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ABSTRACT 

Subsidiëring door het Gewest van gemeentelijke investeringen 
 
In zijn verslag aan het Waals parlement beoordeelt het Rekenhof in hoeverre het Waals 
Gewest greep houdt op de procedures die het heeft ingevoerd om gemeentelijke 
investeringen te subsidiëren in het raam van de doelstellingen van het overheidsbeleid, en 
het evalueert de doelmatigheid van die procedures.  

Er is geen exacte inventaris voorhanden, maar het Rekenhof kon toch 99 subsidies aan 

gemeentelijke administraties opsporen die bedoeld waren om er investeringen in gebouwen, 

wegen en natuurgebieden mee te financieren. De betaalkredieten voor die diverse 

investeringen worden geraamd op 300 miljoen euro per jaar. 

Het Rekenhof heeft die talloze subsidiemechanismen onderzocht en kwam tot de volgende 

vaststellingen: 

 er is een te grote verscheidenheid aan normatieve kaders;  

 voor sommige subsidies bestaat er geen geschikt wettelijk kader en soms is de 

reglementering verouderd; 

 de doelstellingen van het overheidsbeleid waar de subsidies toe moeten bijdragen, zijn 

onvoldoende duidelijk; 

 er is een wildgroei aan procedures en processen;  

 de SPW (Service public de Wallonie) heeft geen precieze normen en richtlijnen 

uitgevaardigd om de betrokken directies te verplichten hun processen te formaliseren op 

basis van gemeenschappelijke regels;  

 er zijn geen gemeenschappelijke normen op basis waarvan de aanwending van de 

subsidies kan worden gecontroleerd;  

 binnen de SPW is er geen sprake van een gecoördineerde en daadkrachtige aansturing 

van het hele subsidiëringsproces en de werkwijzen lopen bijgevolg uiteen. 

Naar aanleiding van die bevindingen formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen: 

 er zou één enkel administratief loket moeten komen om alle, van de gemeentes uitgaande 

subsidieaanvragen te centraliseren. Dat loket zou een echt beheersinstrument kunnen zijn 

en het zou voor de diverse gebruikers als interface en platform kunnen fungeren tijdens 

de volledige afhandeling van het dossier; 

 de resources zouden moeten worden gedeeld met het oog op controles. Wanneer de 

gesubsidieerde werken voltooid zijn, kan men schaalvoordelen creëren door de controles 

op het terrein te coördineren. In een gemeente kunnen bijvoorbeeld tijdens één enkel 

controlebezoek diverse investeringen worden bekeken waarvoor het gewest subsidies 

verleende;  

 er moeten objectieve toekenningscriteria worden gedefinieerd. Dossiers zouden meer op 

voet van gelijkheid worden behandeld door effectief gebruik te maken van objectieve 

toekenningscriteria die berusten op de doelstellingen van het overheidsbeleid waar de 

subsidies toe moeten bijdragen en die vooraf worden bekendgemaakt aan potentiële 

begunstigden. 

 er moeten duidelijke en verplichte maatregelen komen om het risico op 

belangenverstrengeling in te dijken, door ervoor te zorgen dat medewerkers van de 
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subsidiërende overheid die ook zetelen in een bestuursorgaan van de gesubsidieerde 

entiteit, niet bij het subsidieproces worden betrokken. 


