Dominique Carlier
Cel publicaties van de gewesten en van de
gemeenschappen
T +32 2 551 88 59
CarlierD@ccrek.be

www.rekenhof.be

PERSBERICHT
14 februari 2020
Verslag aan het Waals Parlement
De overheidsopdrachten van de Waalse vervoersoperator

Het Rekenhof heeft de internecontrolemaatregelen geanalyseerd die de
gewezen Vervoersmaatschappij van het Waalse Gewest en de
maatschappijen van de TEC‐groep hebben ingevoerd om te waarborgen dat
de overheidsopdrachtenregelgeving wordt nageleefd. Deze audit moet de
Waalse vervoersoperator, die ontstaan is uit de groepering van die entiteiten,
dus in staat stellen zijn beheer te verbeteren.
Het Rekenhof is van oordeel dat de fases van het ontwerp en de gunning van opdrachten globaal
goed onder controle zijn. Het stelt niettemin verschillende tekortkomingen vast zoals het niet
nakijken van het toegangsrecht, inadequate criteria voor kwalitatieve selectie, de verwarring
tussen gunningscriteria en technische specificaties en tot slot fouten bij de evaluatie van de
offertes.
In het vlak van de uitvoering heeft het Rekenhof belangrijkere tekortkomingen vastgesteld die
inzonderheid verband houden met het niet formaliseren van de registratie van bepaalde
gebeurtenissen die zich tijdens de uitvoering hebben voorgedaan en van de controles die werden
uitgevoerd door de leidend ambtenaar van de opdracht en/of de werfcontroleur. Het beveelt
bijgevolg aan de werven beter op te volgen, inzonderheid door modeldocumenten en procedures
op te stellen.
In het algemeen zou de Waalse vervoersoperator ervoor moeten zorgen dat hij beschikt over een
gecoördineerde aankoopprocedure die alle fasen van de opdracht van bij het ontwerp tot de
uitvoering afdekt. Deze procedure zou de rollen van de verschillende actoren betrokken bij
overheidsopdrachten (aanvragende dienst, juridische dienst, aankoopdienst, enz.) in elk van de
fasen ervan definiëren.
Het centraliseren van de opdrachten bij de aankoopdienst zou de interne controle moeten
versterken en de risico’s op niet‐naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving moeten
verminderen.
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
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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.
Dit verslag « De overheidsopdrachten van de Waalse vervoersoperator » werd aan het Waals
Parlement bezorgd. Het verslag (dat enkel in elektronische versie bestaat) en dit persbericht staan
op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be ).
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