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In zijn verslag aan het federale parlement, heeft het Rekenhof de rechtmatigheid en de 
wettigheid onderzocht van een selectie overheidsopdrachten die werden gegund door de 
FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD BOSA, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking, de Regie der Gebouwen, de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, Fedris, de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen en het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. Daarnaast analyseerde het Rekenhof het beheer van het bouwproject 
van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent door de Regie der Gebouwen en 
onderzocht het de overheidsopdrachten voor de digitalisering van het cultureel en 
wetenschappelijk patrimonium door de POD Wetenschapsbeleid en de federale 
wetenschappelijke instellingen. Tot slot controleerde het de uitgaven voor de huur van 
gebouwen bestemd voor de diplomatieke posten van de FOD Buitenlandse Zaken. 

Het Rekenhof formuleert aanbevelingen die de federale departementen ertoe moeten 
aanzetten de overheidsopdrachtenwetgeving in acht te nemen en passende maatregelen te 
nemen om te garanderen dat de overheidsopdrachtendossiers doeltreffend worden 
opgevolgd.  

De antwoorden van de betrokken departementen, instellingen en ministers zijn in het 
verslag verwerkt.  

Informatie voor de pers 

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de 
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige 
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan 
de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als 
collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de 
overheden die het controleert.  

Het verslag Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale 
administratie, de samenvatting en dit persbericht zijn terug te vinden op www.rekenhof.be. 
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