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2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de
COVID-19-pandemie de wereld in haar greep kreeg. Het
Rekenhof zag zich genoodzaakt zijn manier van werken
drastisch om te gooien. Door een snelle omschakeling
naar digitale procedures zijn we erin geslaagd zonder
noemenswaardige strubbelingen voort te werken. Het
rekeningenrapport en de begrotingsverslagen werden
tijdig aan het Vlaams Parlement voorgelegd, vier thematische auditverslagen en twee briefrapporten werden gepubliceerd.
Deze moeilijke periode heeft voor onze instelling misschien ook positieve gevolgen. Ze stimuleert innovatie
en flexibiliteit, dankzij het thuiswerk en de mogelijkheden die de technologie ons biedt. In ons strategische
meerjarenplan 2020-2024 hebben we als strategische
doelstellingen opgenomen dat we ernaar streven een
kennisintensieve organisatie te zijn die intellectueel
uitdagend is voor haar personeel en waarin dat personeel een grote zelfstandigheid geniet. De
realisatie van die doelstellingen kwam door de covidcrisis in een stroomversnelling terecht.
De covidpandemie heeft uiteraard ook een grote invloed op de werking en de financiën van de
overheid. Ook daarbij willen wij onze rol als Rekenhof ten volle spelen: het Rekenhof zal in het
najaar van 2021 een brede audit publiceren waarin het onderzoekt welke economische steunmaatregelen de diverse overheden in België hebben genomen om de crisis te beheersen. De
impact hiervan op de overheidsfinanciën zal in het rekeningenrapport gerapporteerd worden.
Het Vlaams Parlement zal, zoals elk parlement, naast een algemeen overzicht ook een specifiek
auditverslag ontvangen dat handelt over de economische steunmaatregelen die de Vlaamse
overheid nam.
Naast het gewone auditwerk ten dienste van het Vlaams Parlement, waarvan een overzicht wordt
gegeven in hoofdstuk 3, heeft het Rekenhof in 2020 ook meegewerkt om de formele samenwerking tussen het parlement en het Rekenhof te actualiseren via een bijwerking van het protocol
tussen de beide instellingen. Om de effectiviteit en de efficiëntie van die samenwerking te versterken, met respect voor elkaars eigenheid, sloten beide instellingen in 2012 immers een samenwerkingsprotocol af met onder meer afspraken over informatie-uitwisseling, publicatie en pers,
onderzoeken op parlementair verzoek, inzage- en informatierecht van de individuele parlements
leden, commissiebesprekingen en opvolging van de aanbevelingen van het Rekenhof. In hoofdstuk 5 wordt de actualisering van het protocol voorgesteld.
Ook neemt het Rekenhof verder deel aan de werkgroep Leesbaarheid van de begroting, die in
de vorige parlementaire zittingsperiode was opgericht en die door het Uitgebreid Bureau van
het Vlaams Parlement van 17 februari 2020 wordt voortgezet. De werkgroep wil bereiken dat alle
begrotingsdocumenten niet alleen technisch juist zijn, maar ook leesbaar voor de volksvertegenwoordigers en het grote publiek. Haar werkzaamheden passen binnen de prestatiebegroting.
Wanneer deze prestatiebegroting op kruissnelheid komt, zal het Rekenhof de kwaliteit hiervan
controleren.
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Zoals ik al aangaf, streeft het Rekenhof in zijn strategisch plan 2020-2024 ernaar een kennisintensieve organisatie te zijn. Die doelstelling past binnen de globale doelstelling van het plan
om maatschappelijke meerwaarde te bieden door kwaliteitsvolle audits af te leveren. Daartoe
investeren we in auditmethodes zoals data-analyse, om de beleidsresultaten en de effectiviteit
van het beleid beter te kunnen onderzoeken. De laatste decennia hebben de digitalisering en de
productie van grote hoeveelheden data immers een grote vlucht genomen. Die evoluties hebben
ook een invloed op ons auditwerk, o.a. om de organisatiebeheersing van de gecontroleerde beter
te monitoren en te controleren. Daarom hebben we DataLab opgericht, een interne werkgroep
waarin specialisten op het vlak van data-analyse samenwerken en overleggen. Hoofdstuk 6 van
dit verslag licht toe hoe data-analyse bij het Rekenhof is georganiseerd, zowel bij financiële audit
als performantie-audit.
Verder vindt u in dit verslag de gebruikelijke overzichten van de organisatie van het Rekenhof
(hoofdstuk 2), de controleactiviteiten (hoofdstuk 3) en de samenwerking met het Vlaams
Parlement en met andere controleorganen (hoofdstuk 4).
Terwijl 2021 nog grotendeels in het teken van de coronacrisis zal blijven staan, is dankzij de
vaccinatiecampagne het einde van deze nare periode wellicht in zicht. Ik druk daarbij de hoop uit
dat de Vlaamse overheid uit de crisis positieve lessen zal kunnen trekken om haar beleid en werking verder te verbeteren. Het Rekenhof ziet daar alvast een taak weggelegd om het parlement
bij te staan in de evaluatie van dat beleid, om aldus de doelstelling van ons strategisch meerjarenplan, maatschappelijke meerwaarde door kwaliteitsvolle audits, te realiseren.

Hilde François

Activiteitenverslag
over 2020
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HOOFDSTUK 1

Inleiding
Het Rekenhof staat de parlementen bij
in de uitoefening van hun toezicht op
de uitvoerende macht en streeft naar
een verbetering van de werking van de
overheid door de administratieve over
heden te controleren en het overheids
beleid te evalueren. Het is ingesteld
door artikel 180 van de Grondwet.
Het publicatiebeleid van het Rekenhof
ten aanzien van het Vlaams Parlement
bestond in 2020 uit een meervoudige
communicatiestroom:
•

advies bij de diverse begrotingsrapporteringen (initiële begroting en begrotings
aanpassing),

•

een rekeningenrapport met de informatie over de algemene rekeningen van de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse ESR-geconsolideerde rekening,

•

rapporten in briefvorm met een beknopte rapportering over ondersteunende financiële
onderzoeken,

•

afzonderlijke rapporten in de loop van het jaar met rapportering over thematische onder
zoeken, vooral performantie-audits,

•

een activiteitenverslag.

Het jaarlijkse activiteitenverslag wil een totaalbeeld geven van de activiteiten van het Rekenhof
ten aanzien van het Vlaams Parlement. Het reikt ook een overzicht aan van alle rapporten die
het afgelopen jaar verschenen.
De structuur van dit activiteitenverslag ziet eruit als volgt:
•

Hoofdstuk 2 licht de organisatie van het Rekenhof toe.

•

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de controleactiviteiten in de diverse
beleidsdomeinen en beleidsdomeinoverschrijdend.

•

Hoofdstuk 4 schetst de externe samenwerking.

•

Hoofdstuk 5 bevat een artikel over het samenwerkingsprotocol met het Vlaams
Parlement.

•

Hoofdstuk 6 schetst de evoluties op het vlak van data-analyse in zowel financiële
audit als performantie-audit, inclusief de rol van DataLab.

ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2020
REKENHOF, APRIL 2021 / 15

HOOFDSTUK 2

Organisatie van het Rekenhof
2.1

Nederlandse kamer

Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de bevoegdheid van het
Rekenhof ressorteren, is de Nederlandse kamer van het Rekenhof autonoom bevoegd. De
kamer is als volgt samengesteld:
Voorzitter

Hilde François

Raadsheren

Jan Debucquoy
Rudi Moens
Vital Put
Walter Schroons

Hoofdgriffier

2.2

Jozef Van Ingelgem

Organigram

De controle ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest wordt uit
gevoerd door de 9e en de 10e directie, die samen de Vlaamse sector (sector III-N) vormen. De
taakverdeling over de diensten van beide directies in de Vlaamse sector houdt rekening met
de indeling van de Vlaamse overheid in beleidsdomeinen.
Sector III-N
College eerste-auditeur-directeurs (EAD)
9e directie

10e directie

Financiële audit

Thematische audit

EAD Frank Smet

EAD Steven Bernagie

In 2020 omvatten die twee directies, uitgedrukt in voltijdse eenheden, 65,1 personeelsleden.

16

2.3

Strategisch plan 2020-2024

De Nederlandse kamer van het Rekenhof heeft op 29 april 2020 een sectoraal strategisch
plan 2020-2024 goedgekeurd1. De doelstellingen zijn gegroepeerd in vijf clusters, die aan
de Rekenhofbrede doelstellingen refereren, maar ook eigen accenten inhouden. De doel
stellingen worden hierna samengevat.

De strategische doelstellingen van het Rekenhof worden ondersteund door interne doel
stellingen die betrekking hebben op de interne samenwerking, de competenties van de
medewerkers en de te hanteren audittools. Het Rekenhof zal de strategische doelstellingen
verder operationaliseren in zijn jaarlijkse operationele plannen en opvolgen aan de hand van
indicatoren.

1

Zie Activiteitenverslag over 2019, hoofdstuk 5.
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HOOFDSTUK 3

Controleactiviteiten
3.1

Begrotingsonderzoek

Datum

Parlementair document

Titel

26/05/2020

20 (2019-2020) – Nr. 1

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse
begroting voor 2020

20/11/2020

16 (2020-2021) - Nr. 1

Onderzoek van de tweede aanpassing van de
Vlaamse begroting voor 2020 en de Vlaamse
begroting voor 2021

Op 26 mei 2020 heeft het Rekenhof
zijn commentaar bij de aangepaste
begroting voor 2020 bezorgd aan
het Vlaams Parlement. Het heeft
diezelfde dag zijn verslag toegelicht
in de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting.

Op 20 november 2020 heeft het
Rekenhof zijn commentaar bij de
tweede aangepaste begroting 2020
en de initiële begroting 2021 van
de Vlaamse Gemeenschap bezorgd
aan het Vlaams Parlement. Het
Rekenhof heeft zijn verslag toe
gelicht in de Commissie voor
Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting op 24 november 2020.
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Op 17 februari 2020 besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement om verder te
gaan met de werkgroep Leesbaarheid van de begroting uit de vorige zittingsperiode, waarvan
ook het Rekenhof deel uitmaakt. De opdracht van de werkgroep is dezelfde gebleven: alle
begrotingsdocumenten moeten zo worden geformuleerd dat ze technisch juist zijn, maar ook
leesbaar voor de volksvertegenwoordigers en het grote publiek. De werkgroep zal twee- tot
driemaal per jaar samenkomen. Tijdens de eerste vergadering op 14 oktober 2020 werd beslist
de werkzaamheden o.a. te focussen op een digitale en gebruiksvriendelijke ontsluiting van
zinvolle datareeksen over de begrotingsuitvoering en de begroting, een consistente definitie
van overheidsinvesteringen om de Vlaamse en lokale inspanningen objectief te kunnen meten
en een verdere uitwerking van de beleids- en begrotingstoelichtingen in de context van de
prestatiebegroting.

3.2

Rekeningencontrole

3.2.1

Rekeningenrapport over 2019

Datum

Parlementair document

Titel

02/07/2020

36 (2019-2020) – Nr. 1

Rekeningenrapport over 2019. Rapport
over de algemene rekeningen 2019 van de
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse ESRgeconsolideerde rekening 2019

De minister van Financiën en Begroting
heeft de algemene rekening 2019 tijdig, op
23 maart 2020, voorgelegd aan het Rekenhof.
Het Rekenhof heeft zijn rekeningenrapport
op 9 juni 2020 voorgelegd aan de minister,
die heeft geantwoord op 19 juni 2020. Op 30
juni 2020 stelde de Nederlandse kamer van het
Rekenhof het rekeningenrapport vast en op 2
juli 2020 werd het als parlementair document
ingediend. Het verslag werd op 14 juli 2020
besproken in de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting.

3.2.2

Rekeningencontroles

Jaar- en uitvoeringsrekeningen, ontvangsten en uitgaven
Sinds de inwerkingtreding van het rekendecreet richt het Rekenhof zich vooral op het niveau
van de geconsolideerde overheid. Op dat niveau streeft het naar een volkomen controle. Op
entiteitsniveau wil het komen tot een selectie van te controleren begrotingsprogramma’s of
rekeningen op grond van een voorafgaande risicoanalyse, in functie van een zo groot moge
lijke afdekking van het controledomein. Dat wil zeggen dat het Rekenhof prioriteit geeft aan
de grote budgetten en aan de thema’s die in de begroting extra aandacht krijgen. Dat heeft
enerzijds tot gevolg dat het Rekenhof niet meer alle rekeningen van diensten met afzonder
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lijk beheer en agentschappen jaarlijks afsluit of gecontroleerd verklaart. De geconsolideerde
benadering garandeert een maximale afdekking van het controledomein.
De afzonderlijke rekeningencontroles 2019 heeft het Rekenhof grotendeels in mei 2020
gefinaliseerd. Voor de kleine rekeningen heeft het Rekenhof op 20 en 27 mei 2020 een
collectieve controleverklaring per beleidsdomein bezorgd aan de bevoegde ministers. Onder
die 11 collectieve controleverklaringen vallen 183 rekeningen van rechtspersonen en DAB’s.

Rekeningen van het Vlaams Parlement
Op 20 mei 2020 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van 28 april 1997 de
voorzitter van het Vlaams Parlement zijn opmerkingen over de rekening 2019 van de vzw
Pensioenen Vlaamse Volksvertegenwoordigers meegedeeld.
Ter uitvoering van het protocol van 4 juli 2006 heeft het Rekenhof op 6 mei 2020 een contro
leverslag overgelegd over de rekeningen 2019 van het Vlaams Parlement.
Het Rekenhof heeft op 6 mei 2019 ook gerapporteerd over de controle van de jaar
rekening 2019 van de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen, met name het
Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Ombudsdienst en het Vlaams Instituut voor Vrede
en Geweldpreventie.

3.3

Audits

Het Rekenhof bezorgt jaarlijks een aantal afzonderlijke performantie-auditrapporten aan het
Vlaams Parlement, waarin het het uitgevoerde beleid van ministers en het beheer van admi
nistraties op doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid beoordeelt. Ook voert het in
het kader van zijn financiële controle financiële themaonderzoeken uit.
De coronapandemie heeft uiteraard gevolgen voor de werkorganisatie. Het Rekenhof heeft
onmiddellijk het nodige gedaan om zijn werkzaamheden te kunnen voortzetten door ver
algemeend thuiswerk in te voeren en gebruik te maken van de beschikbare technische mid
delen. Mede daardoor diende het zijn oorspronkelijke auditplanning slechts licht te herzien.
Zo werden enkele geplande audits tijdelijk uitgesteld om de horizontale COVID-19-audit (zie
3.3.10) te kunnen uitvoeren.
Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht per beleidsdomein van de onderzoeken waarover
het Rekenhof in 2020 heeft gerapporteerd aan het Vlaams Parlement, alsook de audits die het
heeft aangevat of voortgezet.
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3.3.1

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie2

Rapport in briefvorm

Agentschap Integratie en Inburgering:

Verslag aan Vlaams

efficiëntiewinsten en herstructurering

Parlement 11/03/2020
39 (2019-2020) – Nr. 1

Thematisch

Hulp- en dienstverlening aan gedeti-

auditverslag

neerden in de Vlaamse en Brusselse

In uitvoering

gevangenissen

Agentschap Integratie en Inburgering: efficiëntiewinsten en herstructurering
Het Rekenhof onderzocht de efficiëntie
winsten en herstructurering bij het
Agentschap Integratie en Inburgering. Het
ging na in welke mate de vooropgestelde
efficiëntiewinsten gehaald werden en of
de herstructurering goed werd aangepakt.
Na de tegensprekelijke procedure heeft het
Rekenhof op 11 maart 2020 gerapporteerd aan
het Vlaams Parlement. De Commissie voor
Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke
Kansen wijdde er op 30 juni 2020 een bespre
king aan.

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen
Het Rekenhof heeft op 12 maart 2019 een audit aangekondigd naar de hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het wil daarbij nagaan in
hoeverre de hulp- en dienstverlening afgestemd is op de individuele noden en behoeften van
gedetineerden, de gedetineerden aangespoord worden om gebruik te maken van het aanbod,
en in welke mate de deelname aan en de continuïteit van de hulpverleningstrajecten verzekerd
worden. Het Rekenhof zal ook onderzoeken of de inspanningen op vlak van hulp- en dienst
verlening daadwerkelijk bijdragen tot een betere re-integratie en minder recidive na vrijlating
uit de gevangenis. Rapportering volgt in 2021.

2

In september 2020 is het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur gewijzigd in Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en
Justitie.
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3.3.2

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Thematisch

Stimuleren van mediawijsheid bij

Verslag aan Vlaams

auditverslag

kwetsbare groepen

Parlement 13/02/2020
37-A (2019-2020) – Nr. 1

Stimuleren van mediawijsheid bij kwetsbare groepen
Het Rekenhof voerde een onderzoek
uit naar het stimuleren van mediawijs
heid bij kwetsbare groepen. Met de
audit wou het Rekenhof nagaan hoe
het mediawijsheidsbeleid ten aanzien
van kwetsbare groepen is uitgewerkt
en onderbouwd. Het onderzocht ook
de uitvoering van dit beleid en de
resultaten ervan. Na de tegenspreke
lijke procedure heeft het Rekenhof op
13 februari 2020 gerapporteerd aan het
Vlaams Parlement. De Commissie voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Media wijdde
er op 25 juni 2020 een bespreking aan.

3.3.3

Economie, Wetenschap en Innovatie

Thematisch

Odysseusprogramma: aantrekken

Verslag aan Vlaams

auditverslag

van excellente onderzoekers uit

Parlement 29/09/2020

het buitenland

37 (2020-2021) - Nr. 1

Odysseusprogramma: aantrekken van excellente onderzoekers uit het buitenland
Het Rekenhof voerde een audit uit
naar het Odysseusprogramma. Het
programma heeft een tweeledig doel.
Het is zowel gericht op het terughalen
van Vlaamse toponderzoekers als op
het aantrekken van buitenlandse top
onderzoekers. De audit was gericht
op de resultaten van het Odysseusprogramma en de factoren die een
invloed uitoefenen op het aantrek
ken van Odysseusonderzoekers naar
Vlaanderen. Na de tegensprekelijke
procedure heeft het Rekenhof op 29
september 2020 gerapporteerd aan het
Vlaams Parlement.
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3.3.4

Landbouw en Visserij

Thematisch

Hoe Vlaanderen voedselverspilling

Verslag aan Vlaams

auditverslag

en voedselverlies bestrijdt

Parlement 01/04/2021
37-C (2020-2021) - Nr. 1

Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt
Voedselverspilling terugdringen is
zowel een doelstelling van de Verenigde
Naties (SDG’s of duurzame ontwikke
lingsdoelstellingen), als van de G20 en
de Europese Unie. Vlaanderen legde
zich met de Ketenroadmap een traject
op om voedselverspilling te verminde
ren. Op 23 juli 2019 heeft het Rekenhof
een audit aangekondigd over de proble
matiek. Het Rekenhof ging na of er een
degelijk Vlaams beleidskader voor de
vermindering van voedselverlies en ver
spilling werd uitgewerkt, of de beleids
acties die daarin werden ontwikkeld,
voldoende werden opgevolgd en gere
aliseerd, en of Vlaanderen op de goede
weg is om de beleidsdoelstellingen te
halen. Na de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 1 april 2021 gerapporteerd aan
het Vlaams Parlement.
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3.3.5

Mobiliteit en Openbare Werken

Thematisch

Realisatie van de missing links

Verslag aan Vlaams Parlement

auditverslag

in de wegeninfrastructuur

23/04/2020
37-B (2019-2020) – Nr. 1

Toekomstverbond

Verslag aan Vlaams Parlement
23/02/2021
66 (2019-2020) – Nr. 6

Realisatie van de missing links in de wegeninfrastructuur

Het Rekenhof heeft 27 missing links
in het wegennet onderzocht. Het ging
na hoe de lijst missing links tot stand
kwam, in welke mate ze zijn wegge
werkt, wat de (geraamde) kostprijs is
van de realisatie en welke pijnpunten
een snelle en efficiënte realisatie in de
weg staan. Tot slot onderzocht het of
de informatieverstrekking over de kost
prijs en de vorderingen van de realisa
tie transparant en correct verloopt. Na
de tegensprekelijke procedure heeft
het Rekenhof op 15 april 2020 gerap
porteerd aan het Vlaams Parlement.
De Commissie voor Mobiliteit en
Openbare Werken wijdde er op 11 juni
2020 een bespreking aan.

Toekomstverbond
Het Vlaams Parlement volgt het
Toekomstverbond (voor een bereik
bare en leefbare Antwerpse regio)
op met een systeem van voortgangs
rapportages. Na voorafgaandelijk
informeel overleg heeft het Vlaams
Parlement op 15 juli 2020 het Rekenhof
opdracht gegeven de informatiekwa
liteit te beoordelen van de financiële
voortgangsrapportage van de Vlaamse
Regering over het Toekomstverbond.
Het Rekenhof heeft op 23 februari 2021 gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. De
Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken wijdde op 25 februari 2021 een bespreking
aan het verslag.
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3.3.6

Omgeving

Thematisch

Energie-efficiëntie van sociale woningen

auditverslag

Verslag aan Vlaams
Parlement 03/02/2021
37-B (2020-2021) - Nr. 1

E-waste-management

In uitvoering

Energie-efficiëntie van sociale woningen
Om de klimaatdoelstellingen te realise
ren, is het van belang dat woningen ener
giezuiniger worden gemaakt. De Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen heeft
een actieprogramma opgesteld om de
essentieelste energetische verbeterin
gen te laten uitvoeren aan het sociaal
huurpatrimonium van de sociale huis
vestingsmaatschappijen. Het Rekenhof
ging na of de Vlaamse overheid over een
onderbouwd beleidskader beschikt en
of de nodige renovatieprojecten wor
den gerealiseerd om de doelstellingen
inzake energie-efficiëntie te behalen. Na
de tegensprekelijke procedure heeft het
op 3 februari 2021 gerapporteerd aan het
Vlaams Parlement. Het verslag werd besproken tijdens het plenaire vragenuur in het Vlaams
Parlement op 10 februari 2021 en in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed op 25
februari 2021.
E-waste-management
Op 20 april 2020 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar het e-waste-management,
d.w.z. het beheer van de afvalstroom van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
in Vlaanderen. Alle facetten van de afvalstroom (preventie, inzameling, verwerking, moni
toring, rapportering, controle en handhaving, sensibilisering) komen in het onderzoek aan
bod. De bereikte resultaten voor deze afvalstroom worden afgezet tegen de vooropgestelde
beleidsdoelstelling. Rapportering volgt in 2021.
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3.3.7

Onderwijs en Vorming

Thematisch

Voorkomen van vroegtijdig school

auditverslag

verlaten

In uitvoering

Studievoortgang in het hoger onderwijs

In uitvoering

Afstemming en toegankelijkheid

In uitvoering

van het aanbod van het deeltijds
kunstonderwijs

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten
Op 18 juni 2019 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar de impact van de leerlingen
begeleiding op vroegtijdig schoolverlaten in het beroepssecundair onderwijs. Het zal onder
zoeken wat de resultaten zijn van het Vlaamse beleid tegen vroegtijdig schoolverlaten uit het
secundair onderwijs. Ook gaat het na of scholen voor beroepssecundair onderwijs en CLB’s
aan succesvolle leerlingenbegeleiding doen ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten.
Publicatie volgt in 2021.

Studievoortgang in het hoger onderwijs
De flexibilisering van het hoger onderwijs heeft met ingang van het academiejaar 2005–2006
onder meer de manier waarop het hoger onderwijs was gestructureerd en waarop graden
worden verworven, sterk gewijzigd. De studenten hebben meer vrijheid gekregen om hun
studieloopbaan uit te bouwen. Om de nadelen van een te ver doorgedreven flexibilisering te
vermijden, werden een aantal maatregelen uitgewerkt op het vlak van de studievoortgang. Het
Rekenhof heeft op 30 juli 2019 een audit aangekondigd waarin het zal nagaan of de studie
voortgang van de studenten op een effectieve manier wordt bewaakt en of de studievoortgang
en tijdige heroriëntering van de studenten voldoende wordt ondersteund door de studie
begeleidingsdiensten. Rapportering volgt in 2021.

Afstemming en toegankelijkheid van het aanbod van het deeltijds kunstonderwijs
Op 22 juli 2020 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar het deeltijds kunstonderwijs.
Het onderzoek is gericht op het aanbod van het deeltijds kunstonderwijs en de toegankelijk
heid ervan voor kansengroepen en personen met specifieke onderwijsbehoeften. Rapportering
volgt in 2022.
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3.3.8

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Thematisch

Overheidsopdracht voor contactop

Verslag aan Vlaams

auditverslag

sporing bij Covid-19 – Rechtmatigheid

Parlement 1/12/2020

van de gunning

39 (2020-2021) - Nr. 1

Zorgbudget voor ouderen met een

In uitvoering

zorgnood

Overheidsopdracht voor contactopsporing bij Covid-19 – Rechtmatigheid van de gunning
Gelet op het financieel belang van de
overheidsopdracht voor contactopspo
ring bij COVID-19 en de maatschap
pelijke belangstelling ervoor heeft
het Rekenhof de rechtmatigheid van
de gunning van de opdracht onder
zocht. Na de tegensprekelijke proce
dure heeft het Rekenhof op 1 december
2020 gerapporteerd aan het Vlaams
Parlement.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Op 20 mei 2020 heeft het Rekenhof een audit aangekondigd naar het zorgbudget voor oude
ren met een zorgnood. Dat zorgbudget is bestemd voor 65-plussers met een beperkt inkomen
en gezondheidsproblemen. Het Rekenhof gaat na wat de oorzaken zijn van de vaak laattijdige
behandeling van de aanvragen. Ook de non-take-up van rechten en de onderbouwing van het
inkomensonderzoek komen aan bod in deze audit. Rapportering volgt in 2021.
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3.3.9

Werk en Sociale Economie

Thematisch

Individuele beroepsopleiding in de

Verslag aan Vlaams

auditverslag

onderneming

Parlement 19/01/2021
37-A (2020-2021)

Tenderbeleid van de VDAB

In uitvoering

Individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO)
Het Rekenhof heeft een onderzoek uit
gevoerd naar de individuele beroeps
opleiding in de onderneming (IBO).
Het ging na of de IBO-maatregel op
een efficiënte en effectieve wijze bij
draagt aan een snellere invulling van
moeilijk in te vullen vacatures, de ver
sterking van competenties bij werk
zoekenden en de toeleiding van (doel
groep)werkzoekenden naar duurzame
tewerkstelling. Na de tegensprekelijke
procedure heeft het Rekenhof op 19
januari 2021 gerapporteerd aan het
Vlaams Parlement. De Commissie voor
Werk en Sociale Economie wijdde er op
28 januari 2021 een bespreking aan.

Tenderbeleid van de VDAB
Op 1 april 2020 kondigde het Rekenhof een audit naar het tenderbeleid van de VDAB aan,
zoals gevraagd door het Vlaams Parlement bij motie van 5 februari 2020. Het tenderbeleid
betreft zowel overheidsopdrachten (tenders in de strikte zin van het woord) als alle andere
vormen van samenwerking met partners (samenwerkingsovereenkomsten, erkenningen en
subsidies), en dat voor alle activiteiten die (deels) via samenwerkingen uitgevoerd worden:
screening, opleiding, bemiddeling, enz. Het Rekenhof onderzoekt o.a. de beleidsmatige
aspecten van de keuze tussen activiteiten in eigen beheer of via samenwerking, of de VDAB
de dienstverlening in eigen beheer en langs partners rechtmatig, doelmatig en kwaliteits
vol heeft georganiseerd en of de resultaten van de dienstverleningsvormen vergelijkbaar zijn
op vlak van doelgroepbereik, competentieversterking en uitstroom naar werk. Rapportering
volgt in 2021.
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3.3.10 Horizontaal

Thematisch

Sustainable Development Goals.

Verslag aan Vlaams

auditverslag

Agenda 2030 van de VN: implemen-

Parlement 13/07/2020

tatie, opvolging en rapportering door

37-C (2019-2020) – Nr. 1

de overheden in België (preparedness
review)
Steunmaatregelen aan ondernemingen

In uitvoering

en particulieren in het kader van de
Covid-19-crisis

Sustainable Development Goals. Agenda 2030 van de VN: implementatie, opvolging en
rapportering door de overheden in België (preparedness review)

Met de goedkeuring van de Agenda
2030 voor Duurzame Ontwikkeling
in 2015 legden de Verenigde Naties
17 duurzame ontwikkelingsdoelstel
lingen of Sustainable Development
Goals (SDG’s) vast. De verschillende
bestuursniveaus in België namen een
politiek engagement om de SDG’s te
implementeren. Het Rekenhof ging na
of de overheden in België een adequaat
systeem hebben opgezet om de SDG’s
te realiseren, de voortgang ervan op te
volgen en erover te rapporteren. Het
heeft in het bijzonder aandacht gehad
voor de coördinatie binnen en tussen
de bestuursniveaus. Het heeft zijn rap
port op 13 juli 2020 voorgelegd aan het Vlaams Parlement, alsook aan de verschillende andere
parlementen in België. Het verslag werd op 22 september 2020 besproken in de Commissie
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Steunmaatregelen aan ondernemingen en particulieren in het kader van de Covid-19crisis
Het Rekenhof heeft op 21 oktober 2020 een audit aangekondigd naar de economische steun
maatregelen die de federale en regionale overheden aan ondernemingen en aan particulieren
hebben toegekend tijdens de COVID-19-crisis. De audit beoogt rekening houdende met de
dringendheid van de situatie de onderbouwing, coherentie, conformiteit en controle van de
economische maatregelen na te gaan. Rapportering aan de verschillende parlementen volgt
in 2021.
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3.3.11

Impact

Impact- en evaluatienota
Het Rekenhof maakt een impact- en evaluatienota voor elke audit één jaar na de beëindiging
ervan. Die evaluaties besteden aandacht aan impact in brede zin: parlementaire bespreking,
aandacht van de media, aandacht van het middenveld en implementatie van aanbevelingen.

In 2020 maakte het Rekenhof voor acht audits3 een impact- en evaluatienota. Van die acht
audits werden er zes besproken in het Vlaams Parlement. Verschillende auditrapporten
waren, direct of indirect, het voorwerp van parlementaire vragen of interpellaties.
Er is doorgaans veel media-aandacht voor de audits. De audits M-decreet en de zorg in het
gewoon onderwijs en ReTiBo - Realisatie van het project Registratie, Ticketing en Boordcomputer
bij De Lijn kenden de meeste media-aandacht.
De benutting van de onderzochte audits door het middenveld is divers (vermelding op web
sites, presentaties, …).
Veel aanbevelingen zijn in uitvoering en voor het overgrote deel is er een voornemen tot uit
voering. Voor enkele aanbevelingen werden nog geen acties ondernomen.

Opvolgingsnota
In 2019 is het Rekenhof gestart met een bijkomende opvolging van de audits: twee à drie jaar
na de publicatie van het auditrapport gaat het opnieuw na in welke mate de aanbevelingen
zijn uitgevoerd.
Het Rekenhof maakte in 2020 voor vijf audits4 een opvolgingsnota. In vier van de vijf geval
len concludeerde het dat verdere opvolging niet nodig is. Alleen voor de audit over de fiets
paden werd dat wel nodig geacht. Voor die audit vond een opvolgingsbespreking plaats in het
Vlaams Parlement (zie 4.1.2).
Het Rekenhof blijft de uitvoering van de aanbevelingen opvolgen bij de monitoring, het begro
tingsonderzoek en de rekeningencontrole.

3

Afslanking van de provincies, Naar een prestatiebegroting bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid, Energiearmoede,
Interbestuurlijke verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten, M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs, ReTiBo - Realisatie van het project Registratie, Ticketing en Boordcomputer bij De Lijn, Schoolbesturen in
het leerplichtonderwijs, Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij nv Vitare.
4
Fusies in de Vlaamse overheid, Investeringssubsidies voor kerkgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria, Impact van de
zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid, Impact van de vluchtelingencrisis op de Vlaamse begrotingsuitvoering,
Fietspaden in Vlaanderen.
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3.4

Andere opdrachten

3.4.1

Leerlingentelling

De bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en
de gewesten bepaalt dat het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de btw wordt verdeeld
tussen de Franse en Vlaamse Gemeenschap volgens de verdeling van het aantal leerlingen op
basis van bij wet vastgestelde objectieve criteria (artikel 39, §2). De wet van 23 mei 2000 heeft
die criteria vastgelegd en de controle van de leerlingentelling aan het Rekenhof opgedragen.
Na twee tussentijdse interne rapporten schrijft het Rekenhof externe deskundigen aan voor de
statistische verwerking van de resultaten van de controle.
Het finale rapport over de controle van de leerlingentelling 2020 werd op 30 september 2020
voorgelegd aan de federale regering en het federale parlement. Ook werd de leerlingentel
ling 2020 voorbereid: op 9 december 2020 werden de richtlijnen aan de onderwijsministers
bezorgd.
3.4.2

Mandaten en vermogensaangiften

Sinds 1 januari 2005 legt de wetgeving aan tal van openbare mandatarissen en hoge ambte
naren van alle overheden de verplichting op twee documenten in te dienen bij het Rekenhof:
enerzijds een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen (jaarlijks), anderzijds een
vermogensaangifte (bij aanvang/stopzetting van een aangifteplichtig mandaat of ambt). De
onder gesloten omslag ingediende vermogensaangiften worden ongeopend bewaard in een
daartoe speciaal beveiligde opslagruimte. De mandatenlijsten over het activiteitenjaar 2017
en de lijsten van de personen die in strijd met de toepasselijke wetgeving hun mandatenlijst
of vermogensaangifte niet bij het Rekenhof indienden, werden in de eerste editie van het
Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2018 gepubliceerd.
Met de bijzondere wet van 14 oktober 2018 werd het toepassingsgebied van de mandatenwet
geving uitgebreid met de beleidsmakers van de regeringsleden, de regeringscommissarissen,
alle leden van de raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités van rechtspersonen
waarop de overheid een overheersende invloed uitoefent en de door de overheid aangestelde
leden van de raden van bestuur, de adviesraden en de directiecomités van (andere) rechts
personen, indien zij voor hun mandaat een vergoeding ontvangen.
Sinds 2019 moeten de aangifteplichtige personen hun mandatenlijst elektronisch indienen
via de IT-toepassing Regimand op de website van het Rekenhof en moeten zij ook de aan hun
mandaten gekoppelde vergoedingen bekendmaken. De nieuwe mandatenwetgeving stelt het
Rekenhof in staat administratieve boetes op te leggen aan informatieverstrekkers en aangifte
plichtigen die hun wettelijke verplichting niet nakomen.
De mandatenlijsten en de lijsten van personen die in gebreke zijn gebleven met de indiening
van hun mandatenlijst of vermogensaangifte, worden zowel in het Belgisch Staatsblad als op
de website van het Rekenhof gepubliceerd. Het Rekenhof publiceerde die op 15 februari 2021.
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HOOFDSTUK 4

Externe samenwerking
4.1

Vlaams Parlement

Hieronder volgt een overzicht van de thema’s waarover het Rekenhof contacten onderhield
met het Vlaams Parlement, naast de gebruikelijke controleactiviteiten die zijn opgenomen in
hoofdstuk 3.
4.1.1

Commissiebesprekingen

Diverse publicaties van het Rekenhof gaven in 2020 aanleiding tot een bespreking in de
bevoegde commissies van het Vlaams Parlement.
Datum

Commissie

Onderwerp

14/01/2020

Commissie voor Binnenlands

Interbestuurlijke verhoudingen tussen

Bestuur, Gelijke Kansen en

de Vlaamse overheid en de steden en

Inburgering

gemeenten

Commissie voor Algemeen Beleid,

Onderzoek van de aanpassing van de

Financiën en Begroting

Vlaamse begroting voor 2020

Commissie voor Mobiliteit en

Realisatie van de missing links in de

Openbare Werken

wegeninfrastructuur

Commissie voor Cultuur, Jeugd,

Stimuleren van mediawijsheid bij

Sport en Media

kwetsbare groepen

Commissie voor Binnenlands

Agentschap Integratie en Inburgering:

Bestuur, Inburgering en Gelijke

efficiëntiewinsten en herstructurering

26/05/2020
11/06/2020
25/06/2020
30/06/2020

Kansen
14/07/2020

Commissie voor Algemeen Beleid,

Rekeningenrapport over 2019

Financiën en Begroting
22/09/2020

Commissie voor Algemeen Beleid,

Sustainable Development Goals.

Financiën en Begroting

Agenda 2030 van de VN: implementatie, opvolging en rapportering door
de overheden in België (preparedness
review)

24/11/2020

Commissie voor Algemeen Beleid,

Onderzoek van de tweede aanpassing

Financiën en Begroting

van de Vlaamse begroting voor 2020 en
de Vlaamse begroting voor 2021
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4.1.2

Opvolgingsbespreking

Op 22 oktober 2020 vond in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken een opvol
gingsbespreking plaats van het onderzoek naar de fietspaden in Vlaanderen dat werd
gepubliceerd in september 2017.
4.1.3

Activiteitenverslag van het Rekenhof

Op 22 juni 2020 heeft de voorzitter van het Rekenhof het activiteitenverslag over 2019 over
handigd aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans.

4.1.4

Inzage- en informatierecht van de parlementsleden

Iedere volksvertegenwoordiger heeft het recht aan het Rekenhof inzage te vragen in zijn dos
siers, zoals bepaald in het reglement van orde van het Rekenhof (artikelen 33-36). Het Rekenhof
stuurt de voorzitter van het Vlaams Parlement telkens een afschrift van zijn a ntwoord.
Op 28 oktober 2020 ontving het Rekenhof een vraag om inzage van Vlaams volksvertegen
woordiger Elisabeth Meuleman inzake het ondersteunend onderzoek Overheidsopdrachten
VRT 2018. Nadat de documenten werden aangepast in functie van de bescherming van per
soonsgegevens, heeft het Rekenhof ze op 29 oktober 2020 bezorgd aan de betrokken volks
vertegenwoordiger en aan de voorzitter van het Vlaams Parlement.
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4.2

Stuurgroep single audit

Op initiatief van het departement Financiën en Begroting werd in 2012 een externe stuurgroep
single audit opgericht waarin de controleactoren van de Vlaamse overheid en het Rekenhof
zijn vertegenwoordigd en die periodiek vergadert over thema’s gerelateerd aan single audit,
bv. uitbouw van het permanent dossier, risicomanagement, enz.
De stuurgroep single audit heeft in 2020 de jaarlijkse afsprakennota over financiële audit
geactualiseerd, met name Afspraken over Single Audit: audit rekeningen 2020 Vlaamse overheid. Ook heeft de stuurgroep het ICCI-webinar single audit van 18 november 2020 voorbereid.

4.3

Vlaamse Adviescommissie voor de Boekhoudkundige Normen

De Vlaamse Regering heeft eind 2014 een Vlaamse Adviescommissie voor de Boekhoudkundige
Normen (VABN) opgericht, waarvan één lid en één plaatsvervanger worden voorgedragen
door het Rekenhof. De VABN draagt door middel van adviezen bij tot de verdere uitdieping
van de boekhoudkundige principes en rapporteringsmaatregelen die van toepassing zijn in de
Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen. In 2020
vergaderde de VABN op 9 december, met op de agenda o.a. de uitbreiding van de samen
stelling van de VABN en een toelichting van de waarderingsregels.

4.4

Audit Vlaanderen

Ter uitvoering van de Globale afsprakennota single audit houden het Rekenhof en Audit
Vlaanderen elkaar op de hoogte van hun planning, controlemethodieken en –resultaten, enz.
Planningsdocumenten werden uitgewisseld. Verder namen het Rekenhof en Audit Vlaanderen
op ad-hocbasis contact op naar aanleiding van bv. de monitoring en risicoanalyse of een audit.
Eenmaal per jaar kunnen het Rekenhof en Audit Vlaanderen samen deelnemen aan een over
leg met de beleidsraad of het managementcomité per beleidsdomein. Het Rekenhof nam
begin 2020 voor een aantal beleidsdomeinen deel aan het overleg met de managementcomités.
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4.5

Werkbezoeken en studiedagen

Datum

Evenement

Inhoud

Georganiseerd door het Rekenhof
28/01/2020

Ontmoeting met SAI Romania

Follow-up of the impact of audits

06/02/2020

Ontmoeting met het Christelijk

Presentatie van het Rekenhof

Onderwijzersverbond (COV)
Georganiseerd door derden met actieve deelname van het Rekenhof
14/01/2020
07-08/04/2020

Onderwijsvereniging van Steden en

Presentatie audit Schoolbesturen in

Gemeenten (OVSG)

het leerplichtonderwijs

EUROSAI e-Seminar on Sustainable

Presentatie audit Energie-armoede

Energy
19/05/2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Invloed van de keuze van het leer-

online seminarie Dag begeleiders

lingvolgsysteem op de effectiviteit van

basisonderwijs. Van pixel tot foto.

het gelijke-onderwijskansenbeleid van
scholen

02/09/2020
10/09/2020

Vlaams-Nederlands online

Grondwettelijke vrijheid van onderwijs

expertenseminarie

(artikel 23 Nederlandse Grondwet)

EUROSAI OLACEFS Conference

Webinar: presentatie Follow-up of the

Boost your impact

implementation of audit
recommendations

21/09/2020

Federale Raad Duurzame

Webinar: hoe voert België de SDG’s

Ontwikkeling

uit – presentatie audit SDG preparedness review

September-

Werkgroep uitgavennorm (Vlaams

Ontwikkeling van een uitgavennorm

oktober 2020

minister van Financiën en

voor de Vlaamse Gemeenschap

Begroting)
22/10/2020

Vlaams Forum voor onderwijs

Schoolbesturen en onderwijskwaliteit

onderzoek: online studiedag
19/11/2020

CIFAL Flanders

Webinar: monitoring progress for
the SDG’s – presentatie audit SDG
preparedness review

08/12/2020

Steunpunt Onderwijsonderzoek:
online studiedag Naar een versterking van het Vlaamse gelijkekansenonderwijsbeleid

Paneldiscussie over expertenbevraging
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HOOFDSTUK 5

Protocol tussen het Vlaams
Parlement en het Rekenhof
5.1

Situering

Het Vlaams Parlement en het Rekenhof hebben een jarenlange traditie van samenwerking.
Om de effectiviteit en de efficiëntie van die samenwerking nog te versterken, met respect voor
elkaars eigenheid, sloten beide instellingen op 20 maart 2012 een samenwerkingsprotocol
af. In dat protocol zijn afspraken opgenomen over informatie-uitwisseling, publicatie en
pers, onderzoeken op parlementair verzoek, inzage- en informatierecht van de individu
ele parlementsleden, commissiebesprekingen en opvolging van de aanbevelingen van het
Rekenhof. In 2017 en 2020 werden sommige bepalingen in het protocol aangepast aan de ont
wikkelingen in de samenwerking. De belangrijkste afspraken uit het protocol worden hieron
der toegelicht.

5.2

Informatie-uitwisseling

Minstens eenmaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de voorzitter van het Vlaams
Parlement en de voorzitter van de Nederlandse kamer van het Rekenhof, alsook een overleg
tussen de voorzitter van de commissie bevoegd voor Financiën en Begroting en een afvaar
diging van het Rekenhof. Het Rekenhof meldt viermaal per jaar aan het Vlaams Parlement
welke publicaties het daaropvolgende semester kunnen worden verwacht.
Het protocol bepaalt ook dat het Rekenhof om de vijf jaar een enquête organiseert bij de
Vlaamse parlementsleden over de Rekenhofproducten. De enquête vindt plaats halverwege
de legislatuur. De eerstvolgende enquête vindt plaats in 20225.

5.3

Publicatie en pers

De publicatie van de afzonderlijke verslagen en het rekeningenrapport van het Rekenhof ver
loopt volgens een vast stramien. Het Rekenhof bezorgt een opgemaakt elektronisch verslag
en persbericht aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. Zodra het Rekenhof een ont
vangstbevestiging heeft gekregen, bezorgt het Rekenhof het verslag en het persbericht onder
embargo aan Belga. Het Vlaams Parlement plaatst de volgende dag het verslag als parlemen
tair document op zijn website en verzendt een elektronische link naar alle parlementsleden.
Het Rekenhof plaatst aansluitend het verslag op zijn website, samen met het persbericht en
een link naar het parlementair dossier. Het Rekenhof mailt ten slotte het elektronisch verslag

5

De vorige enquête dateert van maart 2017. De resultaten komen aan bod in hoofdstuk 5 van het Activiteitenverslag
over 2016.
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en het persbericht naar de betrokken ministers en geauditeerden, naar de controleorganen
(Audit Vlaanderen, Inspectie van Financiën, ...) en eventuele andere geïnteresseerden.
Jaarlijks bezorgt het Rekenhof het Vlaams Parlement een activiteitenverslag over de werking
van de Nederlandse kamer. Om dat verslag meer tot instrument van communicatie te maken,
wordt een plechtige overhandiging aan de voorzitter van het Vlaams Parlement georganiseerd,
waarbij de relaties tussen het Vlaams Parlement en het Rekenhof centraal staan.

5.4

Onderzoeken op parlementair verzoek

Het Rekenhof selecteert zelf zijn onderzoeksthema’s. Het hanteert eigen risicoanalysemodel
len per soort product (thematische audits, rekeningencontroles, ontvangsten en uitgaven).
Daarnaast kan het Vlaams Parlement het Rekenhof opdracht geven specifieke onderzoeken
uit te voeren6. Voor dergelijke onderzoeken pleegt het Vlaams Parlement (bevoegde commis
sie of Uitgebreid Bureau) overleg met het Rekenhof om de vereiste rapportering duidelijk in
reikwijdte en tijd af te bakenen.

5.5

Inzage en informatie van individuele parlementsleden

Op grond van het reglement van orde van het Rekenhof kan een individueel Vlaams volksver
tegenwoordiger aan de voorzitter van het Rekenhof inzage vragen in elk onderzoeksdossier of
over een dergelijk dossier bijkomende informatie vragen. De Vlaamse volksvertegenwoordiger
kan in dat dossier de notulen van de Nederlandse kamer van het Rekenhof, de briefwisseling,
de budgettaire en financiële gegevens alsook de boekhoudingkundige stukken raadplegen en
er een afschrift van krijgen. De Vlaamse volksvertegenwoordiger kan het Rekenhof niet ver
zoeken om voor hem bestuursdocumenten op te vragen die zich enkel bij de administratie
zelf bevinden.
Het Rekenhof onderzoekt elk verzoek om inzage of informatie op zijn ontvankelijkheid. Als
het verzoek aanzienlijke en specifieke opzoekingen vereist, oordeelt het Uitgebreid Bureau
van het Vlaams Parlement over de ontvankelijkheid en de uitvoeringstermijn7.
Als het dossier vertrouwelijke documenten bevat, zal het inzagerecht voor die documenten
toch kunnen worden uitgeoefend, maar de verzoekende Vlaamse volksvertegenwoordiger
moet dan de geheimhoudingsplicht naleven8. Het Rekenhof dient eveneens de regelgeving
met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

5.6

Commissiebesprekingen

De voorzitter van het Vlaams Parlement verwijst de ingekomen rapporten van het Rekenhof
naar de functioneel bevoegde commissies. De commissies kunnen een afvaardiging van het
Rekenhof uitnodigen om de rapporten en brieven van het Rekenhof te bespreken. In bepaalde
gevallen kan het nuttig zijn dat, behalve de minister, ook de topambtenaar aanwezig is, bv.
als die een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering van de aanbevelingen
van het Rekenhof of als het wenselijk is dat hij ook technische informatie verstrekt. De com
6

Procedure geregeld in artikel 96 van het Reglement van het Vlaams Parlement.
Artikel 15 van het Reglement van het Vlaams Parlement.
8
Artikel 104 van het Reglement van het Vlaams Parlement.
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missievoorzitter kan, op aangeven van de commissiesecretaris, de aanwezigheid van de top
ambtenaar suggereren aan de minister of kan zelf leidend ambtenaren uitnodigen.
Wat betreft begrotingsverslag en rekeningenrapport, is het in de eerste plaats de Commissie
voor Financiën en Begroting die een bespreking ervan organiseert, maar ook alle vakcommis
sies kunnen het Rekenhof uitnodigen. Het Rekenhof licht op hun vraag zijn standpunt toe.
Als het Rekenhof zich, op verzoek van het parlement, engageert om specifieke dossiers op te
volgen in voortgangsrapportages, worden het voorwerp, de periodiciteit van de voortgangs
rapportages en de samenwerkingsmodaliteiten vastgelegd na overleg tussen de bevoegde
commissie, de voorzitter van het parlement en de voorzitter van het Rekenhof. Een voorbeeld
daarvan is de voortgangsrapportage over het Toekomstverbond (zie 3.3.5).
In 2020 vonden acht commissiebesprekingen plaats (zie 4.1.1).

5.7

Opvolging van de aanbevelingen van het Rekenhof

De uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof wordt op verschillende manieren
opgevolgd:
•

Opvolging in de toelichting over de beleids- en begrotingsuitvoering;

•

Opvolgingsbesprekingen in de parlementaire commissie;

•

Opvolgingsaudits door het Rekenhof.

Het Rekenhof volgt de aanbevelingen uit de thematische audits op en rapporteert daarover
jaarlijks aan het Vlaams Parlement. Over de uitvoering van de opmerkingen uit de begrotings
adviezen en het rekeningenrapport rapporteert het Rekenhof in de daaropvolgende adviezen
en rapporten.
5.7.1

Opvolging in de toelichting over de beleids- en begrotingsuitvoering

Door de invoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën en ter uitvoering van het
Reglement van het Vlaams Parlement geven de ministers in de maand mei in de toelich
ting over de beleids- en begrotingsuitvoering een stand van zaken van de uitvoering van de
Rekenhofaanbevelingen.
Het Rekenhof stelt jaarlijks tegen 1 maart een inventaris op van de aanbevelingen waarop een
reactie van de Vlaamse Regering wordt verwacht. Het bezorgt de volledige inventaris aan de
voorzitter van het Vlaams Parlement en tegelijk aan elke minister het deel van de inventaris
met de aanbevelingen waarover hij moet rapporteren. In 2020 heeft het Rekenhof die inventa
ris bezorgd op 25 februari. Van de minister wordt een inhoudelijke rapportering verwacht over
de uitvoering van de aanbevelingen volgens een afgesproken sjabloon.
5.7.2

Opvolging in de parlementaire commissie

Het Rekenhof bezorgt het Vlaams Parlement jaarlijks in de maand december een lijst van de
audits die aanvullend op de bespreking van het rapport in de commissie voor een opvolgings
bespreking in aanmerking komen. Bij het opstellen van die lijst houdt het Rekenhof rekening
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met de informatie die de minister in de toelichting over de beleids- en begrotingsuitvoering
heeft verstrekt over het gevolg dat aan de aanbevelingen werd gegeven. Door de invoering van
de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën9 werd de lijst in 2020 uitgesteld tot de tweede helft
van 2021, tot na de publicatie van de eerste toelichtingen over de beleids- en begrotingsuit
voering. Ook oudere audits, waarover geen rapportering in de toelichting over de beleidsen b
 egrotingsuitvoering werd opgenomen, kan het Rekenhof voorstellen. In 2020 vond één
opvolgingsbespreking plaats (zie 4.1.2).
De commissie brengt het Rekenhof op de hoogte als ze een opvolgingsbespreking plant.
Ter voorbereiding van een opvolgingsbespreking bezorgt de minister vooraf een tekst waarin
hij de uitvoering van de aanbevelingen systematisch toelicht. Het Rekenhof gaat, op grond
van de informatie uit zijn monitoring en eventueel bijkomende informatieverzameling, na
of het antwoord van de minister volledig en correct is en beoordeelt in welke mate aan de
aanbevelingen is voldaan.
Het Rekenhof toetst zijn commentaar in een mondelinge tegensprekelijke procedure af bij de
minister, eventueel samen met de administratie. Het brengt zijn commentaar naar voren in
de commissie. Er is dus geen nieuw Rekenhofrapport, maar wel een schriftelijke neerslag in
het commissieverslag.
Als tijdens de opvolgingsbespreking blijkt dat nog onvoldoende vooruitgang werd geboekt,
kan de commissie een tweede opvolgingsbespreking in het vooruitzicht stellen. Ook kan het
Rekenhof de jaarlijkse lijst met audits die in aanmerking komen voor een opvolgingsbespreking
aanvullen met audits waarvoor een tweede opvolgingsbespreking mogelijk of wenselijk is.
5.7.3

Opvolgingsrapportering door het Rekenhof

De diensten van het Rekenhof stellen twee à drie jaar na de publicatie van een auditverslag
een opvolgingsnota op, onder meer gebaseerd op de stand van zaken die de minister opmaakt
in de toelichting over de beleids- en begrotingsuitvoering. Over die opvolgingsnota’s werd
tot nu toe niet extern gerapporteerd. Als er geen opvolgingsbespreking of opvolgingsaudit
plaatsvindt, is het Vlaams Parlement bijgevolg niet op de hoogte van het oordeel van het
Rekenhof over de uitvoering van zijn aanbevelingen. Het Rekenhof overweegt daarom in de
toekomst een rapport voor het Vlaams Parlement op te stellen over de uitvoering van zijn aan
bevelingen, zoals voorzien in de internationale auditstandaarden.

9

Onder het rekendecreet rapporteerden de ministers in oktober in de beleidsbrieven over de opvolging van de Rekenhofaanbevelingen.
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HOOFDSTUK 6

Evolutie in data-analyse
6.1

Inleiding

In zijn strategisch plan 2020-2024 streeft de Vlaamse sector binnen het Rekenhof naar maat
schappelijke meerwaarde door kwaliteitsvolle audits af te leveren. Dat streven is vertaald naar
een aantal doelstellingen, waaronder investeren in auditmethodes zoals data-analyse, om ver
dere stappen te kunnen zetten in het onderzoek van beleidsresultaten en de effectiviteit van
het beleid. De laatste decennia hebben de digitalisering en de productie van grote hoeveel
heden data immers een grote vlucht genomen. Het is te verwachten dat de evoluties inzake
open data10 en big data11 de audits van het Rekenhof nog verder zullen beïnvloeden, o.a. om
de organisatiebeheersing van de gecontroleerde beter te monitoren en te controleren. Om zijn
capaciteit op het vlak van data-analyse verder uit te bouwen, richtte het Rekenhof DataLab
op, een interne werkgroep waarin specialisten op het vlak van data-analyse samenwerken en
overleggen. Dit artikel licht toe hoe data-analyse bij het Rekenhof is georganiseerd, zowel bij
financiële audit als performantie-audit. Het gaat niet in op de problematiek van de toegang
en kosteloosheid van data.

6.2

Definitie van data-analyse

Data-analyse is een techniek om in data patronen en afwijkingen te ontdekken en er andere
nuttige informatie uit te onttrekken door analyse, modelering of visualisaties. Het is een
proces waarbij ruwe data worden omgezet in bruikbare informatie voor o.a. beleidsmakers,
auditors en wetenschappers. De analist zal data inspecteren, schoonmaken, transformeren en
modelleren met het doel bruikbare informatie te ontdekken, er conclusies uit te halen en de
besluitvorming te ondersteunen.
Data-analyse kan worden opgesplitst in twee fasen: een informatieve en een bevestigende
fase. De informatieve fase isoleert patronen en afwijkingen van de data en maakt die zicht
baar voor de analist. Dankzij de informatieve analyse kan de analist dus een patroon ontdek
ken dat onregelmatigheden in de dataset onthult. In de bevestigende fase gebruikt de analist
vervolgens de traditionele statistische tools van gevolgtrekking, significantie en bevestiging
om statistische hypothesen te testen. Kort samengevat: informatieve data-analyse is het
proces waarbij bewijzen worden verzameld en bevestigende data-analyse is het proces waarbij
de bewijzen worden geëvalueerd.
Data-analyse heeft verschillende facetten en omvat verschillende technieken, afhankelijk van
het beoogde doel: aggregeren van data, afchecken van bepaalde hypotheses, voorspellen van
trends, …
10
11

Open data zijn data die vrij beschikbaar zijn.
Big data verwijst naar de grote hoeveelheid, vaak ongestructureerde, beschikbare gegevens.
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6.3

DataLab

Bij alle overheden in ons land wint het gebruik van (grote) databanken steeds meer aan
belang. Overheden verzamelen gegevens over burgers, ondernemingen, verenigingen, enz.
in het kader van bijvoorbeeld belastingaangiftes, uitkeringen, subsidies en premies. Als het
Rekenhof toezicht wil uitoefenen op het efficiënt beheer van overheidsfinanciën, is het nood
zakelijk dat het over de nodige knowhow beschikt om die databanken te analyseren.
Het Rekenhof investeerde daarom de laatste jaren in de nodige kennis en infrastructuur op
het vlak van data-analyse. De opgebouwde expertise werd in 2018 gebundeld in DataLab, een
werkgroep binnen het Rekenhof die alle specialisten in data-analyse bij elkaar brengt. DataLab
heeft twee doelen: ten eerste wil het inzetten op kennisdeling onder de dataspecialisten. Ten
tweede bieden de dataspecialisten ook assistentie aan andere auditteams en collega’s die bij
hun werkzaamheden informatie willen halen uit overheidsdatabanken.
Om kennis te delen onder de dataspecialisten, organiseert DataLab op regelmatige basis
presentaties over nieuwe technieken of projecten binnen het Rekenhof. Voor niet-specialisten
die willen bijleren over data-analyse, organiseert DataLab vormingen. Op verzoek kan DataLab
ook assistentie bieden bij andere audits om data te bewerken, te extraheren, te analyseren of
te visualiseren. Op die manier wil DataLab het gebruik van data in audits faciliteren.
Data-analyse vergt aangepaste soft- en hardware. Op het vlak van software investeerde het
Rekenhof in nieuwe en bestaande softwarepakketten zoals ACL, Power BI, R, Python en SPSS,
alsook in opleidingen in het gebruik ervan. Sommige tools worden al jaren gebruikt, andere
worden pas recent uitgetest om de mogelijkheden ervan te leren kennen en na te gaan hoe
zij optimaal kunnen worden ingepast in de werking van het Rekenhof. Daarnaast heeft het
Rekenhof performante computers aangekocht om op een efficiënte manier analyses te kunnen
uitvoeren op grote databanken.
Het Rekenhof zet ook sterk in op internationale kennisdeling om bij te leren over nieuwe
technieken en methoden die in het buitenland worden gebruikt. Het trad daarom toe tot de
Working Group on Big Data van INTOSAI, de wereldwijde organisatie van rekenkamers. Die
werkgroep bundelt dataspecialisten bij rekenkamers. Tijdens jaarlijkse meetings wisselen ze
informatie uit. Daarnaast heeft DataLab bilaterale contacten. De laatste jaren heeft DataLab
informatie uitgewisseld met de rekenkamers van Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en de
Europese Rekenkamer. De leden van DataLab presenteerden hun bevindingen ook op enkele
internationale congressen.
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6.4

Data-analyse bij financiële audit

6.4.1

Algemeen12

Financiële auditeurs werken in een omgeving die wordt gekenmerkt door intensief IT-gebruik.
Data-analyse bij financiële audit wil de toegenomen beschikbaarheid van grote hoeveelheden
data gebruiken om de auditkwaliteit te verbeteren.
Gecombineerd met traditionele audittechnieken zorgt data-analyse voor een beter inzicht in
de activiteiten van de gecontroleerde entiteit en de eraan verbonden risico’s, met inbegrip van
frauderisico’s. Data-analyse biedt immers meer mogelijkheden om inzicht in de processen te
krijgen en afwijkingen van materieel belang te detecteren, doordat volledige datasets kunnen
worden getest in plaats van alleen een steekproef. Dankzij data-analyse kunnen de auditeurs
alle transacties van een welbepaalde cyclus toetsen of het effectieve verloop van een proces
nagaan, daaruit de uitzonderingen extraheren en zich vervolgens daarop focussen. Zo kun
nen ze afwijkingen beter detecteren en tekortkomingen in de organisatie/processen met een
eventueel verhoogd risico op fraude nauwkeuriger identificeren. De discussies met de leiding
gevenden van de gecontroleerde entiteit over die afwijkingen en tekortkomingen kunnen dan
ook doelgerichter en productiever verlopen.
Data-analyse zorgt er ook voor dat auditeurs minder tijd moeten besteden aan datacollec
tie en -visualisatie, waardoor meer tijd overblijft om de data te interpreteren. Doordat data-
analyse anomalieën en trends zichtbaar maakt, kunnen auditeurs de risico’s beter inschatten
en hun verder onderzoek nauwkeuriger afbakenen.
Data-analyse kan ingezet worden in alle fasen binnen de financiële audit: planning, uitvoering
en rapportering.

Planning
In de planningsfase voeren de auditeurs een eerste informatieve data-analyse uit op de
beschikbare informatie, zodat ze een voorlopig inzicht krijgen in de data. Dat inzicht dient
als input bij de uitwerking van het operationeel plan en bij de risico-inschatting. Tijdens de
informatieve data-analyse kijken de auditeurs naar de data en stellen ze vragen zoals:
•

Welke informatie bevatten de gegevens?

•

Suggereren de gegevens afwijkingen?

•

Welke risico’s zijn geïdentificeerd?

•

Wat is de ideale aanpak voor basisanalyses?

Uitvoering
Tijdens de uitvoeringsfase kan data-analyse zowel helpen bij de toetsing van de interne
beheersingsmaatregelen als bij de gegevensgerichte controles.
12

Gebaseerd op Instituut van de Bedrijfsrevisoren - Data analytics: the future of audit / Het gebruik van data-analyse bij de
controle.
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Data-analyse helpt om te evalueren of de effectieve uitvoering van de processen dezelfde is
als de theoretische beschrijving ervan. Door de internebeheersingsmaatregelen te toetsen,
evalueren de auditeurs hoe effectief ze zijn om afwijkingen van materieel belang te voor
komen, detecteren en corrigeren. Data-analyse maakt het mogelijk om efficiënt te controleren
of een internebeheersingsmaatregel gedurende de volledige periode voor het geheel van de
transacties heeft gewerkt.
Ook gegevensgerichte controles kunnen dankzij data-analyse efficiënter en diepgaander
verlopen. Het gaat daarbij om cijferanalyses, herberekeningen en reconciliaties van data uit
verschillende bronnen. Data-analyse maakt het mogelijk om specifieke auditcontroles te
automatiseren, waardoor tijdsintensieve taken wegvallen. Het wordt ook gebruikt om de boe
kingen in het grootboek te testen op het risico van management override13.

Rapportering
Als in een steekproef afwijkingen worden gevonden, kunnen die niet zomaar worden geëx
trapoleerd naar de volledige dataset. Als de volledige dataset via data-analyse wordt gecontro
leerd, geven de gevonden afwijkingen wel een zicht op de totale data en kan daarover op dat
niveau worden gerapporteerd.
Daarnaast maakt data-analyse het mogelijk datavisualisaties, zoals grafieken, tabellen en
dashboards, te integreren in de rapportering, waardoor het auditteam, de gecontroleerde en
het Vlaams Parlement een beter inzicht krijgen in de problematiek.
6.4.2

Concrete toepassing bij het Rekenhof

Het Rekenhof heeft in kaart gebracht welke datasets (o.m. binnen het boekhoudsysteem)
voorhanden zijn bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, die als basis kunnen
dienen voor verdere controle. Het heeft afspraken gemaakt met het departement Financiën
en Begroting om die datasets aan te leveren volgens een overeengekomen schema. De data
worden vervolgens door het Rekenhof gestructureerd, schoongemaakt en opgeslagen in een
SQL-databank.
Via een informatieve data-analyse heeft het Rekenhof de datasets onderzocht om inzicht te
krijgen in de informatie die elke dataset bevat. Nadien werden datamodellen en visualisaties
ontwikkeld die verschillende datasets aan elkaar koppelen en bruikbaar maken voor audit
controles. Die modellen maken niet alleen gebruik van de datasets uit de boekhouding, maar
ook van andere informatie die het departement Financiën en Begroting ad hoc aanlevert.
Voorbeelden daarvan zijn de neergelegde jaarrekeningen van alle entiteiten van de Vlaamse
consolidatiekring en de ESR-consolidatie. Ook informatie beschikbaar via open data wordt
erin betrokken.
Eerst heeft het Rekenhof overzichtsrapporten van de financiële data ontwikkeld, zodat op
een eenvoudiger manier inzicht wordt verkregen in de afwijkingen tegenover het budget en
tegenover het vorig boekjaar. Het is mogelijk in die rapporten direct naar het detail te gaan,
13

Het opzettelijk omzeilen van internecontrolemechanismen door leidinggevenden.
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zodat de opbouw van elk cijfer kan worden nagekeken. Bij elke boeking kan bovendien het
onderliggende verantwoordingsstuk worden opgevraagd (indien voorzien). Daarnaast zijn
een aantal modellen beschikbaar om reconciliaties te versnellen, herberekeningen op een vol
ledige dataset mogelijk te maken en controles te versnellen door data samen te brengen.
Het Rekenhof heeft hiermee al een eerste aanzet gegeven voor een volwaardige integratie
van data-analyse binnen zijn financiële audits. Het wil dit in de toekomst verder uitbouwen
door nieuwe analyses te ontwikkelen, zodat het de reeds aangeleverde data beter kan benut
ten, en door bijkomende financiële en niet-financiële gegevens te koppelen aan de bestaande
datamodellen. Dat zal ertoe bijdragen dat de financiële audits nog efficiënter en diepgaander
kunnen verlopen en meer en betere inzichten bieden aan zowel de gecontroleerde als het
parlement.

6.5

Data-analyse bij thematische audit

Traditioneel besteedden de performantie-audits veel aandacht aan de beheersaspecten van
het beleid en aan onderzoek van het beleidskader. Naast dat voorwaardenonderzoek wil het
Rekenhof ook toenemende aandacht besteden aan audits die toegespitst zijn op de beleids
resultaten en de effecten van overheidsbeleid. Het vorige strategisch plan (2015-2019) wou
al performantie-audits stimuleren die de beleidsresultaten evalueren van maatschappelijk
relevante thema’s en die waar mogelijk de oorzaken van falend beleid blootleggen. Daarbij
wordt stilgestaan bij de output van het beleid, maar meer en meer wordt getracht ook de
outcome, de resultaten en effecten, van het beleid in kaart te brengen. Die inspanningen
hebben al geleid tot een hoger percentage outcome in de performantie-audits (zie figuur) en
worden in het huidig strategisch plan expliciet voortgezet.
Figuur: Percentage performantie-audits Vlaamse sector dat beleidsresultaten onderzoekt

De focus op onderzoek van de beleidsresultaten heeft ook voor een evolutie op het gebied
van methodologie gezorgd. Om dergelijke onderzoeksvragen op te lossen, is er immers
vaker een uitgebreide data-analyse nodig. Waar vroeger vooral werd gesteund op interviews,
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 ocumentanalyse en dossieronderzoek, worden nu ook andere methodes gebruikt, zoals
d
complexe statistische analyses of QCA (Qualitative Comparative Analysis). Met behulp van
dergelijke analysetechnieken tracht het Rekenhof na te gaan welke factoren bepalend zijn
voor bepaalde beleidseffecten. Zodoende kan het aan de overheid aanbevelen maatregelen
voort te zetten, te versterken of eventueel stop te zetten.
In de audit Gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs (2017) werden verschillende tech
nieken van data-analyse toegepast. Het Rekenhof kon niet over leerwinstgegevens beschikken
en bepaalde dan zelf drie ruwe indicatoren die een beeld geven van de leerprestaties van de
leerlingen. Die drie indicatoren14 werden berekend aan de hand van een bij de administratie
opgevraagd leerlingenbestand van 173.741 leerlingen. Daarop vonden verschillende analyses
plaats. Om de invloed van leerlingen- en schoolkenmerken op de schoolse vordering na te
gaan, werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een multiniveau logistische regressieanalyse.
Met een variantie-analyse werd verder het effect van de schoolsamenstelling op de leer
prestatie-indicatoren onderzocht. Vervolgens heeft het Rekenhof gezocht naar bepalende
factoren voor een succesvol GOK-beleid. Het stelde op grond van literatuuronderzoek en een
bevraging van deskundigen een lijst van 60 mogelijk belangrijke factoren op, die vervolgens
nog eens getoetst werd in 2 focusgroepen. Op basis van een meervoudige lineaire regressie
analyse en QCA werd vervolgens gezocht naar die (combinatie van) factoren die het best een
succesvol GOK-beleid voorspellen.
In de audit Crisisjeugdhulp (2018) ging het Rekenhof na waarom een aanzienlijk aantal
minderjarigen dat wordt aangemeld voor crisishulp en het meest gebaat is met de inzet van
crisismodules, die hulp niet krijgt. Het Rekenhof spitste zijn analyse toe op de aanmeldingen
zoals de crisismeldpunten ze registreerden in hun databank. Voor de audit heeft het Rekenhof
onder meer kwantitatieve onderzoekstechnieken gebruikt. Zo heeft het de kenmerken van de
crisissituatie geïdentificeerd en gelabeld met een classificatiesysteem dat werd ontwikkeld
door het Nederlandse Jeugdinstituut. De labels werden vervolgens kwantitatief verwerkt om
tot beschrijvende bevindingen te komen. Om het crisisaanbod in kaart te brengen, heeft het
Rekenhof een bevraging georganiseerd bij de ruim tweehonderd voorzieningen die deel uit
maken van de crisisnetwerken.
In de audit Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs (2019) bevroeg het Rekenhof via een
survey schoolbesturen en directies, en voerde het enkele analyses uit, onder meer met de data
uit de survey. Zo werd het verschil in samenwerking tussen de directie en het bestuur van de
school getest met een variantieanalyse voor verschillende groottes van besturen. Ook ging
het Rekenhof met regressie-analyses na of de wijze van beleidsvoering van de schoolbesturen
samenhangt met verschillende kwaliteitsaspecten van het onderwijs in de betrokken scholen.
In de audit Individuele beroepsopleiding in de onderneming (2021) heeft het Rekenhof onder
meer van 14.846 IBO-cursisten en 10.719 opleidingsstagiairs het profiel van de instromers
en de aard van de gevolgde opleiding onderzocht, met elkaar vergeleken en gekoppeld aan
de Dimona-gegevens over de tewerkstelling na de opleiding. De kansen op duurzaam werk
werden geanalyseerd met logistische regressieanalyses, waaruit bleek dat de kansen op
duurzaam werk mee werden bepaald door de aard van de opleiding, de arbeidssituatie van

14

De schoolse vordering in het lager onderwijs (leeftijd in het zesde leerjaar), de doorstroming in het secundair onderwijs
(naar 1A of 1B) en het behaalde attest na het eerste jaar secundair onderwijs.

ACTIVITEITENVERSLAG OVER 2020
REKENHOF, APRIL 2021 / 45

de IBO-cursist voorafgaand aan de opleiding, het succesvol resultaat van de opleiding, een
knelpuntopleiding, de beroepssector, en persoonskenmerken zoals de leeftijd, de scholings
graad, een arbeidshandicap en een migratieachtergrond. Daarnaast stuurde het Rekenhof een
webenquête uit naar de werkgevers en IBO-cursisten. 3.526 werkgevers en 3.926 voormalig
IBO-cursisten deelden hun motieven voor IBO, hun ervaringen met het verloop van de IBO
en de competentieversterking door IBO.

6.6

Toekomstige ontwikkelingen en plannen

Het Rekenhof wil data-analyse verder inzetten en ontwikkelen om zijn audits op een efficiënte
en kwalitatieve manier uit te voeren. Bij financiële audits wil het voor de beschikbare data
sets meer modellen en visualisaties ontwikkelen. Daarnaast zal het ontbrekende data in kaart
brengen om een diepgaande controle te kunnen doen op de belangrijke stromen binnen de
boekhouding. Het Rekenhof gaat in de toekomst ook voor die datasets afspraken maken om
periodiek datasets aangeleverd te krijgen, zodat het ook daarvoor modellen en visualisaties
kan ontwikkelen.
Ook de performantie-audits zullen bij de beoordeling van het overheidsbeleid data-analyse
blijven hanteren. De hoeveelheid beschikbare data groeit vandaag exponentieel, maar de
data zijn niet altijd gestructureerd beschikbaar. Die big data, gedreven door technologische
en maatschappelijke ontwikkelingen, kunnen nuttig zijn om beleidseffecten te beoordelen.
Data-extractie, het op een efficiënte manier beschikbaar maken en structureren van data,
zal in de nabije toekomst een uitdaging zijn. Hoewel de productie van data dus een sterke
groei kent, ontbreken toch regelmatig precieze data over beleidsresultaten en worden evalu
aties soms bemoeilijkt door een gebrek aan data. Nu al koppelt het Rekenhof verschillende
overheidsdatabanken aan elkaar om bepaalde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
Het zet verder in, waar nuttig en mogelijk, op het zelf verzamelen van primaire data, bv. via
surveys bij overheidsactoren, maar ook bij andere stakeholders.
Het Rekenhof zal ook relevante open data in kaart brengen en gebruiken. Zo kunnen die
dienen in de modellen en visualisaties (bv. beslissingen van de Vlaamse Regering en Vlaamse
wetgeving) of om beleidseffecten te beoordelen.
Ten slotte zorgen de ontwikkelingen in data-analyse ervoor dat in de auditteams de nodige
competenties aanwezig moeten zijn. Het Rekenhof voorziet dan ook in specifieke opleidingen
voor het personeel en rekruteert de gepaste profielen.

Dit verslag is ook beschikbaar op de website van het
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