend of opnieuw aandacht opeist. Het Rekenhof heeft zijn bevindingen niet geactuali-
seerd, maar ging na of ze vandaag nog aan de orde zijn. Waar het kan, staan eventuele nieuwe 
maatregelen vermeld, maar een definitief oordeel over de uitvoering van de aanbevelingen 
geeft het Rekenhof hier niet.

Het Rekenhof kiest zijn auditthema’s op grond van een risicoanalyse, waardoor dit overzicht 
geen volledig representatief beeld geeft van de hele Vlaamse overheid. Uit het overzicht kun-
nen over de beleidsdomeinen heen toch (soms of vaak) terugkerende bevindingen worden 
gedistilleerd:

• De overheid mist een visie op het te ontwikkelen beleid. 

• Het beleid en de beleidsmaatregelen zijn onvoldoende onderbouwd door wetenschappe-
lijk onderzoek en door behoeftestudies.

• De beleidsdoelstellingen zijn onvoldoende nauwkeurig en meetbaar geformuleerd. Er zijn 
geen indicatoren bepaald om de realisatie van de doelstellingen te meten. 

• Doelgroepen zijn te weinig onderbouwd gedefinieerd en het beleid is te weinig afgestemd 
op de beoogde doelgroepen.

• Er is geen of een te vage prioritering van doelstellingen en te nemen maatregelen.

• Er is onvoldoende informatie beschikbaar en er zijn onvoldoende geschikte data om het 
beleid te onderbouwen, te evalueren of te auditen. 

• Er is nood aan monitoring en een grondige evaluatie.

• Er is een gebrek aan transparantie, zowel inzake beleidsmaatregelen als inzake financiële 
middelen.

• De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen overheidsinstanties verlopen moei-
zaam.

• Financiële middelen en beleidsdoelstellingen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd.

Dit deel begint met het beleidsdomein Financiën en Begroting, met vooral informatie uit de 
financiële audits. Daarna volgen de beleidsdomeinen volgens hun budgettaire belang. Die 
bevindingen zijn bijna altijd afkomstig uit thematische (performantie)onderzoeken.

34 Voor een inventaris van àlle rapporten uit de voorbije legislatuur: zie hoofdstuk 3 van deel 1.
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Financiën en Begroting

Rekeningenrapport35

Jaarlijks rapporteert het Rekenhof over de controle van de rekeningen van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse rechtspersonen in zijn rekeningenrapport. Het bezorgt dat rap-
port elk jaar vóór 30 juni aan het Vlaams Parlement, zoals voorzien in het rekendecreet. Het 
rapport heeft drie grote luiken:

• de bevindingen die het getrouw beeld aantasten van de algemene rekeningen: met andere 
woorden bevindingen over de uitvoeringsrekening van de begroting of over de bedrijfseco-
nomische informatie (balans en resultatenrekening) van de Vlaamse ministeries,

• de bevindingen die het getrouw beeld van de ESR-geconsolideerde uitvoeringscijfers van 
de Vlaamse deelstaatoverheid aantasten,

• bijkomende informatie over de uitvoering van belangrijke begrotingsimpulsen (nieuw of 
gewijzigd beleid), over belangrijke meer- of minderontvangsten, over de onderbenutting 
van kredieten of over belangrijke evoluties aan ontvangsten- of uitgavenzijde ten opzichte 
van het vorige jaar.

Uiterlijk vanaf de rekeningen over het begrotingsjaar 2020 wordt de controle van de alge-
mene rekening van de Vlaamse Gemeenschap door het Rekenhof een certificeringsop-
dracht36. Op weg naar die certificering wil het Rekenhof de aandacht vestigen op een aantal 
problemen zoals die uit de rekeningenrapporten van de voorbije legislatuur bleken en die 
een belangrijke impact op het getrouw beeld hebben.

De algemene rekeningen van de Vlaamse ministeries en DAB’s zouden per 31 december een 
getrouw overzicht moeten geven van de bezittingen en schulden, kosten en opbrengsten van 
de Vlaamse overheid. Eind 2017 werd het balanstotaal in de algemene rekeningen gewaar-
deerd op 40,7 miljard euro en het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 
250 miljoen euro37. Het Rekenhof merkte ten aanzien van die rekeningen echter het volgende 
op:

• Ongeveer 75% van de bezittingen van de Vlaamse overheid bestaat uit materiële vaste 
activa. Het belangrijkste deel daarvan zijn de werken van burgerlijke bouwkunde (circa 
25 miljard euro), die onder meer de wegen, fietspaden en waterzuiveringsstations omvat-
ten. Die bezittingen zijn niet correct gewaardeerd omdat er geen afschrijvingen worden 
toegepast die de economische waardevermindering (door gebruik, slijtage, …) in reke-
ning brengen. De implementatie van een advies van de Vlaamse Adviescommissie voor 
Boekhoudkundige Normen uit 2018 voor de waardering van de werken van burgerlijke 
bouwkunde zou dat euvel vanaf boekjaar 2019 moeten oplossen.

• De Vlaamse overheid heeft ongeveer 3,5 miljard euro participaties in verbonden onderne-
mingen in bezit. Belangrijke participaties (bijvoorbeeld De Lijn, Waterwegen en Zeekanaal 

35 36 (2017-2018) – Nr. 1, juni 2018.
36 Conform artikel 3 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van de algemene bepalingenwet en artikel 44 van de 

Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.
37 Bij de opmaak van deze informatiebrochure was de controle van de rekeningen over 2018 nog niet helemaal beëindigd. 

Het Rekeningenrapport over 2018 is vanaf 30 juni 2019 beschikbaar op de website en bevat een recente beoordeling van 
de financiële resultaten van de Vlaamse overheid.

https://www.ccrek.be/docs/2018_22_Rekeningrapport_2017.pdf
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nv) zijn nog gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, terwijl de intrinsieke waarde intussen 
enkele miljarden hoger ligt.

• Het bedrag aan openstaande vorderingen is overgewaardeerd met circa 338 miljoen euro 
doordat de Vlaamse overheid onvoldoende waardeverminderingen boekt voor oude vorde-
ringen waarvan de inbaarheid twijfelachtig is.

• Tot op heden boekt de Vlaamse overheid geen voorzieningen. Het tonen van voorzienin-
gen in de jaarrekening beoogt aan te geven dat de Vlaamse overheid naar de toekomst 
toe nog verliezen of kosten te dekken zal hebben die waarschijnlijk of zeker zijn, maar 
waarvan het bedrag nog niet vaststaat. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting 
stelde dat voorzieningen minder zinvol zijn omdat zij zouden leiden tot verschillen tus-
sen wat bedrijfseconomisch en ESR-matig wordt aangerekend. Volgens het Rekenhof is 
de bedrijfseconomische rapportering complementair aan de ESR-rapportering. Zij geeft 
bijkomende informatie, die nodig is om de resultaten en toestand van de Vlaamse overheid 
correct te kunnen interpreteren. Informatie over inbaarheid van vorderingen, hangende 
geschillen, langlopende verbintenissen, verleende waarborgen, … zijn even noodzakelijk 
als de ESR-uitvoeringscijfers. 

• Al verschillende jaren boekt de Vlaamse overheid ontvangsten en uitgaven niet in het cor-
recte jaar. Zo worden (saldi van) subsidies pas geboekt op het moment van hun uitbetaling, 
en niet in het jaar waarop ze betrekking hebben. De administratie was van plan dat afgren-
zingsprobleem bij de opmaak van de initiële begroting 2019 weg te werken. Die budgettaire 
correcties zijn echter verdaagd naar begrotingsjaar 2020 vanwege het overleg met het INR 
over de ESR-neutraliteit van een dergelijke inhaaloperatie. 

Enkele van de Rekenhofopmerkingen hebben ook een impact op het getrouw beeld 
van de ESR-geconsolideerde rekening en op het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Ten slotte geeft het jaarverslag van de Vlaamse Gemeenschap nog altijd onvoldoende duiding 
en toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting. Het jaarverslag bevat alleen toe-
lichtingen bij de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening, maar geen inhoudelijke 
besprekingen of analyses bij het uitgevoerde beleid. De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën 
voorziet in de verankering van het nieuwe instrument beleids- en begrotingstoelichting dat op 
het moment van de rekeningen zou moeten leiden tot een inhoudelijke toelichting over de 
uitvoering van de begroting voor alle entiteiten die onder het volledige rapporteringsregime 
vallen.

Begrotingsverslag38

Het begrotingsverslag van het Rekenhof behandelt altijd eerst de macrobudgettaire aspecten 
van de voorgelegde begroting, gevolgd door een bespreking van de transparantie van de begro-
ting en een analyse van de ontvangsten en uitgaven. Een bijlage stelt het Vlaams Parlement 
in kennis van een aantal formele opmerkingen gericht aan het departement Financiën en 
Begroting.

38 16 (2018-2019) – Nr. 1, november 2018.

https://www.ccrek.be/docs/2018_35_VlaamseBegroting2019.pdf
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De Vlaamse Regering komt in veel gevallen tegemoet aan de opmerkingen uit vorige begro-
tingsonderzoeken. Zo zijn tal van ESR-correcties vervangen door reguliere uitgavenkredieten 
van de betrokken entiteiten, dragen de prestatiebegroting en inhoudelijke structuurelemen-
ten bij tot een gestructureerdere en beter leesbare begroting en werden in 2016 de doelstel-
lingen39 voor de (geconsolideerde) schuldnorm goedgekeurd.

Het Rekenhof merkte op dat de Vlaamse Regering de bouwkosten gerelateerd aan de 
Oosterweelverbinding40 niet in aanmerking neemt bij de vaststelling van het begrotingstra-
ject. Zolang de Europese Commissie geen standpunt heeft ingenomen over een herziening 
van de flexibiliteitsclausule, blijft het onzeker of de Vlaamse Regering de bouwkosten van het 
Oosterweelproject effectief in mindering kan brengen voor de toetsing van de normnaleving41.

Budgettaire impact van alternatieve financieringsprojecten

Bevindingen uit het rekeningenboek over 201442

Om binnen de budgettaire beleidsruimte invulling te geven aan een aantal maatschappe-
lijke behoeften, is de Vlaamse Regering de voorbije jaren diverse investeringsprogramma’s en 
-projecten gestart met alternatieve financiering. Zij wilde een aantal belangrijke investerin-
gen immers versneld realiseren door niet alleen een beroep te doen op de knowhow van pri-
vaatrechtelijke ondernemingen, maar ook op hun (pre)financiering. Tegelijk streefde ze naar 
ESR-neutraliteit, dus geen invloed op het vorderingensaldo en de schuldgraad van de Vlaamse 
overheid, en naar een spreiding van de budgettaire impact van de investeringsprojecten over 
de economische levensduur van de investeringen.

In het licht van het verstrengd toezicht op de statistische informatie over de overheidsfinan-
ciën door Eurostat en de invoering van het ESR 2010 vanaf 2014, heeft het Rekenhof de bud-
gettaire impact van alternatieve financieringsprojecten onderzocht en de transparantie van de 
rapportering erover aan het Vlaams Parlement.

Bij de Vlaamse overheid lopen diverse alternatieve investeringsprogramma’s met een gespreide 
financiering. In diverse beleidsdomeinen zijn nog projecten in voorbereiding en sommige 
projecten worden bijgestuurd, zodat de projectinventaris regelmatig wijzigt. In 2014 heeft het 
INR de meeste lopende projecten geherklasseerd. Dat vergde een retroactieve correctie van 
het ESR-vorderingensaldo: tijdens de bouwperiode moest het worden verhoogd met de totale 
projectbouwkosten en tijdens de gebruiksperiode moet het worden verminderd met het kapi-
taalgedeelte in de jaarlijkse gebruiksvergoedingen. Mede rekening houdend met de herklasse-
ringen van april 2015, verhoogden de lopende alternatieve financieringsprojecten de Vlaamse 
schuld eind 2014 met 2.984,1 miljoen euro. De verdere afwerking van de lopende programma’s 
voor scholen en weginfrastructuur zullen de schuld nog doen aangroeien.

Ondanks de herklasseringen, heeft de Vlaamse overheid de investeringskosten en schulden 
nog niet allemaal in haar boekhouding en jaarrekeningen verwerkt. Extracomptabele correc-

39 De twee doelstellingen zijn het behoud van een minstens even gunstige rating als de federale overheid en een positieve 
netto-actief positie: vermarktbare activa > geconsolideerde schuld.

40 134,8 miljoen euro bij de initiële begroting 2019.
41 Dit punt wordt hieronder verder uitgediept bij Budgettaire inpassing Masterplan 2020 (Mobiliteit en Openbare Werken).
42 36 (2015-2016) – Nr. 1, oktober 2015.
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ties van het INR blijven bijgevolg nodig. Het ESR 2010 laat een verwerking naar analogie met 
financiële leasing toe, maar Vlaanderen heeft die mogelijkheid nog niet in zijn boekhoud-
handleiding opgenomen (zie hieronder: recente ontwikkelingen).

Het parlement ontvangt veel, maar geen eenduidige noch volledige informatie. De jaarlijkse 
rapportering over alternatieve financiering bevat niet alle projecten en de informatie in de 
begroting, jaarrekeningen en toelichtingen is niet altijd accuraat, volledig en inzichtelijk. Een 
recent goedgekeurd decreet zou moeten leiden tot een verbetering van de informatiestroom 
naar het Vlaams Parlement.

Recente ontwikkelingen uit het Rekeningenrapport over 201743

Om voor 2017 van het ESR-vorderingensaldo van de economische hergroepering (+1.091,4 mil-
joen euro) tot het vorderingensaldo te komen, voerde het departement nog een aantal extra-
comptabele correcties uit ingevolge het verstrengd Europees toezicht.

In overeenstemming met advies 2016/1 van de Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoud-
kundige Normen heeft de Vlaamse overheid de PPS-projecten die het INR heeft geherkwa-
lificeerd44, opgenomen op haar balans 2017 voor 394,8 miljoen euro. Het advies is niet van 
toepassing op de entiteit DBFM Scholen van Morgen, aangezien die entiteit apart meegecon-
solideerd wordt in de rekeningen van de Vlaamse overheid. Overeenkomstig ESR2010 worden 
geherkwalificeerde PPS-projecten ESR-matig als financiële leasing behandeld, wat de boeking 
inhoudt van zowel een bruto-investering in de vaste activa, als van een financiële schuld. Het 
advies 2016/1 schrijft voor geherkwalificeerde PPS-projecten als financiële lease te behande-
len. Door de projecten te activeren als werken van burgerlijke bouwkunde, gaat de Vlaamse 
overheid tegen dat advies in.

In navolging van de parlementaire werkgroep leesbaarheid van de begroting werd in de alge-
mene toelichting de voorstellingswijze aangepast van de ESR-correcties die in dat kader nodig 
zijn. Vanaf de begrotingsopmaak 2018 wordt stelstelmatig aangegeven welke uitgave er opge-
nomen is in de begroting (met verwijzing naar het begrotingsartikel of de rechtspersoon) en 
wat de ESR-matige impact ervan is voor de Vlaamse begroting.

43 36 (2017-2018) – Nr. 1, juni 2018.
44 Het gaat hier om Project Brabo I, Via Noord-Zuid Kempen, Via R4-Gent en Via Zaventem.
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Onderwijs en Vorming

Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten45

In 2003 werd in Vlaanderen de bachelor-masterstructuur ingevoerd. Er werd ook gestart met 
de academisering van de tweecycli-opleidingen van de hogescholen. Academisering houdt in 
dat het onderwijs voldoende ingebed is in het wetenschappelijk onderzoek. In 2013-2014 wer-
den de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten geïntegreerd, met uitzonde-
ring van de academische opleidingen in de nautische wetenschappen en de kunstopleidingen. 
Die laatste kregen binnen de hogescholen zelfstandige bestuurlijke entiteiten, Schools of Arts 
genoemd.

Het Rekenhof heeft in de loop van 2016 en 2017 onderzocht of de integratie van de academi-
sche hogeschoolopleidingen in de universiteiten tot voldoende academisering van die oplei-
dingen heeft geleid, met behoud van hun eigen (professionele) gerichtheid. Het ging ook na 
wat de gevolgen zijn van de overdracht voor de kunstopleidingen en voor het praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek van de hogescholen.

Het Rekenhof stelde vast dat de integratie al tot een gunstige ontwikkeling van het onder-
zoek en verdere academisering van de geïntegreerde opleidingen heeft geleid, maar dat dit 
proces nog niet voltooid was.

Zo bleef het aandeel onderzoekers in het personeelskader nog beperkt en vertoonden de 
financiële middelen voor onderzoeksprojecten en overeenkomsten nog geen stijgende trend. 
Buiten de algemene opvolging in hun kwaliteitsbewakingssystemen volgen de universitei-
ten de effecten van de integratie niet systematisch op. Het Rekenhof beval de universiteiten 
aan het academiseringsproces verder op te volgen, liefst aan de hand van de criteria die de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie als essentieel voor de academisering bestem-
pelde. Bij die opvolging kunnen de Vlaamse overheid en het Vlaams Parlement een facilite-
rende rol spelen.

De onderzochte geïntegreerde opleidingen behielden hun eigen gerichtheid (toepassingsge-
richt onderwijs en onderzoek, sterk georiënteerd op het afnemend werkveld en behoud van de 
specifieke TSO-instroom). Wel stelde het Rekenhof in twee van de drie onderzochte studiege-
bieden een lichte stijging van de ASO-instroom vast en een lichte daling van de TSO-instroom. 
Het Rekenhof beval de universiteiten dan ook aan die verschuivingen verder te monitoren.

De academisering van de kunstopleidingen steunt bijna uitsluitend op de doctoraten en op het 
onderzoek dat wordt gerealiseerd met overheidsfinanciering. Schools of Arts slagen er maar 
sporadisch in competitief toegewezen onderzoeksprojecten te krijgen. De Vlaamse overheid, 
de universiteiten en de Schools of Arts moeten nog uitmaken wat onder een onderzoek in de 
kunsten wordt begrepen en hoe de output kan worden gemeten.

45 37-G (2017-2018) – Nr. 1, juli 2018.
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Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs46

Sinds 2002 voert Vlaanderen een gelijke-onderwijskansenbeleid. Dat beleid hanteert drie 
instrumenten: het inschrijvingsrecht, het lokaal overleg (lokale overlegplatformen of LOP’s) 
en de SES-middelen bestaande uit extra personeelsomkadering en werkingsmiddelen. De 
school krijgt de SES-middelen op grond van de socio-economische status van de leerlingen. 
Die status hangt af van drie indicatoren: de thuistaal van de leerling, het ontvangen van een 
schooltoelage en het opleidingsniveau van de moeder.

Het Rekenhof constateerde dat de Vlaamse overheid nagelaten heeft om de doelstelling van 
het gelijke-onderwijskansenbeleid nauwkeurig te bepalen en dat ze evenmin indicatoren of 
een tijdpad heeft vastgelegd. De overheid wil nog steeds geen doelstellingen op het niveau van 
de individuele leerlingen, waardoor ze de kansenverhoudingen tussen kansarme en kansrijke 
leerlingen en de beleidsresultaten niet kan opvolgen.

Een terugkerende klacht over het Vlaamse onderwijs is dat het de ongelijkheid te weinig 
oplost. Ondanks het jarenlang gevoerde beleid blijft het verschil tussen kansarme en kans-
rijke leerlingen in Vlaanderen, internationaal vergeleken, groot.

De analyse van het Rekenhof toonde nog steeds een grote kansenongelijkheid en zelfs een 
toename van de kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen in twee van de drie uitgevoerde 
metingen. Het effect van het opleidingsniveau van de moeder bleek het meest nadelig, sterker 
dan het effect van andere thuistaal of de indicator schooltoelage.

Het Rekenhof identificeerde succesfactoren voor een geslaagd gelijke-onderwijskansenbeleid 
in een school: het leerlingvolgsysteem, de creatie van een stevig draagvlak bij de leerkrachten 
en een grote ouderbetrokkenheid. De overheid zou de scholen kunnen mobiliseren om over-
wogen keuzes te maken bij de aanschaf van een leerlingvolgsysteem (en leerpakketten) en ze 
kan kwaliteitseisen voor leerlingenvolgsystemen overwegen. De minister wou niet raken aan 
de autonomie van de scholen over hoe ze de vorderingen van hun leerlingen opvolgen, maar 
ging wel overleg initiëren tussen de aanbieders van leerlingenvolgsystemen en vertegenwoor-
digers van de scholen over de kwaliteitseisen voor leerlingenvolgsystemen.

Om het interne draagvlak te verhogen zouden scholen gevraagd kunnen worden hun gelijke-
onderwijskansenbeleid explicieter te verantwoorden, zonder te veel administratieve lasten 
op te leggen en zonder de afstemming van het gelijke-onderwijskansenbeleid op de lokale 
context te hinderen. Meer verantwoording wou de minister echter niet vanwege het risico 
op een verhoogde planlast. Leerlingenbegeleiding als nieuwe erkenningsvoorwaarde en de 
vernieuwde inspectie 2.0 zouden voor een verhoogde aandacht voor het zorgbeleid moeten 
zorgen in de scholen.

Omdat gelijke onderwijskansen het beleidsdomein Onderwijs overstijgen, kan de overheid 
de thuissituatie van de leerling beter globaal benaderen. Ze kan de samenwerking tussen de 
beleidsdomeinen stimuleren en brede acties opzetten gericht op ouders. Ze kan scholen even-
tueel verplichten een expliciet ouderbeleid uit te werken. Er werden echter geen nieuwe maat-
regelen genomen om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

46 37-A (2017-2018) – Nr. 1, september 2017.
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Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs47

Twee rechtspositiedecreten regelen de rechtstoestand van de personeelsleden in het Vlaams 
onderwijs, het tertiair onderwijs uitgezonderd. Ze bevatten het geheel aan rechten en plichten 
die gelden voor alle personeelsleden en hun schoolbesturen. De rechtspositiedecreten zijn 
door tientallen decreten gewijzigd en kennen tal van uitvoeringsbesluiten. Bovendien bevat-
ten nog andere decreten statutaire bepalingen. Het Rekenhof onderzocht of de rechtspositie-
regelingen knelpunten bevatten op het vlak van goede regelgeving, de bescherming van het 
personeel en het voeren van een goed personeelsbeleid.

De rechtpositieregelingen zijn gekenmerkt door een aantal spanningsvelden die een vlotte 
realisering van de kenmerken van goede regelgeving bemoeilijken. Evoluties in die span-
ningsvelden en nieuw beleid hebben geregeld tot aanpassingen van de decreten geleid, 
waardoor die omvangrijk en complex zijn geworden.

Daarnaast kwam het Rekenhof tot de bevinding dat de rechtspositieregelingen nauwelijks 
transparantie in het wervingsbeleid van de scholen stimuleerden en geen rekening hielden 
met de beginnende leerkracht. De regeling over de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 
(TADD), de jaarlijks verplichte vacantverklaring en de verplichte vaste benoeming hielden 
dan weer het gevaar in dat op sluipende wijze rechten worden verworven. Verder werd het 
evaluatiesysteem log, moeilijk haalbaar en formalistisch bevonden, waren de verlofmoge-
lijkheden weinig doorzichtig en is de hoeveelheid aan overlegorganen contraproductief. De 
rechtspositieregelingen bevatten enerzijds bepalingen die de schoolbesturen een zekere vrij-
heid geven bij de uitvoering, maar zetten anderzijds in het algemeen de besturen en directies 
maar beperkt aan tot een schooleigen en krachtig personeelsbeleid. Ook biedt de regelgeving 
de directies en schoolbesturen weinig flexibiliteit om de omvang van de lesopdracht te bepa-
len binnen de totale opdracht van hun personeelsleden.

De onderwijsminister was het eens met de conclusie over de complexiteit en omvang van de 
decreten. Een op zich staande, diepgaande revisie van beide decreten werd echter niet in het 
vooruitzicht gesteld. De minister ging slechts deels in op de inhoudelijke conclusies en aanbe-
velingen. Andere aspecten waren dan weer onderwerp van lopende onderhandelingen.

Hoewel van een loopbaanpact nog geen sprake is, is er voor een aantal items intussen toch 
vooruitgang geboekt. Zo is het Vlaams zorgkrediet ingevoerd en zijn de verlofstelsels vereen-
voudigd. Verder bevatte het protocol van CAO XI een pakket maatregelen dat startende leer-
krachten ondersteunt en begeleidt, het recht op TADD koppelt aan een verplichte beoorde-
ling en de procedure tot vaste benoeming vereenvoudigt. Verder startte de onderwijsminister 
gesprekken op met de sociale partners om de evaluatieprocedure te herzien. Tot slot werd het 
eindrapport van de studie Tijdsbesteding van leraren basis- en secundair onderwijs opgeleverd. 
Op basis van de resultaten van het rapport heeft de minister in het najaar 2018 de debatten 
hervat.

47 37-A (2015-2016) – Nr. 1, januari 2016.
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Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs48

Sinds het schooljaar 2008-2009 kent de Vlaamse overheid aan de basis- en secundaire scho-
len werkingsmiddelen toe op basis van leerlingen- en schoolkenmerken. De hoofddoelstel-
ling van de gedifferentieerde financiering is de gelijke behandeling van elk kind met dezelfde 
noden te garanderen en gelijke middelen 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 toereikend en adequaat is en ging het na of de doelstellingen van 
de financiering worden gerealiseerd.

Het Rekenhof toonde aan dat de berekening van de werkingsbudgetten complex en weinig 
transparant was, maar correct verliep. Intussen zijn enkele maatregelen genomen om de 
transparantie te verhogen. Het Rekenhof merkte ook op dat het toezicht op de aanwending 
van de werkingsmiddelen voor bijsturing vatbaar was. De controles door de administratie zijn 
beperkt en niet evenwichtig. De scholen moeten hun rekeningen niet bij de administratie 
indienen. In het algemeen is er overigens weinig aandacht voor risico’s van tekortkomingen in 
het financieel beheer die de onderwijskwaliteit in het gedrang brengen. De minister beperkte 
zich tot de belofte om te bekijken op welke wijze het toezicht op de aanwending van de wer-
kingsmiddelen kan geoptimaliseerd worden.

Het Rekenhof stelde vast dat de overheid geen globaal zicht heeft op de aanwending van de 
werkingsbudgetten

Dat is nog steeds zo. Nochtans kan dat informatie leveren om onder andere na te gaan of de 
verschillen in werkingsbudget tussen de onderwijsniveaus, de onderwijsvormen en studie-
richtingen moeten worden aangepast.

De minister deelde mee dat SONO (Steunpunt Onderwijsonderzoek) een onderzoek zou uit-
voeren naar de aanwending van de werkingsmiddelen en de impact op de onderwijskansen, 
waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. Het Rekenhof merkte op dat het verschil in finan-
ciering of subsidiëring tussen het kleuter- en het lager onderwijs niet spoort met het beperkte 
verschil in de werkelijke kosten. Met de recente – door het decreet opgelegde maar nog uit te 
voeren – gelijkschakeling van de werkingsmiddelen van het kleuter- en lager onderwijs wordt 
die kloof gedicht. Uit het Rekenhofonderzoek bleek ook dat alleen de scholen met veel SES-
leerlingen een verband legden tussen het aantal SES-leerlingen en de werkingskosten, maar 
het ging dan vooral om uitgaven die aanleunen bij armoedebestrijding. Nochtans zou de over-
heid volgens het Rekenhof ervoor moeten zorgen dat de scholen de werkingsmiddelen vol-
doende inzetten om de gelijke kansen op het vlak van onderwijs (leerprestaties) te bevorderen. 
De doelstelling om met de financiering volgens leerlingenkenmerken een betere sociale mix 
in de schoolpopulaties te bekomen, bleek niet gerealiseerd. De minister verwees als antwoord 
naar het ROK (referentiekader voor onderwijskwaliteit) dat de onderwijsinspectie gebruikt: 
bij het onderzoek van de leerlingenbegeleiding zal gekeken worden naar de beheersing van de 
kosten voor alle leerlingen, en in het bijzonder voor de maatschappelijk kwetsbare groepen. 
Ook vermeldde ze de studiekostenmonitor die vanaf het schooljaar 2017-2018, bij voldoende 

48 37-F (2014-2015) – Nr. 1, juni 2015.
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beschikbare data, gradueel opgemaakt wordt voor de verschillende onderwijs niveaus om een 
beter zicht te krijgen op wat de scholen aanrekenen aan leerlingen en ouders.

Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door de inspectie49

In 2009 heeft de Vlaamse overheid een decreet uitgevaardigd over de kwaliteit van het onder-
wijs. Het bevat de waarborgen voor kwaliteitsvol onderwijs. In 2010 onderzocht het Rekenhof 
de bepalingen met betrekking tot de onderwijsinspectie.

Het Rekenhof kwam tot de bevinding dat de regelgeving onvoldoende bepaalde aspecten van 
de visie van de Vlaamse overheid had uitgewerkt, wat de opdracht van de onderwijsinspectie 
bemoeilijkte. De regelgeving heeft daaraan intussen deels geremedieerd. Ze bepaalt nu duide-
lijk dat de onderwijsinspectie moet toetsen aan de eindtermen en ze legt een referentiekader 
vast voor de onderwijskwaliteit van de school. Ze remedieert niet aan de nood van de inspectie 
aan valide meetresultaten. Ze legt voor het gewoon lager onderwijs sinds kort gevalideerde 
toetsen op die de school moet gebruiken voor interne kwaliteitszorg, maar de lagere school 
moet de resultaten ervan niet voorleggen aan de inspectie. In het gewoon secundair onderwijs 
bestaan nog steeds geen gevalideerde toetsen waarop de inspectie zich zou kunnen baseren. 

Doordat de inspectie onvoldoende beschikt over resultaatgegevens waarvan de validiteit 
vaststaat, bestaat het risico dat de doorlichtingsverslagen geen volledig correct beeld geven 
van de kwaliteit van een school.

Pedagogische en administratieve ondersteuning van basisscholen en secundaire 
 scholen50

De overheid financiert en subsidieert de pedagogische en administratieve ondersteuning in 
de basisscholen en secundaire scholen met diverse puntenenveloppen. De enveloppenfinan-
ciering moest de ondersteuning van de schooldirecties en leerkrachten verbeteren door een 
betere invulling van de noden met het gewenste en hoger gekwalificeerde personeel.

Het Rekenhof onderzocht onder andere of het puntensysteem onderbouwd en transparant 
was en of de overheid de ondersteuning aan de scholen evalueerde. Ook ging het in op de 
vraag of de genomen maatregelen (voornamelijk de invoering van de scholengemeenschap-
pen en de administratieve lastenverlaging) de ondersteuning hebben verbeterd.

De financiering en subsidiëring van de ondersteuning bleek onvoldoende onderbouwd. Zo 
deed de overheid bij de invoering van de puntenenveloppen geen behoeftemeting. Ook volgde 
ze de ondersteuning maar beperkt op. Uit het onderzoek bleek ook een grote ongelijkheid in 
ondersteuning tussen het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs, dat 
bijna drie keer meer ondersteuning per leerling ontving. De enveloppefinanciering moest 
de scholen ook de mogelijkheid bieden hoger geschoold personeel aan te trekken, maar het 
opleidingsniveau verhoogde nauwelijks of niet. Het ingevoerde puntensysteem ontmoedigde 
dat zelfs. De overheid introduceerde de mogelijkheid van samenwerking in scholengemeen-
schappen om de ondersteuning efficiënter te maken. Uit de beperkte samenwerking bleek 

49 37 (2011-2012) – Nr. 1, oktober 2011.
50 37-K (2009-2010) – Nr. 1, juni 2010.
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echter dat de toekenning van enveloppen aan de scholengemeenschappen een onvoldoende 
stimulans was.

Hoewel het Rekenhofrapport al dateert van juni 2010, zijn er nog altijd belangrijke knel-
punten in de pedagogische en administratieve ondersteuning van de scholen. De grote 
ongelijkheid in ondersteuning tussen basis- en secundaire scholen bestaat nog steeds.

De onderwijsminister nam wel enkele kleine maatregelen. Zo werd met ingang van 1 sep-
tember 2011 het budget voor de puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de 
scholengemeenschappen basisonderwijs uitgebreid met 930.000 euro (CAO IX). Vanaf het 
begrotingsjaar 2019 wordt er 20 miljoen euro extra geïnvesteerd in punten voor administra-
tieve ondersteuning in de basisschool en voor ondersteuning van de directeurs. Dat betekent 
dat de puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning sinds 1 januari 2019 is gestegen 
en dat er extra personeel aangesteld kan worden.

De onderwijsminister beloofde dat de aanbevelingen van het Rekenhof over de aanwerving 
van hoger gediplomeerd personeel aan bod zou komen in het loopbaandebat dat in nauw 
overleg met de sociale partners gevoerd wordt. De minister kondigde maatregelen aan om de 
scholengemeenschap naar organisatie en bevoegdheden meer gewicht te geven in het onder-
wijslandschap. Die maatregelen zijn nog niet genomen.

Omkadering in het voltijds secundair onderwijs51

De omkaderingsregeling kent de scholen een pakket uren-leraar per leerling toe en differen-
tieert daarbij naar graad, onderwijsvorm, studierichting én het daarin ingeschreven aantal 
leerlingen. De omkaderingsregeling had de volgende doelstellingen voor ogen: kwaliteitsvol 
onderwijs mogelijk maken, een aanzet geven tot een rationalisatie van het onderwijsaanbod 
en tegelijk een voldoende spreiding garanderen met het oog op een vrije schoolkeuze. Het 
Rekenhof onderzocht of de differentiatie van de omkaderingsregeling was onderbouwd. Het 
ging vervolgens voor het schooljaar 2006-2007 na of de door de scholen aangewende uren 
voldoende in overeenstemming waren met de hun toegekende middelen. Het ging ook na of 
het studieaanbod rationeler was geworden. Tot slot onderzocht het de evaluatie en bijsturing 
door de overheid.

In 1990, bij de totstandkoming van de regelgeving, beoogde de overheid met de omkaderings-
regeling te voldoen aan de noden van de scholen. Ze ging voor de onderbouwing van de dif-
ferentiatie uit van het begrip klasgrootte, daarbij steunend op historische gegevens. Ze voerde 
echter nooit onderzoek uit naar de efficiëntie en effectiviteit van die gedifferentieerde rege-
ling. De decretale rechtsgrond voor de omkaderingsregeling bepaalt weinig over differenti-
atie, terwijl volgens het legaliteitsbeginsel op zijn minst de criteria waarop de differentiatie 
steunt, decretaal hadden moeten zijn vastgesteld.

Uit het Rekenhofonderzoek bleek dat de gedifferentieerde regeling niet beantwoordde aan 
de behoefte en maar beperkt richtinggevend was. Zo wendden de scholen systematisch meer 
uren aan in het algemeen secundair onderwijs en de derde graad van het technisch secundair 
onderwijs en dat ten koste van de eerste graad, de tweede graad van het technisch secun-

51 37-A (2009-2010) – Nr. 1, december 2009.
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dair onderwijs en het beroepssecundair onderwijs. Ook van de minimumpakketten, die de 
bestaanszekerheid van relatief kleine scholen en studierichtingen moeten garanderen, ver-
schoven ze een gedeelte naar andere leerlingengroepen.

In de periode 1998-2008 vond een zekere schaalvergroting van de scholen plaats. Gelet op 
de degressiviteit in de omkaderingsregeling heeft dat geleid tot een kleinere omkadering per 
leerling. Die degressiviteit zou scholen ertoe moeten aanzetten hun urenpakket te maxima-
liseren door herstructureringen door te voeren en administratieve groepen op te richten of af 
te bouwen. In dezelfde tijdspanne was het studieaanbod echter met maar 7% afgenomen en 
sinds het schooljaar 2005-2006 was er zelfs een stagnatie. Eén op de zeven ingerichte admi-
nistratieve groepen in Vlaanderen telde in het schooljaar 2006-2007 maximaal vier leerlingen. 
De invoering van de scholengemeenschappen, onder andere bevoegd om afspraken te maken 
over de ordening van een rationeel studieaanbod, en het verlaagde aanwendingspercentage 
vanaf 2005 hadden de rationalisatie maar beperkt bevorderd.

De onderwijsminister verklaarde zich in essentie akkoord met de opmerkingen van het 
Rekenhof. De minister plaatste de summiere decretale grondslag in onderwijsdecreet-II in 
een historisch perspectief: het is pas sinds 2000 dat instanties zoals de Raad van State eisen 
dat maatregelen die verband houden met erkenning en financiering van het onderwijs door 
de decreetgever worden bepaald. Wat de verschuivingen van uren-leraar en minimumpakket-
ten tussen leerlingengroepen betreft, beklemtoonde de minister het principe van de vrije aan-
wending van middelen als element van pedagogische autonomie. Verder beaamde de minister 
de versnippering van het studieaanbod.

De omkaderingsregeling uit 1990 is vandaag nog steeds van kracht. Het Vlaams Parlement 
keurde op 20 april 2018 wel het decreet goed dat de modernisering van de organisatie en de 
structuur van het secundair onderwijs vastlegt. Het decreet voorziet in een geactualiseerd 
opleidingsaanbod dat wél programmeerbaar is met een zekere sturing door de overheid.

Aan de modernisering van het secundair onderwijs zijn ook aspecten verbonden die buiten 
het bestek van het decreet vallen. Zo heeft de gewijzigde structuur en organisatie van het 
secundair onderwijs geen impact op de berekening van de personeelsomkadering (pakket 
uren-leraar) voor de eerste graad, maar wel op die voor de tweede en derde graad. Daarvoor 
moet nog een regelgevend initiatief worden genomen.
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Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Crisisjeugdhulp: analyse van onbeantwoorde hulpvragen52

Voor minderjarigen in crisis heeft de Vlaamse overheid in iedere provincie en in Brussel een 
meldpunt opgericht dat permanent telefonisch bereikbaar is. In ongeveer de helft van de 
onderzochte gevallen kan de aanmelder, bijvoorbeeld een CLB of de politie, alleen verder 
met het advies van de meldpuntmedewerker. In de andere helft beslist het meldpunt inten-
sievere hulp in te zetten: interventie, begeleiding of opvang. Die drie modules worden aan-
geboden door tal van jeugdhulporganisaties die vrijwillig in het systeem van crisisjeugdhulp 
zijn gestapt.

Jaar na jaar blijkt het aantal beschikbare modules echter in toenemende mate onvoldoende 
om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar crisishulp.

Daarom besliste het Rekenhof in 2017 tot een grondige analyse van de niet-beantwoorde hulp-
vragen en het aanbod. Het onderzoek had ook aandacht voor de vraag of de overheid de crisis-
jeugdhulp voldoende weet bij te sturen via kwaliteitsvolle registratie en rapportage.

Van de 4.377 minderjarigen die gebaat waren geweest met de inzet van een crisismodule, 
bleek voor meer dan een kwart die hulpvorm niet beschikbaar. Globaal genomen had de aard 
van de problematiek van de jongere weinig invloed op de kans om al dan niet geholpen te wor-
den. Uitzonderingen daarop zijn jongeren met psychische problemen, een handicap of een 
ontwikkelingsstoornis en jongeren met een geschiedenis van conflicten met hulpverleners. 
Een aanbod dat geen gelijke tred weet te houden met de groeiende vraag en zich bovendien 
moeilijk laat in kaart brengen en programmeren, zijn belangrijke oorzaken voor de kloof tus-
sen wat nodig is en wat beschikbaar is. De capaciteit in Vlaams-Brabant is minder uitgebouwd 
dan in de andere regio’s, wat er mede de slechtere cijfers verklaart.

De minister van Welzijn maakte in december 2018 bekend dat de capaciteit van het aanbod zal 
uitgebreid worden met 70 nieuwe begeleidingen en 20 nieuwe opvangplaatsen. Verder maakte 
het Agentschap Opgroeien al werk van andere pijnpunten die het Rekenhof signaleerde, zoals 
een betere registratie van de aanmeldingen en gemakkelijk op te vragen overzichten van het 
beschikbare crisisaanbod in elke regio.

Het Rekenhof blijft monitoren in hoeverre gevolg wordt gegeven aan enkele andere aanbeve-
lingen: de inschakeling van de netwerken geestelijke gezondheidszorg in de crisisjeugdhulp 
moet voor alle regio’s gelijkmatig verlopen, de meldpunten en de jeugdmagistratuur moeten 
hun standpunten over de meest gepaste hulp meer op elkaar afstemmen, de overheid moet 
voldoende aandacht hebben voor de bruikbaarheid van het advies van meldpuntmedewerkers 
en moet nagaan of het reguliere hulpverleningslandschap nog ruimte laat om crisisvoorzie-
ningen te rekruteren in Vlaams-Brabant.

52 37-E (2017-2018) – Nr. 1, april 2018.
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Gebruikersbijdragen in de welzijnssector53

Voorzieningen in de welzijnssector krijgen niet alleen subsidies van de overheid om in hun 
werking te kunnen voorzien, maar vragen ook vaak een financiële bijdrage aan hun gebrui-
kers. Die gebruikersbijdrage dient om de kosten voor dienstverlening, woon- en leefkosten of 
andere kosten deels of volledig te compenseren.

Het Rekenhof onderzocht in 2012 de gebruikersbijdrageregelingen die werden toegepast bin-
nen de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, het gezinsbeleid, het maatschappelijk 
welzijnsbeleid en de thuis- en gezondheidszorg. Het Rekenhof onderzocht een zeventigtal 
soorten voorzieningen, die samen zo’n 6.000 individuele voorzieningen omvatten die toen 
jaarlijks ongeveer 2,5 miljard euro Vlaamse subsidies ontvingen en ruw geschat minstens 
360 miljoen euro aan gebruikersbijdragen inden. Het Rekenhof ging na hoe de bijdragerege-
lingen in kwestie concreet waren opgezet, of de gebruikers binnen en tussen de verschillende 
welzijnsdomeinen consistent werden behandeld en of er voldoende aandacht werd geschon-
ken aan socio-economisch zwakkere bevolkingsgroepen.

Het Rekenhof stelde vast dat de Vlaamse overheid geen actueel en volledig zicht had op het 
totaal aan geïnde gebruikersbijdragen en gebruikers. Voor de meeste soorten voorzieningen 
was er wel een gebruikersbijdrageregeling uitgewerkt, maar die regelingen verschilden onder-
ling sterk. De regelgeving verduidelijkte veelal onvoldoende waarvoor een gebruiker al dan 
niet moest betalen, wat een risico vormt voor de uniforme toepasbaarheid ervan.

Op enkele uitzonderingen na, was er geen onderbouwing van de aard en de hoogte van de 
gehanteerde gebruikersbijdragen beschikbaar. Daardoor viel ook niet te verklaren waarom 
de gebruikersbijdragen bij sommige soorten voorzieningen een belangrijke financierings-
bron vormden en bij andere totaal niet.

Ook stelde het Rekenhof inconsistenties vast tussen de soorten voorzieningen. Zo konden de 
bijdragen in gelijkaardige vormen van residentiële opvang sterk verschillen: een alleenstaande 
leefloner met 1 kind betaalde daarvoor in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) 
89% van zijn netto-inkomen, tegenover 38% in een centrum voor integrale gezinszorg (CIG). 
Dat betekent dat de gebruikersbijdrage afhing van de soort voorziening waar de gebruiker 
begeleid werd, zonder dat dit onderscheid relevant is.

Ten slotte is de betaalbaarheid van de gebruikersbijdragen een belangrijk gegeven. Bij ruim 
40% van de voorzieningen hield de gebruikersbijdrageregeling echter geen rekening met de 
draagkracht van de gebruiker en konden de toenmalige subsidiemechanismen voorzieningen 
benadelen als ze socio-economisch achtergestelde groepen begeleidden.

De laatste jaren heeft de Vlaamse overheid inspanningen geleverd om tegemoet te komen 
aan de bevindingen van het Rekenhof. Toch verdient het aanbeveling dat de beleidsmakers 
blijvend aandacht hebben voor een onderbouwd gebruikersbijdragebeleid binnen de verschil-
lende welzijnssectoren, waarbij gelijke situaties op een gelijke manier worden behandeld en 
in de mate van het mogelijke rekening wordt gehouden met de draagkracht van de gebruiker. 
Ook is het belangrijk dat een voorziening geen nadeel ondervindt als ze socio-economisch 

53 37-I (2012-2013) – Nr. 1, augustus 2013.
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achtergestelde groepen opvangt of begeleidt. Dat kan door de subsidies aan de voorzieningen 
evenredig te verminderen met de gebruikersbijdragen en door het risico op niet-inning te 
laten dragen door de overheid.
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Mobiliteit en Openbare Werken

Fietspaden in Vlaanderen54

Voor de Vlaamse overheid was de aanleg van een goede fietspadinfrastructuur een middel 
om het fietsgebruik te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk (BFF) moest een samenhangend en gebiedsdekkend netwerk 
van bovenlokale verbindingen worden voor functionele verplaatsingen, zoals woon-werkver-
keer, woon-schoolverkeer en woon-winkelverkeer. Het Rekenhof ging na welke inspanningen 
de Vlaamse overheid heeft geleverd om dat fietsroutenetwerk in Vlaanderen te realiseren en 
welke resultaten zij boekte.

Globaal verbeterde de verkeersveiligheid in de periode 1999-2016, maar voor de fietsers ging 
de veiligheid erop achteruit. Ook het fietsgebruik is onvoldoende toegenomen.

De uitbouw van het BFF verloopt traag: gemiddeld is 75 km nieuwe fietspaden per jaar aan-
gelegd. Aan dat tempo zou het nog bijna 50 jaar duren voor het volledige BFF gerealiseerd 
is, terwijl het eind 2012 klaar had moeten zijn.

Voor de realisatie van het BFF heeft het Rekenhof enkele beheersmatige en organisatorische 
tekortkomingen vastgesteld, zoals een onvoldoende samenwerking tussen de verschillende 
beleidsniveaus en een gebrek aan een globale ontwikkelvisie. Ook het budget en de kostprijs 
van het BFF oogt weinig transparant.

Als reactie op de audit heeft de minister intussen een aantal initiatieven uitgevoerd, zoals 
een verhoging van de vastleggingskredieten voor fietspadinfrastructuur, een betere informa-
tiewaarde van het meerjarige fietsinvesteringsprogramma en een uitgebreidere rapportering 
over investeringen en subsidies voor fietspadinfrastructuur op vastleggingsniveau.

Enkele belangrijke pijnpunten zijn echter nog niet opgelost, zoals het operationeel maken van 
het geoloket Fiets om het conceptuele en het gerealiseerde BFF in kaart te kunnen brengen, 
een geactualiseerde kostenraming voor de realisatie van het BFF en een transparante rappor-
tering over de betalingen.

Verrekeningen bij het Agentschap De Scheepvaart (2016), het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust (2014), de afdeling Maritieme Toegang (2013) en het Agent-
schap Waterwegen en Zeekanaal (2012)55

Verrekeningen zijn overeenkomsten die opgemaakt worden als zich in het kader van over-
heidsopdrachten wijzigingen voordoen in de aanneming. Ze stellen nieuwe of gewijzigde hoe-
veelheden vast ten aanzien van de geraamde hoeveelheden in het bestek, of bepalen de verbe-
terde of overeengekomen prijzen ten gevolge van toevoegingen, wijzigingen of weglatingen. 
In de periode 2011-2016 voerde het Rekenhof een auditcyclus uit over de verrekeningen en de 

54 37 (2017-2018) – Nr. 1, september 2017.
55 37-B (2016-2017) – Nr. 1, november 2016; 37 (2014) – Nr. 1, juni 2014; 37-K (2012-2013) – Nr. 1, september 2013; 

37-E (2011-2012) – Nr. 1, juli 2012.
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kostenbeheersing bij de aanneming van waterwerken bij de toenmalige56 vier waterwegen-
entiteiten, namelijk Waterwegen en Zeekanaal nv, de afdeling Maritieme Toegang, het agent-
schap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, en nv de Scheepvaart. Het Rekenhof ging na 
of de verrekeningen binnen aanvaardbare grenzen bleven en of zij zorgvuldig en tijdig werden 
afgehandeld.

Het Rekenhof stelde onder meer vast dat een gebrek aan voorbereiding, onzorgvuldige voor-
studie en onzorgvuldige opvolging van de waterwegenwerken tot aanzienlijke wijzigingen of 
uitbreidingen van de opdracht leidden, die op hun beurt aanleiding gaven tot overschrijdin-
gen van de kostprijs en vertragingen inzake realisatie en in sommige gevallen tot aanzienlijke 
claims. In een aanzienlijk aantal gevallen werd een inbreuk op het mededingings- of gelijk-
heidsbeginsel vastgesteld. De entiteiten beschikten niet altijd over doelstellingen inzake ver-
rekeningen of efficiënte instrumenten om de verrekeningen op te volgen of af te handelen. 
De afhandeling en opvolging van verrekeningen gebeurde vaak onzorgvuldig en laattijdig, en 
leidde daardoor tot aanzienlijke verwijlinteresten en aanzienlijke meerkosten.

De audits hebben tot een aantal initiatieven geleid. De betrokken entiteiten namen indi-
vidueel maatregelen en namen instrumenten in gebruik die verrekeningen moeten helpen 
voorkomen of beperken en die de opvolging ervan moeten vergemakkelijken of verbeteren. 
Het departement MOW voerde op het niveau van het beleidsdomein een aantal maatregelen 
en instrumenten in om verrekeningen te voorkomen en zorgvuldiger af te handelen. Diverse 
synergieprojecten (digitalisering, automatisering, projectmanagement, controles op werken, 
technische dienstverlening en baggeren) zijn inmiddels opgestart.

Blijvende aandacht voor de verrekeningenproblematiek, de zorgvuldige voorbereiding van 
overheidsopdrachten en de naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving is raadzaam, 
alsook controle op de naleving van de nieuwe instrumenten en maatregelen.

Baggerwerken in Vlaanderen57

Baggerwerken in Vlaanderen hebben een aanzienlijk budgettair belang: over de periode 2009-
2014 ging het jaarlijks gemiddeld om 204,5 miljoen euro (inclusief de verwerking van ver-
vuilde baggerspecie). Het Rekenhof ging na of de Vlaamse overheid de baggerwerken in de 
maritieme toegangswegen en in de bevaarbare binnenwateren, met inbegrip van de vervuilde 
baggerspecie, op een rechtmatige en doelmatige wijze organiseert.

De financiële middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelde, volstonden niet 
om de geaccumuleerde historische achterstand in onderhoudsbaggerwerken in de Vlaamse 
binnenvaartwegen die in hoofdzaak te wijten was aan het tekort aan stort- en verwerkings-
capaciteit van vervuilde baggerspecie op korte termijn weg te werken. Daardoor kwam de 
theoretische diepgang van de vaarweg op diverse onderdelen van het binnenwaterwegennet 
niet (meer) overeen met de daadwerkelijke capaciteit ervan.

56 Sedert 1 januari 2018 fuseerden het agentschap Waterwegen en Zeekanaal en nv De Scheepvaart tot de Vlaamse 
 Waterweg nv.

57 37-C (2015-2016) – Nr. 1, maart 2016.
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De onderzochte baggercontracten werden in de regel gegund na mededinging. Door een 
onzorgvuldige voorbereiding werden opdrachten tijdens de uitvoering echter soms op 
onrechtmatige wijze aanzienlijk uitgebreid of gewijzigd. In de haven van Antwerpen worden 
de baggerwerken op de Linkerscheldeoever uitgevoerd door een tijdelijke vereniging van bag-
geraars op grond van een baggercontract dat in 1972 buiten mededinging is gesloten. In totaal 
werden voor 595,1 miljoen euro aan baggerwerken toegewezen aan die tijdelijke vereniging.

Ook stelde het Rekenhof een tekort aan stort- en verwerkingscapaciteit van de voornamelijk 
vervuilde baggerspecie vast. De kostprijs daarvan bedroeg voor 2013 en 2014 respectievelijk 
58,9 en 55,4 miljoen euro, en is in belangrijke mate toe te schrijven aan het Amoras-project 
in de Antwerpse haven. Dat project leidde tot een halvering van de gemiddelde kostprijs ten 
opzichte van de traditionele verwerking en opslag, maar kent belangrijke tekortkomingen. 
Zo kon de gebouwde installatie het hoge zandgehalte van het aangevoerde slib niet verwer-
ken, zodat ze al bij de aanvang moest worden opgeschaald. Ook ontbreekt een voorafgaande 
parlementaire machtiging voor de overeenkomst waarmee de Vlaamse Regering zich ertoe 
verbindt de door de aannemer aangegane lening gedurende 15 jaar aan hem terug te betalen. 
Tijdens de exploitatie werd te veel slib aangevoerd, waardoor dat deels vanuit de opslagruimte 
weer in de Antwerpse haven stroomde en tot hoge bijkomende kosten leidde.

De aanbevelingen van de audit hebben tot een aantal initiatieven geleid. Wat betreft de vastge-
stelde problemen inzake de voorbereiding en de opvolging van de verschillende overheidsop-
drachten, werken de betrokken entiteiten van het beleidsdomein MOW bijvoorbeeld aan een 
aantal synergieprojecten. Die projecten betreffen onder meer een gezamenlijke aanpak van 
digitalisering en automatisering, effectiever en efficiënter werken door een uniforme project-
managementmethodiek, de optimalisatie van de technische dienstverlening van het departe-
ment (Technisch Ondersteunende Diensten) en het bepalen van mogelijke synergieën bij het 
baggeren en ophogen van stranden.

Wat betreft het gebrek aan middelen, heeft de Vlaamse Waterweg nv intussen een plan van 
aanpak opgesteld om de baggerachterstand weg te werken. Dat plan gaat na hoe binnen de 
bestaande baggerplannen uitgaven kunnen worden gedrukt, het baggerproces kan worden 
geoptimaliseerd en efficiëntiewinst kan worden geboekt. Het onderzoekt ook de mogelijkhe-
den om bijkomende inkomsten te genereren voor de financiering van onderhoudsbaggerwer-
ken.

Besluitvorming en onderbouwing van tramprojecten door De Lijn58

In het kader van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen heeft de Vlaamse Vervoersmaatschappij 
De Lijn een groot aantal tramprojecten in voorbereiding. Het Rekenhof onderzocht voor vijf 
projecten of De Lijn de beslissingen tot uitvoering zorgvuldig onderbouwde en het voorbe-
reidingstraject goed uitvoerde. Het koos de projecten die begin 2012 definitief beslist waren, 
waarbij de grootste projecten de sneltram Hasselt-Maastricht en LIVAN 1 betroffen. Intussen 
zijn drie van de vijf projecten gerealiseerd.

De Lijn toonde niet aan waarom de betrokken tramlijnen prioritair waren, noch dat de alter-
natieven voldoende waren onderzocht.

58 37-A (2013-2014) – Nr. 1, februari 2014.
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De Lijn liet ook na een voorafgaande maatschappelijke kosten-batenanalyse te maken. De 
informatie die De Lijn aan haar raad van bestuur of de Vlaamse Regering voorlegde, bevatte 
vaak geen, beperkte of foutieve gegevens over cruciale elementen, zoals kostprijs, reizigerspo-
tentieel en keuze voor publiek-private samenwerking. Ook de voorbereiding van de projecten 
vertoonde een aantal tekortkomingen. Zo bracht De Lijn tijdens de uitvoering van studieop-
drachten en de gunningsprocedure nog grote wijzigingen aan, die aanzienlijke kostprijsver-
hogingen meebrachten. 

Enkele belangrijke aandachtspunten van het rapport zijn nog niet gerealiseerd of vereisen 
blijvende aandacht. Een prioritering van de tramprojecten is er nog niet. Het decreet van 
25 april 2014 betreffende complexe projecten komt tegemoet aan een aantal aanbevelingen, 
zoals een voorafgaandelijke analyse van de mogelijke alternatieven voor projecten en het tijdig 
aangaan van de dialoog met de belanghebbenden, maar de erin voorziene procedures maken 
geen verplichting uit.

Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen59

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, besliste de Vlaamse overheid in 2002 
800 gevaarlijke punten weg te werken tegen 2007, dit met een budget van 500 miljoen euro. 
Vanwege personeelsgebrek bij de administratie Wegen en Verkeer (nu Agentschap Wegen en 
Verkeer, AWV) deed de Vlaamse Regering een beroep op een coördinerend studiebureau, dat 
het voorontwerp van de infrastructuurwerken uitwerkte. Daarnaast heeft de Vlaamse Regering 
per provincie een studiebureau aangesteld voor het eigenlijke ontwerp van de werken en de 
opvolging van de werkzaamheden.

Uit het onderzoek van het Rekenhof bleek dat eind 2010 450 punten waren afgehandeld en 
dat de (raming van de) kostprijs gestegen was tot 897 miljoen euro. Van de 50 gevaarlijkste 
punten waren er slechts 31 aangepakt en opgeleverd. Ook heeft het verschillende inbreuken 
op de overheidsopdrachtenregelgeving vastgesteld. De administratieve opvolging door AWV 
van het gevaarlijkepuntenprogramma was onvoldoende, waardoor onverschuldigde betalin-
gen en verwijlintresten gegenereerd werden. Ook de monitoring en evaluatie van het gevaar-
lijkepuntenprogramma verliep gebrekkig. Ten slotte was ook de informatievoorziening aan 
het parlement beperkt.

De audit leidde tot een resolutie in het Vlaams Parlement60, dat onder andere bepaalde dat 
de Vlaamse Regering zesmaandelijks moest rapporteren over de afwerking van het project 
gevaarlijke punten. De gevraagde zesmaandelijkse rapportering werd in de praktijk niet 
gehaald; wel was er een actievere opvolging door AWV met verschillende rapporteringen in de 
commissie MOW61.

Uit de rapporteringen bleek dat aan heel wat aanbevelingen – minstens gedeeltelijk – gevolg 
werd gegeven. Zo zou AWV voor nieuwe projecten voortaan de standaardmethodiek maat-

59 37-J (2010-2011) – Nr. 1, maart 2011.
60 Resolutie betreffende de aanpak van de gevaarlijke punten en wegvakken door de Vlaamse Regering. Stuk 1106 (2010-

2011) – Nr. 2 van 4 mei 2011.
61 In 2012, 2013, 2015 en 2018 was er een rapportering in de commissie MOW (Stuk 1709 (2011-2012) – Nr. 1 van 13 juli 

2012, Stuk 2023 (2012-2013) – Nr. 1 van 29 april 2013, Stuk 386 (2014-2015) – Nr. 1 van 5 juni 2015 en Stuk 1563 (2017-
2018) – Nr. 1 van 20 april 2018).
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schappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) toepassen, hoewel dat niet voor alle wegenprojecten 
gebeurt. Ook wil het agentschap via gecertificeerde procedures zorgen voor een betere kwa-
liteit van de bestekken, en zal het schadedossiers, verrekeningen en verwijlinteresten beter 
beheersen. In 2012 voerde het Steunpunt Mobiliteit een wetenschappelijke evaluatie door van 
het gevaarlijkepuntenprogramma, maar dat kende geen vervolg.

Het gevaarlijkepuntenprogramma van 2002 is nog steeds niet volledig afgehandeld. Uit 
de laatste rapportering door AWV aan de commissie MOW begin 2018, blijkt dat er nog 
22 punten niet gerealiseerd zijn.

De geraamde kostprijs ervan bedraagt ruim 75 miljoen euro.

Intussen komen er jaarlijks nieuwe gevaarlijke punten bij. Ze vormen een dynamische lijst, die 
jaarlijks geüpdatet wordt. De lijst van 2018 steunt op de ongevallencijfers van 2014-2016 en telt 
213 punten op gewestwegen. Daarvan zijn er 32 aangepakt in 2018.

Budgettaire inpassing Masterplan 2020

Verslag bij de tiende voortgangsrapportage over het Masterplan 202062

Tolheffing blijft het uitgangspunt voor de financiering van de Oosterweelverbinding. Om 
toltarieven conform de Europese tolrichtlijn vast te leggen, zal de overheid tegen 2023 een 
officiële notificatie richten aan de Europese Commissie, aangezien ze verwacht dat dan de rea-
lisatiekosten, de financieringskosten en trafiekramingen met meer nauwkeurigheid bekend 
zijn. Dat impliceert dat de onzekerheid over de tarieven en de opbrengsten uit tolheffing kan 
aanhouden tot 2023.

De Vlaamse Regering had eerder beslist tot publieke financiering van de Oosterweelverbinding. 
De kredietwaardigheid van het Vlaams Gewest en de verlaging van de eerder voorziene risi-
copremies tegenover de private partners bij rechtstreekse publieke financiering kunnen een 
gunstige impact hebben op het volume en de looptijd van de terugbetaling. Voor de finan-
ciering van de Oosterweelverbinding sloot de BAM een kaderovereenkomst met het Vlaams 
Gewest. De technische modaliteiten ervan, de uitgifte van de obligaties en de vereiste garan-
ties worden nog vastgelegd. De contacten met de Europese Investeringsbank (EIB) met het 
oog op medefinanciering van de Oosterweelverbinding, hebben ertoe geleid dat de EIB heeft 
toegezegd dat zij de economische waarde, de technische en milieuaspecten en de financiële 
gezondheid van het project zal onderzoeken.

De maximale financieringsbehoefte wordt momenteel geraamd op 3,5 miljard euro. Naarmate 
de werken worden gegund, zal blijken of dat plafond realistisch is. Vanaf 2025 plant de BAM 
met de tolinkomsten van de verbonden toltunnelinfrastructuren de leningen terug te betalen 
gedurende 48 jaar.

Als het Vlaams Gewest onvoldoende eigen middelen ter beschikking heeft om in te tekenen 
op de obligaties, dan zal het financiering uit de markt moeten ophalen, wat de overheids-
schuld zal doen toenemen.

62 63 (2014-2015) – Nr. 11, mei 2016.
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Het Rekenhof heeft aanbevolen voor de bouwfase een transparante thesaurieplanning op te 
maken, zowel op projectniveau als op niveau van de Vlaamse overheid in haar geheel.

Het Politiek Stuurcomité gaf eind november 2015 aan het departement MOW de opdracht om 
de prioritering van de niet-Oosterweelprojecten van het Masterplan 2020 uit te werken. In 
zijn beleidsbrief 2018-2019 maakte de minister melding van de voorbereiding van een geïnte-
greerd infrastructuurplan op vijf jaar voor het beleidsdomein MOW.

Het Rekenhof heeft ook aanbevolen dat de Vlaamse Regering de impact van het 
Oosterweelbudget op het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse overheid moet afstemmen 
met de andere regeringen in het kader van een eventuele bijsturing of nuancering van het 
stabiliteitsprogramma van België.

Verslag begrotingsonderzoek 201963

Zoals de vorige jaren neemt de Vlaamse Regering de bouwkosten gerelateerd aan de 
Oosterweelverbinding (134,8 miljoen euro) niet in aanmerking bij de vaststelling van het 
begrotingstraject. Volgens de Vlaamse Regering is de investering een uitzonderlijk grote, stra-
tegische en niet-recurrente investering met een groot economisch belang op lokaal, regionaal, 
landelijk en euregionaal niveau, waarbij een terugverdienmodel op basis van tolheffing tij-
dens de exploitatiefase van toepassing is.

Zolang de Europese Commissie geen standpunt heeft ingenomen over een herziening 
van de flexibiliteitsclausule, blijft het onzeker of de Vlaamse Regering de bouwkosten van 
het Oosterweelproject effectief in mindering kan brengen voor de toetsing van de norm-
naleving.

In zijn ontwerp van begrotingsplan 2019 verzoekt België, net als in het ontwerp van 2018, om 
een versoepeling van de flexibiliteitsclausule, waardoor verschillende zogenoemde strategi-
sche investeringsuitgaven zouden kunnen worden geneutraliseerd. Ook heeft België gevraagd 
vanaf 2018 gebruik te mogen maken van de flexibiliteitsclausule voor structurele hervormin-
gen, waardoor het tijdelijk zou kunnen afwijken van zijn traject.

Het Rekenhof heeft aanbevolen dat de Vlaamse Regering in de toelichting bij de begroting en 
bij de ESR-consolidatie transparant rapporteert over: 

• de gebudgetteerde en werkelijke bouwkosten van de Oosterweelverbinding die buiten de 
begrotingsdoelstellingen worden gehouden; 

• de gebudgetteerde en werkelijke tolinkomsten van het verbonden infrastructuurnetwerk 
en het aandeel dat volgens het principe van het terugverdienmodel overeenstemt met de 
bouwkosten die buiten de begrotingsdoelstellingen blijven.

63 16 (2018-2019) – Nr. 1, november 2018.
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Kanselarij en Bestuur

Naar een prestatiebegroting bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid (BBC)64

In 2003 werd een bestuurlijke hervorming van de Vlaamse overheid en van de lokale besturen 
in het vooruitzicht gesteld. Een essentieel instrument daarvan was de prestatiebegroting die 
de link tussen input (kredieten), beleid (output) en – in het beste geval - effecten (outcome) 
expliciteert, waardoor het mogelijk wordt het beleid te beoordelen en bij te sturen op basis 
van de output en outcome, gemeten met relevante indicatoren. Het beleid wordt zo transpa-
ranter voor het parlement en het publiek. De hervormingen bij de Vlaamse overheid en de 
lokale besturen, die ongeveer gelijktijdig werden opgestart, hebben een erg uiteenlopende 
ontwikkeling gekend.

Bij de lokale en provinciale besturen werden de prestatiebegroting en meerjarenplanning 
vanaf 2014 veralgemeend ingevoerd door de regels rond de beleids- en beheerscyclus (BBC). 
Bedoeling daarvan was te komen tot een strategische, meerjarige, outputgestuurde plan-
ning en opvolging van het beleid, met een versterkte rol van de (provincie)raden. Voor de 
concrete invulling kregen de betrokken besturen veel vrijheid; hun keuzes hebben belang-
rijke consequenties, onder andere voor de beleidsrapporten die de raad krijgt. Alleen voor de 
beleidsdoelstellingen die de raad als prioritair heeft aangeduid, kan de BBC-rapportering als 
een prestatiebegroting worden beschouwd; voor het overige is er nauwelijks een koppeling 
tussen financiële en inhoudelijke informatie. Dat betekent ook dat als het bestuur weinig of 
weinig relevante prioritaire doelstellingen kiest, de BBC-rapportering nauwelijks voor de raad 
nuttige informatie bevat. Parallel daarmee kent de BBC ook inzake kredietbewaking een hoge 
vrijheidsgraad.

Het Rekenhof, dat ook de budgetten en rekeningen van de provincies controleert, heeft vast-
gesteld dat de vijf Vlaamse provincies de BBC erg verschillend hebben ingevuld: de keuze van 
prioritaire beleidsdoelstellingen, de verdere uitwerking ervan, de aanrekening van de uitga-
ven aan doelstellingen, de groepering van de investeringen, etc. Door de talrijke schema’s van 
vooral het budget en het meerjarenplan is de BBC voor de raadsleden vrij technisch en weinig 
toegankelijk. Uit een evaluatie van de Vlaamse overheid bleek ook dat de raadsleden de inde-
ling in prioritair en overig beleid vaak als arbitrair en weinig transparant ervoeren, waardoor 
de informatie niet altijd aan hun verwachtingen voldeed en zij zich minder betrokken voelden 
bij het beleid. De provincies vullen intussen de verplichte BBC-gegevens aan met bijkomende 
informatie, de ene al wat meer dan de andere.

De evaluatie van de BBC heeft tot een aantal bijsturingen vanaf 2020 geleid: heel wat schema’s 
worden geschrapt, de rapporteringsfrequentie over belangrijke onderdelen van het beleid 
wordt verhoogd en het is de bedoeling dat de besturen beter rapporteren over het niet-prio-
ritaire beleid, maar dat is niet echt opgelegd door de regelgeving. De kredietbewaking wordt 
op een heel hoog niveau gelegd: telkens een totaalbedrag voor exploitatie, investeringen en 
financiering. Veel zal opnieuw afhangen van de concrete invulling die de besturen aan de 
nieuwe regels geven.

64 37-A (2018-2019) – Nr. 1, maart 2019.
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De basisbeginselen van een meerjarige prestatiebegroting voor de Vlaamse overheid werden al 
in het comptabiliteitsdecreet van 7 mei 2004 omschreven, maar dat decreet werd nooit uitge-
voerd. Pas in de huidige regeerperiode is het idee van een Vlaamse prestatiebegroting opnieuw 
concreter, zij het vooralsnog zonder decretale basis. In de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën 
die het Vlaams Parlement onlangs heeft gestemd, zijn echter enkele bepalingen opgenomen 
die het concept van een prestatiebegroting ondersteunen.

Het is de bedoeling om variabele, legislatuurgebonden doelstellingen te koppelen aan 
begrotingsartikelen door zogenaamde inhoudelijke structuurelementen die over de legis-
laturen heen stabiel blijven.

Een volgende stap is de formulering van indicatoren om de realisaties te meten. Dat moet 
resulteren in een eerste voorafbeelding van een prestatiebegroting via de bijdrage65 van de 
administratie aan het nieuwe regeerakkoord. In zijn beleidsbrief 2018-2019 stelde de Vlaamse 
minister bevoegd voor Financiën en Begroting dat het de ambitie is van de Vlaamse Regering 
om vanaf de begrotingsaanpassing 2020 indicatoren op te nemen in de begrotingsdocumen-
ten.

Afslanking van de provincies66

De Vlaamse Regering besliste dat de provincies vanaf 2018 niet langer de persoonsgebonden 
bevoegdheden konden uitoefenen. Die bevoegdheden werden samen met de personeelsleden, 
roerende en onroerende goederen, rechten en plichten, en middelen die verband houden met 
die bevoegdheden, overgedragen aan Vlaanderen en in enkele gevallen aan de gemeenten. 
De belangrijkste sector binnen die bevoegdheidsoverdracht was cultuur, waarin niet alleen 
veel middelen, maar ook heel wat instellingen (vooral musea) werden overgedragen. Enkele 
instellingen bleven bij gebrek aan een geschikte of geïnteresseerde kandidaat-overnemer pro-
vinciaal, soms definitief (bijvoorbeeld de archeologische musea van Oost-Vlaanderen, het 
Olympisch zwembad in Brugge, het sport- en cultuurcentrum Dommelhof in Neerpelt), soms 
in principe tijdelijk (tot 31 december 2019) in afwachting van een definitieve oplossing (cul-
tuurhuis De Warande in Turnhout en Zorgcentrum Lemberge in Merelbeke). Om die instel-
lingen verder te valoriseren, zullen de provincies noodgedwongen nog activiteiten in deze 
materies moeten ontwikkelen, wat niet strookt met de aanvankelijke intenties.

De overdracht van bevoegdheden en instellingen verminderde de financieringsbehoeften van 
de provincies, terwijl de overnemende overheden geconfronteerd worden met hogere uitga-
ven. Om de overdrachten budgettair neutraal te laten verlopen voor alle betrokken partijen, 
werd de Vlaamse basisheffing van de onroerende voorheffing verhoogd, werden de provin-
ciale opcentiemen (tijdelijk) geplafonneerd en ontvangen de overnemende gemeenten een 
verhoogde dotatie uit het Gemeentefonds. Aangezien die ingreep in de provinciale opcen-
tiemen voor Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant resulteerde in een belangrijk verschil tus-
sen de gedaalde financieringsbehoefte en de minderinkomsten, heeft Vlaanderen toegezegd 
beide provincies jaarlijks een voorwaardenvrije dotatie toe te kennen van respectievelijk 2,2 
en 7,1 miljoen euro. Die toezegging werd niet in regelgeving vastgelegd. Het is ook onduide-

65 Na de verkiezingen bezorgt de Vlaamse administratie de formateur een dossier ter inspiratie en onderbouwing van de 
mogelijke beleidskeuzes en -prioriteiten.

66 39-A (2017-2018) – Nr. 1, februari 2018.
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lijk of het de bedoeling is dat bedrag te indexeren of aan te passen aan de opbrengst van de 
onroerende voorheffing.

Omdat de overdracht van drie musea van Oost-Vlaanderen al in de verevening doorgerekend 
was, maar op het laatste moment niet is doorgegaan, ontvangt de provincie daarvoor jaarlijks 
4,2 miljoen euro, echter in de vorm van een te verantwoorden subsidie. Aangezien dat bedrag 
ten onrechte in de verevening was opgenomen, zou dat een voorwaardenvrije dotatie moeten 
zijn.

De overdracht van de instellingen (voornamelijk musea) behelst ook de overdracht van de roe-
rende en onroerende goederen die zij in gebruik hebben, voornamelijk gronden, gebouwen en 
museumcollecties. Het decreet bepaalt dat die overdracht gebeurt zonder schadeloosstelling. 
Nochtans heeft de Raad van State erop gewezen dat het om een onteigening gaat. Gelet op 
de bijzondere aard van de onteigende (een openbaar bestuur) heeft de Vlaamse overheid wel 
een ruime appreciatiebevoegdheid om de billijke schadeloosstelling vast te stellen; volgens 
de Raad van State zou die bijvoorbeeld kunnen samenvallen met de verminderde financiële 
lasten die gepaard gaan met de overgedragen bevoegdheden. De financiële regeling heeft de 
verminderde kosten na overdracht echter verrekend.

De provincies ontvangen geen enkele vorm van compensatie voor de goederen die uit hun 
patrimonium verdwijnen.

Bij de overdracht van het personeel van de provincies, stelde zich het probleem van het sta-
tutair personeel van de provincie Vlaams-Brabant dat een enigszins afwijkende pensioenre-
geling heeft. Om dat probleem op te lossen, is een federaal wetgevend initiatief nodig. Er is 
daarover overleg gepleegd met het kabinet van de minister van Pensioenen, maar een regeling 
is er op dit ogenblik nog niet.

Bij het onderzoek van de budgetten 2018 en 2019 van de provincies bleek dat sommige provin-
cies toch nog kredieten voor subsidies in de persoonsgebonden materies inschreven, in het 
bijzonder West-Vlaanderen voor investeringssubsidies aan welzijnsvoorzieningen.

Fusies in de Vlaamse overheid: samenvoeging of opheffing van departementen, agent-
schappen en strategische adviesraden67

Het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wilde de organisatie en werking van de 
Vlaamse overheid optimaliseren. Met haar conceptnota van 20 september 2013 beoogde de 
Vlaamse Regering een aantal zwakke punten in de uitvoering van dit kaderdecreet te reme-
diëren. Zij wilde onder meer entiteiten met een te kleine omvang of entiteiten met overlap-
pende activiteiten samenvoegen voor een beter bestuur en efficiëntiewinsten. Ook het regeer-
akkoord 2014-2019 zette in op bijkomende fusies. De conceptnota uit 2013 ging uit van een 
Vlaamse overheid die uit 88 entiteiten bestond. De twee principebeslissingen van de Vlaamse 
regering zouden 26 entiteiten doen verdwijnen.

Voor de fusieoperaties ging de Vlaamse Regering uit van vrij algemene doelstellingen en een 
beperkte selectie van mogelijke fusies. In 2016 telde de volledige ESR-consolidatiekring van 

67 37-D (2016-2017) – Nr. 1, april 2017.
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de Vlaamse overheid 175 entiteiten. De Vlaamse overheid beperkte de fusieoperatie hoofdza-
kelijk tot de ministeries, IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid en strategische adviesraden. Zij 
hield geen rekening met de diensten met afzonderlijk beheer, de Vlaamse openbare rechts-
personen van de categorieën A en sui generis, en tal van rechtspersonen binnen haar ESR-
consolidatiekring68. Constructies waarvan de bestaansreden achterhaald is, zoals de con-
structies opgezet met het oog op ESR-neutraliteit, werden ook niet opgeheven, hoewel dat de 
efficiëntie en transparantie ten goede had gekomen.

De minister erkende dat bijkomende fusies mogelijk zijn die de samenhang van het beleid 
kunnen verhogen, maar stelde daartegenover dat de Vlaamse Regering er in de legisla-
tuur 2014-2019 bewust voor koos te focussen op de kernoverheid. Het komt een volgende 
Vlaamse Regering toe te focussen op entiteiten buiten de kernoverheid die behoren tot de 
ESR-consolidatiekring.

Sinds de bespreking van het onderzoeksrapport in de parlementaire commissie op 13 juni 2017 
heeft de administratie stappen gezet ter voorbereiding van eventuele fusieoperaties in de vol-
ledige ESR-consolidatiekring. Het implementatieplan (december 2017) bij het witboek open 
en wendbare overheid kondigde een visienota aan over de entiteiten van de Vlaamse overheid, 
alsook een onderzoek naar de noodzaak van een objectief afwegingskader voor verzelfstandi-
ging en juridische vormgeving van entiteiten, en een visienota over het organisatiemodel van 
de Vlaamse overheid.

Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid69

De Vlaamse Regering 2009-2014 nam zich voor het aantal ambtenaren met 6,5% te verminde-
ren en de apparaatskredieten met 65 miljoen euro. De volgende Vlaamse Regering (2014-2019) 
beoogde een verdere vermindering met 1.950 personeelsleden, gekoppeld aan een besparing 
van 101,5 miljoen euro. Het Rekenhof heeft de personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid 
onderzocht, in het bijzonder de besparingen tijdens het regeerakkoord 2009-2014.

Het Rekenhof stelde vast dat voor de besparingsdoelstelling 2009-2014 geen voorafgaande 
personeelsbehoefteanalyse plaatsvond. De entiteiten dienden – los van de besparingen – 
efficiëntie trajecten te definiëren. Slechts weinig bevraagde entiteiten konden de invloed 
van de effi ciëntietrajecten op de personeelsinzet en besparingsdoelstellingen kwantificeren. 
Entiteiten maakten amper gebruik van de mogelijkheid personeel te laten herplaatsen en 
zochten veelal een oplossing binnen de entiteit. De meeste entiteiten hadden in de eerste 
helft van 2015 hun personeelsplan nog niet aangepast aan de personeelsvermindering. De 
toelichtingen bij de begrotingsdocumenten bevatten niet altijd voldoende informatie om de 
opbouw van de begrotingskredieten en de besparing te reconstrueren. Over de uitvoering 
van de budgettaire besparing op de apparaatskredieten werd niet gerapporteerd. In perso-
neelsaantallen werd globaal een besparing van net geen 7,5% gerealiseerd ten opzichte van de 
aangepaste nulmeting.

68 Het nieuwe bestuursdecreet van 7 december 2018 handhaaft de bestaande Vlaamse openbare instellingen die niet be-
horen tot de Vlaamse administratie, die is ingedeeld in departementen, intern en extern verzelfstandigde agentschap-
pen.

69 37 (2016-2017) – Nr. 1, oktober 2016.
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De helft van de entiteiten gaf aan dat de kwaliteit van de dienstverlening is verminderd. De 
meeste leidend ambtenaren stelden dat de personeelsbesparingen mee verantwoordelijk 
waren voor de toegenomen werkgerelateerde stress en dat ze op gespannen voet stonden 
met het diversiteitsbeleid, in het bijzonder wat betrof de tewerkstelling van personen met 
een handicap of chronische ziekte.

De huidige besparingsdoelstelling 2014-2019 werd ook vastgesteld zonder personeelsbehoef-
teplan, maar ging gepaard met de opmaak van kerntakenplannen. De geraamde personeels-
vermindering ten gevolge van de kerntakenplannen bedroeg echter minder dan de helft van 
de opgelegde personeelsvermindering, waardoor de opgelegde personeelsbesparing een risico 
betekent voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de kerntaken.
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Omgeving

Energiearmoede70

Vlaanderen beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ter bestrijding van energiearmoede, 
verankerd in het energiedecreet van 2009 en het energiebesluit van 2010, en vooral voorbereid 
en geëvalueerd door het Vlaams Energieagentschap. Het Rekenhof heeft onderzocht of ze 
voldoende bijdragen aan het grondwettelijke recht op een menswaardig leven, meer bepaald 
het recht op een behoorlijke huisvesting. Beschikken over elektriciteit en verwarming wordt 
doorgaans gezien als impliciet onderdeel van dat recht.

Het energiearmoedeprogramma concretiseerde in 2016 enkele maatregelen. De doelstellin-
gen die het programma formuleerde, zijn echter beperkt toetsbaar. Samen met een gebrek-
kige uitwisseling van gegevens tussen de betrokken actoren bemoeilijkt dat het meten van de 
effectiviteit van de maatregelen.

Om de effectiviteit van de maatregelen tegen energiearmoede te verhogen, moet worden 
nagegaan of zij voldoende zijn afgestemd op de concrete doelgroep, zo bleek uit de audit. 
Daarbij moeten de doelgroepen ook zoveel mogelijk worden geharmoniseerd, zodat een 
gecombineerde inzet van maatregelen mogelijk wordt.

De energiescans – gratis doorlichtingen van het energieverbruik in woningen van personen 
met een verhoogd energiearmoederisico – zetten vooral aan tot kleine, direct zichtbare ener-
giebesparende ingrepen. Er is maar een beperkte doorstroming naar ingrijpendere energiebe-
sparende investeringen die opvolgscans kunnen opleveren, mede doordat sociale huisvestings-
maatschappijen zijn uitgesloten van die opvolgscans. Om energiebesparende investeringen te 
stimuleren, dienen de nadelen van de split incentive tussen huurder en verhuurder te worden 
weggewerkt: de investeringen komen vooral de – overigens moeilijk bereikbare – kwetsbare 
huurders van private huurwoningen ten goede, maar de eigenaar-verhuurder is initiatief-
nemer en draagt de grootste financieringslasten.

Om het draagvlak voor de maatregelen te vergroten, dient de communicatie uit te gaan van 
een doelgroepgerichte inhoud (met eenvoudig taalgebruik en bijvoorbeeld pictogrammen), 
gecombineerd met laagdrempelige lokale kanalen voor verspreiding, bijvoorbeeld belangen-
verenigingen die vertrouwd zijn met (energie)armoede.
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Energie-efficiëntie in overheidsgebouwen71

De energieprestaties en energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren, kan een aanzienlijke bij-
drage leveren tot de reductie van CO2-emissies, wat belangrijk is om de klimaatdoelstellingen 
te behalen (20-20-20-doelstellingen). Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010 (EPB-richtlijn) wil 
op kosteneffectieve wijze de algemene energieprestaties van gebouwen in de Europese Unie 
verbeteren. Richtlijn 2012/27/EU van 25 oktober 2012 (EER) beoogt een algemene verbete-
ring van de energie-efficiëntie, onder meer door de renovatie van het gebouwenpatrimonium. 
Beide richtlijnen beklemtonen de voorbeeldfunctie van overheidsgebouwen. In het kader van 
een internationaal onderzoek door acht Europese rekenkamers, ging het Rekenhof na hoe het 
Vlaams Gewest die richtlijnen heeft uitgevoerd.

De EPB-richtlijn verplicht de lidstaten minimumeisen vast te stellen voor de energieprestatie 
van nieuwe gebouwen en van bestaande die grondig worden gerenoveerd, en stelt een systeem 
van energieprestatiecertificaten (EPC) voorop. Het Vlaams Gewest heeft die verplichtingen 
omgezet in Vlaamse regelgeving, maar voor zijn niet-residentiële gebouwen trad die pas in 
werking in 2017. De eisen steunen op studies naar kostenoptimale eisen: het kostenoptimale 
niveau is het energieprestatieniveau dat de laagste kosten met zich brengt gedurende de 
geraamde economische levensduur van het gebouw. De Vlaamse EPB-eisen zijn voorzichtig 
vastgesteld omdat ze steunen op een kostenoptimumstudie die een andere, nieuwe metho-
diek hanteerde dan die voor de kantoren en scholen die tot en met 2016 werd gehanteerd. 
Verder zijn de EPC-certificaten weinig precies, doordat de Vlaamse overheid een eenvoudig 
en financieel haalbaar systeem wilde. De Vlaamse regelgeving heeft de overheidsinstanties 
bovendien niet verplicht de aanbevelingen in de certificaten daadwerkelijk uit te voeren.

Het Rekenhof onderzocht ook in hoeverre de Vlaamse overheid haar voorbeeldrol speelt door 
inspanningen te leveren om de eigen gebouwen energie-efficiënter te maken, zoals Europa 
van haar verwacht (EER, artikel 5).

Het Rekenhof concludeerde dat de Vlaamse Regering daarbij weinig ambitieuze doelstel-
lingen vooropgesteld heeft. Een inspanning vergelijkbaar met de plaatsing van 10 cm bijko-
mende dakisolatie in ongeveer 30 gebouwen bleek al ruim voldoende om de Europese norm 
te halen.

De Vlaamse Regering keurde echter nog andere actieplannen goed dan deze die Europa van 
haar verwacht. Die actieplannen zijn wel ambitieus. De uitvoering van die actieplannen kwam 
echter traag op gang.

Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden72

De Vlaamse Regering wil dat uiterlijk 2036 is gestart met de sanering van alle historische 
bodemverontreinigingen die een ernstige bedreiging vormen (saneringsdoelstelling 2036). 
De gemeenten zijn daarom verplicht een gemeentelijke inventaris van alle risicogronden op 
te maken en hun gegevens mee te delen aan de OVAM. De minister wil bij de inventarisa-
tie prioriteit geven aan kwetsbare gebieden, onder meer de beschermingszones van grond-
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waterwingebieden van drinkwater (BGWG). Het Rekenhof onderzocht of de Vlaamse over-
heid voldoende zicht heeft op mogelijke bodemverontreiniging in de grondwaterwingebieden 
en of zij de inventarisatie van risicogronden voldoende benut om die bodemverontreiniging 
te voorkomen en te saneren.

Het doel van de OVAM dat alle gemeenten hun inventarissen hebben afgerond tegen eind 
2017, bleek moeilijk haalbaar, aangezien nog maar ongeveer de helft van hen klaar was ten 
tijde van het onderzoek. De OVAM had trouwens nog maar op 32,9% van de afgewerkte inven-
tarissen een kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren. Wel bleek uit de opvolging door de OVAM 
dat gemeenten met een BGWG, die al eind 2016 klaar hadden moeten zijn, over het algemeen 
het verst staan. De inventarisatie is een complexe en tijdrovende bezigheid, vooral bij oudere 
vergunningen. Bovendien is de kennis over provinciale milieuvergunningen en de toegan-
kelijkheid ervan uiteenlopend, zowel bij de gemeenten als de provincies. De OVAM nam de 
afgelopen jaren wel diverse initiatieven om de inventarisatie te bespoedigen en in de tweede 
helft van 2016 werd veel vooruitgang geboekt.

De Vlaamse Regering wil de bodemsanering in de BGWG sneller aanpakken dan in de rest 
van Vlaanderen. De doelstelling om tegen 2019 alle saneringen van verontreinigde bodems in 
kwetsbare gebieden in uitvoering te hebben, is wel verengd tot de eind 2014 bekende risico-
gronden. De bestaande regeling in het bodemdecreet geeft de overheid maar weinig greep op 
de opstart van het onderzoeks- en saneringstraject. Daarom maakt de OVAM nu ook gebruik 
van verkennende bodemonderzoeken die ze zelf betaalt. Als uit die kleinschaligere onderzoe-
ken blijkt dat er voldoende aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging, kan de 
OVAM de saneringsplichtige opleggen binnen een bepaalde termijn een uitgebreider onder-
zoek uit te voeren.

Eind 2014 had de OVAM 1.015 locaties met een potentiële verontreiniging in BGWG opgelijst. 
Voor die locaties zijn de tussentijdse onderzoeks- en saneringsdoelstellingen 2016 gehaald, 
doordat de OVAM diverse acties heeft ondernomen. Uit de bodemonderzoeken blijkt dat het 
aantal verontreinigde risicolocaties gelegen in BGWG duidelijk lager ligt dan in andere gebie-
den. Van de 1.015 locaties waren er eind 2016 85 bekend waar saneringswerken uit te voeren of 
uitgevoerd zijn. Van die 85 locaties zijn er 54 afgerond.

De drinkwatermaatschappijen zijn van oordeel dat saneringen in bepaalde gevallen sneller 
moeten worden aangepakt. In het verleden hebben zij immers al flankerende maatregelen 
moeten nemen of winningen moeten beperken, onder meer vanwege de moeizame uitvoe-
ring van de sanering.

Ontbossing en compensatie73

Vlaanderen is een van de bosarmste streken in Europa. De Vlaamse overheid heeft ontbos-
sing dan ook principieel verboden. Van dat verbod kan alleen worden afgeweken met een ste-
denbouwkundige vergunning en, in de regel, met compensatie van de vergunde ontbossing. 
De vergunning mag maar worden afgeleverd na voorafgaand advies van het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB). Het ANB neemt beslissingen over de compensatie in natura (heraanleg 
van bossen) of over de financiële compensatie via stortingen aan het Bossencompensatiefonds. 
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Met de middelen uit dat fonds herbebost het Vlaams Gewest zelf of subsidieert het lokale 
besturen of particulieren voor herbebossingsprojecten. Het Rekenhof ging na of het ANB zijn 
adviestaak op een effectieve wijze uitvoert en de compensatieplicht goed opvolgt. Ook onder-
zocht het of de middelen van het Bossencompensatiefonds op een effectieve wijze worden 
besteed.

De principes rond ontbossing zijn decretaal en reglementair verankerd en de taken van het 
ANB zijn voldoende uitgewerkt in interne richtlijnen. Een omzendbrief informeert de ver-
gunningverlener – in principe de gemeente – over zijn taak, maar richtlijnen voor het lokaal 
beleid over bossen in niet-groene bestemmingen werden pas na het onderzoek uitgevaardigd 
(omzendbrief RWO/2017/01, VLAREG 31 maart 2017). De vergunningverlener volgt doorgaans 
het advies van het ANB, dat overwegend positief is omdat veel aanvragen betrekking hebben 
op woon- en industriegebied. Het ANB had geen beoordelingskader om te beslissen of een 
beroep noodzakelijk is in geval van een afwijkende of onvolledige beslissing van de vergun-
ningverlener, maar dat heeft het ANB intussen verholpen.

De gegevens, adviezen en beslissingen over ontbossing registreert het ANB in een ontbos-
singsdatabank. De invoer verliep onvoldoende nauwgezet, waardoor risico’s ontstaan op foute 
overzichten en praktische problemen bij de opvolging van de compensatieplicht.

In de periode 2000-2014 diende in totaal 3.860 ha te worden herbebost: 1.520 ha via compen-
satie in natura en 2.340 ha via financiële compensatie (de zogenoemde bebossingsopdracht 
van het fonds). De ontvangen bosbehoudsbijdragen volstonden niet om voldoende compen-
satiegronden aan te kopen: met meer dan de helft van de beschikbare middelen was slechts 
30% van dat doel bereikt. Na de audit van het Rekenhof verhoogde en indexeerde de Vlaamse 
Regering de financiële compensatie en werden meer beschikbare middelen vastgelegd.

Eind 2015 was van de aangekochte terreinen slechts 348 ha (54,6%) effectief bebost. Wel 
steeg intussen het aandeel van de gekochte gronden dat effectief is bebost tot 63% en werd 
voor een bijkomende 28% een planning opgemaakt. Het ANB streeft een effectieve bebos-
sing binnen de drie jaar na.

Veldcontroles op de compensatie in natura lieten bij enkele provinciale diensten op zich 
wachten, maar de achterstand werd medio 2018 weggewerkt. De bebossing leidt niet altijd tot 
een goed resultaat, ook al werd het compensatievoorstel bosbouwtechnisch goedgekeurd bij 
de vergunningaanvraag.

Financiële compensatie van een ontbossing komt beduidend meer voor dan compensatie in 
natura. Bij de boekhoudkundige afwikkeling ervan maakt het ANB gebruik van twee verschil-
lende informaticatoepassingen: de ontbossingsdatabank en het boekhoudsysteem Orafin van 
de Vlaamse overheid. Het is onzeker of de ontbossingsdatabank alle dossiers bevat die ze 
zou moeten bevatten. Daartoe ontbreken voldoende beheersmaatregelen vanuit de centrale 
dienst, geïnformatiseerde koppelingen tussen de informatiesystemen en een administratief 
organisatieproces op provinciaal niveau met voldoende aandacht voor functiescheiding en 
risicobeheersing. Intussen nam het ANB een geactualiseerde ontbossingsdatabank in gebruik, 
waarvan de koppeling aan Orafin in de toekomst technisch mogelijk is. Het administratief 
proces werd eveneens bijgesteld.
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Sociale woningen: beleid en financiering74

Het recht op een behoorlijke huisvesting is opgenomen in internationale verdragen, de 
Belgische Grondwet en de Vlaamse Wooncode. Omdat een deel van de bevolking niet de 
financiële mogelijkheden heeft een eigen woning aan te kopen of te bouwen, of een woning op 
de private markt te huren, heeft de decreetgever de Vlaamse overheid gemachtigd te voorzien 
in sociale huisvesting. Het Rekenhof onderzocht of Vlaanderen een degelijk onderbouwd en 
geconcretiseerd beleid voert inzake sociale huisvesting, en of de doelstellingen en financiële 
middelen op elkaar zijn afgestemd.

De Vlaamse Wooncode omschrijft weliswaar de hoofddoelstelling van wonen, en dus ook 
van sociale huisvesting, maar heeft die aangevuld met tal van andere doelstellingen, waarvan 
sommige tot andere beleidsdomeinen behoren. De kerndoelstellingen van wonen en sociale 
huisvesting zijn daardoor onduidelijk en klare beleidskeuzes ontbreken.

De Vlaamse Regering definieerde de doelgroep van sociale huisvesting, de zogenaamde 
woonbehoeftigen, bijna uitsluitend op basis van inkomens- en eigendomsvoorwaarden, 
maar onderbouwde die voorwaarden onvoldoende. Ook de toewijzingsregels moeten worden 
geëvalueerd, rekening houdend met het beperkte aanbod van sociale huisvesting. Na de audit 
van het Rekenhof werd wel beslist dat huurovereenkomsten gesloten vanaf 2017 door de ver-
huurder moeten worden opgezegd als het inkomen van de huurder te hoog ligt of de woning 
onderbezet is.

Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid legt het aantal te realiseren sociale 
woningen binnen een bepaalde tijdsperiode vast. Daarmee wordt een uitbreiding én een geo-
grafische spreiding van het sociaal woonaanbod nagestreefd. De grootte van de uitbreiding is 
echter niet onderbouwd en de streefcijfers zijn verwarrend, onder meer door de versnipperde 
regeling in verschillende decreten.

Sinds 2013 is er een verhoogde financiële tegemoetkoming van het gewest per gerealiseerde 
huurwoning, maar de kredieten werden niet evenredig verhoogd. Daardoor kunnen jaarlijks 
minder woningen gefinancierd worden. De realisatietermijn om de gewestelijke doelstelling 
te bereiken, werd dan ook verlengd. De doelstellingen vereisen een versneld realisatieritme 
van het sociale woonaanbod.

Het Rekenhof becijferde dat de realisatie van sociale huurwoningen – in plaats van in een 
versnelling te komen – slechts licht steeg tegenover de periode 2003-2007, en dan nog vooral 
dankzij de overdracht van bestaande stadswoningen, dus niet door nieuwe realisaties.

Het aantal nieuw gerealiseerde koopwoningen daalde licht.

De financiering van de sociale woonsector verloopt via subsidies, tenlastenemingen of tus-
senkomsten in de leninglasten. De regelgeving wijzigt regelmatig en leidt er globaal toe dat 
de initiatiefnemers, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen of gemeenten, steeds meer 
financiële ondersteuning krijgen. Het gewest betaalde de tussenkomsten in de leningslasten 
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normaal onmiddellijk met een kapitaalsubsidie, maar sinds 2009 schoof het een steeds groter 
deel van de kosten door naar toekomstige begrotingen door rentesubsidies te gebruiken.

De decreetgever gelastte de opmaak van een vijfjaarlijks investeringsprogramma, maar som-
mige decretale vereisten zijn moeilijk verzoenbaar, zodat een correcte opmaak onmogelijk 
lijkt. Sinds begin 2014 ontbreken het vijfjaarlijks programma en de uitvoeringsprogramma’s 
helemaal. Het is verder onmogelijk te bepalen of de geplande budgettaire middelen goed op 
de kwantitatieve doelstellingen zijn afgestemd. Tal van onzekerheden belemmeren immers de 
exacte bepaling van de vereiste kredieten.
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Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Au pairs75

Op 28 maart 2018 vroeg het Vlaams Parlement in een motie een onderzoek van het Rekenhof 
naar het au-pairsysteem. Het parlement formuleerde vragen over de bevoegdheidskaders, de 
administratieve toegankelijkheid, de au-pairagentschappen, de registratie van au pairs uit de 
EU en de aanpak door de Vlaamse inspectie.

Het au-pairsysteem kenmerkt zich door een hybride karakter. De definitie van au pair, zowel 
op Europees als op Vlaams niveau, legt de nadruk op de culturele uitwisseling die het pro-
gramma beoogt. Maar er is ook een arbeidsaspect aanwezig: er worden huishoudelijke taken 
verricht in ruil voor zakgeld en verblijf (kost en inwoning) bij een gastgezin, en niet-EU- 
 au-pairs moeten een arbeidskaart hebben.

Doordat het statuut van au pair alleen is opgenomen in de regelgeving voor buitenlandse 
werknemers, is er geen statuut voor au-pairjongeren uit de EU.

Niet EU-au pairs hebben een verblijfsvisum en een arbeidsvergunning nodig, waaraan 
bepaalde voorwaarden gekoppeld zijn voor leeftijd, zakgeld, arbeidsduur, enz. De regelgeving 
voorziet ook in de bescherming van die au pairs bij niet-naleving van de voorwaarden door 
het gastgezin. EU-au pairs hebben als onderdanen van een EU-lidstaat geen afzonderlijke 
verblijfstitel nodig en evenmin een arbeidskaart, wat onder andere de registratie van hun aan-
wezigheid bemoeilijkt, en bijgevolg de opvolging en het toezicht.

De Vlaamse sociale inspectie stelt geregeld inbreuken vast op de naleving van de voorwaarden 
voor tewerkstelling van een au pair. Er is ook weinig zicht op de kwaliteit van de au-pair-
bureaus, die als bemiddelaar kunnen optreden tussen het gastgezin en de au pair, en op de 
door hen gevraagde vergoedingen.

Bij de toewijzing in het Overlegcomité van de verschillende categorieën buitenlandse werk-
nemers aan het federale dan wel het regionale niveau, is twijfel ontstaan over het gepaste 
bevoegdheidskader en over de bevoegdheid van de gewesten voor au pairs. Er is beslist dat de 
au-pairregeling een federale bevoegdheid blijft tot de verschillende overheden daarover een 
standpunt hebben ingenomen.

De regelgeving voor buitenlandse werknemers is in 2018 aangepast, zowel op Vlaams als op 
federaal niveau, maar de vroegere regeling inzake au pairs blijft voorlopig van toepassing.

Een aantal oplossingen voor de vastgestelde problemen, zoals de creatie van een werknemers-
statuut, vallen buiten de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Als de Vlaamse overheid het 
statuut van au pair wenst te wijzigen, zal zij eerst moeten ijveren voor een akkoord over het 
au-pairschap binnen het Overlegcomité. Als de bevoegdheid wordt toegewezen aan de gewes-
ten of gemeenschappen, kan de Vlaamse overheid voor niet-EU-au-pairs een beter juridisch 
kader uitwerken en de sector van au-pairbureaus reguleren. Voor EU-au-pairs dient ze een 
registratie uit te werken en gelijke rechten en plichten te garanderen.
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Ontsluiting van het kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap76

Het departement Cultuur, Jeugd en Media en de musea van de Vlaamse Gemeenschap – het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Museum van Hedendaagse 
Kunst Antwerpen (M HKA) en het Kasteel van Gaasbeek – beheren en ontsluiten een belang-
rijk kunstpatrimonium. Het departement beheert de Collectie Vlaamse Gemeenschap: dat zijn 
de kunstwerken die niet door de musea zijn verworven. Belangrijke stukken uit die collectie 
worden in bewaring gegeven aan musea. Werken die zijn opgeslagen in het centrale depot van 
de Vlaamse Gemeenschap, worden op vraag uitgeleend aan overheidsinstellingen.

Het Rekenhof onderzocht de mate waarin de Vlaamse Gemeenschap haar kunstpatrimonium 
kent, stuurt en ontsluit. Het onderzocht in eerste instantie hoeveel kunstwerken de Vlaamse 
Gemeenschap en haar musea ter beschikking hebben. Het bleek echter niet mogelijk dat aan-
tal precies vast te stellen, door verschillende telwijzen, waarbij reeksen nu eens als één kunst-
werk en dan weer per item worden gerekend, maar ook door fouten in oudere inventarissen 
en verschillende aantallen naargelang de bron. Uit het onderzoek bleek ook dat de minis-
ter belang hecht aan ontsluiting van cultureel erfgoed in het algemeen, maar geen specifiek 
beleid heeft geformuleerd voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

De administratie ondernam al enkele stappen om aan de Rekenhofaanbevelingen tegemoet te 
komen. Het departement CJM werkte verschillende scenario’s uit voor het toekomstige beheer 
van de collectie, als aanzet voor een collectieplan. Er is ook werk gemaakt van het traceren van 
de zogenaamd vermiste werken, met resultaat. Het departement corrigeerde ook de registratie 
en labeling van de kunstwerken in het centraal depot, wat een opvolging in de toekomst moet 
verbeteren. Voor een goed inzicht in de collectie en een ruimere digitale ontsluiting wordt een 
verbetertraject collectieregistratie uitgevoerd in nauwe samenwerking met specialisten op het 
terrein.

De uitvoering van de aanbevelingen vergt tijd.

Er is nog geen collectieplan dat een visie formuleert op de samenstelling en het doel van 
de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en dat als afwegingskader kan dienen voor het 
toekomstig verwervings- en ontsluitingsbeleid.

Ook de mogelijke invoering van een afstotingsbeleid voor de collectie moet nog worden onder-
zocht. Er zijn nog geen initiatieven genomen om het overleg te stimuleren met de publiek 
gefinancierde musea over samenwerking en afstemming bij verwerving van kunstwerken. Het 
is onduidelijk in hoeverre de beheersinformatie over de collectie verbeterd is, meer bepaald 
of over de diverse entiteiten heen precieze en consolideerbare kengetallen over het Vlaamse 
kunstbezit beschikbaar zijn. Tot slot werden nog geen maatregelen genomen om kwalitatief 
publieksonderzoek en -analyse, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen en voor 
niet bereikte groepen, op te zetten bij de musea die (delen van) de Collectie Vlaanderen behe-
ren.
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Culturele en jeugdinfrastructuur: investeringen, onderhoud en beheer77

De Vlaamse overheid is een belangrijke financier van infrastructuur in de culturele en jeugd-
sector. Ze verwerft en onderhoudt eigen infrastructuur, en kent subsidies toe voor infrastruc-
tuur van private organisaties of lokale besturen. De Vlaamse overheid financiert in principe 
alleen infrastructuur met een bovenlokaal karakter. De investeringskredieten voor culturele 
en jeugdinfrastructuur zijn gecentraliseerd in het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI). Het 
fonds verstrekt de investeringssubsidies en organiseert de investeringen in en het onderhoud 
van de eigen infrastructuur. Het werkt daarvoor samen met het Agentschap Facilitair Bedrijf, 
dat zorgt voor technische ondersteuning, meer bepaald de opvolging van de werken en de 
naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving.

De meeste eigen culturele gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap zijn ter beschikking 
gesteld van private culturele of jeugdorganisaties. Het FoCI zorgt voor het eigenaarsonder-
houd van die gebouwen, terwijl de gebruikers zijn belast met het huurdersonderhoud en het 
dagelijks beheer van de infrastructuur.

Het Rekenhof onderzocht de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in de bovenlokale 
culturele en jeugdinfrastructuur en het beheer van culturele en jeugdinfrastructuur die de 
overheid heeft toevertrouwd aan derden. Het stelde vast dat er onvoldoende inzicht is in de 
infrastructuurbehoeften om gefundeerde beleidsdoelstellingen te formuleren. Na realisatie 
van investeringsprojecten wordt de impact ervan op de werking en de exploitatiekosten niet 
systematisch geëvalueerd. De toewijzing van infrastructuur aan derden steunt niet op vooraf 
bepaalde criteria of een objectieve selectieprocedure.

Enkele aanbevelingen uit de audit zijn uitgevoerd. Er gebeurde een verkennend onderzoek 
naar kenmerken en noden van de bovenlokale cultuurinfrastructuur, alsook enkele onderzoe-
ken naar specifieke behoeften, zoals toegankelijkheid, milieunormen, erfgoeddepots, enz. De 
overeenkomsten voor het gebruik van overheidsinfrastructuur zijn geactualiseerd.

Van een planmatige, gecoördineerde aanpak van de uitbouw en het onderhoud van cul-
turele en jeugdinfrastructuur is nog niet echt sprake. Er is geen document of plan dat het 
beleid voor die infrastructuur uiteenzet, vertrekkend uit behoeften en gekoppeld aan de 
doelstellingen van het cultuur- en jeugdbeleid.

Alleen de sectorale subsidies kaderen binnen duidelijke prioriteiten. De beslissingen over 
grote culturele infrastructuur (eigen of gesubsidieerd) blijven grotendeels ad hoc en vraagge-
stuurd. Het is ook onduidelijk of de recente doorlichting van de toestand van de eigen gebou-
wen tot resultaten heeft geleid, in het bijzonder een onderbouwd meerjarig onderhouds- en 
renovatieplan. Enkele organisaties mogen nog altijd gratis over infrastructuur van de Vlaamse 
Gemeenschap beschikken voor eerder administratieve doeleinden, zonder decretale basis of 
objectieve criteria voor die ondersteuning in natura.

77 37-G (2012-2013) – Nr. 1, april 2013.

https://www.ccrek.be/docs/2013_15_CultureleEnJeugdinfrastructuur.pdf
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