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21e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Het eerste luik van het 21e boek van het Rekenhof betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en omvat zes delen.
Het eerste deel, over de specifieke begrotingsdoelstellingen, schetst de evolutie tussen 2010
en 2014 van de begrotingssaldi en de vorderingensaldi van het gewest. Ook de effecten van
de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevolge de zesde
staatshervorming komen daarin aan bod. De herfinanciering blijkt meer te hebben gediend
om het begrotingsevenwicht te herstellen dan om een gelijkwaardige toename van uitgaven
te genereren.
Nog in het eerste deel richt het Rekenhof zijn aandacht op het vorderingensaldo van de
lokale overheden en de rol van het gewest als toezichthoudende autoriteit. Het gewest heeft
geen specifieke maatregelen genomen om de lokale besturen hun begrotingsverplichtingen
te doen naleven in het kader van het stabiliteitsprogramma. Wel heeft het zijn lokale
besturen gesensibiliseerd voor de ESR‐problematiek en volgt het hun financiële toestand van
nabij op.
In het tweede deel concludeert het Rekenhof dat de directie interne audit bij de Gewestelijke
Openbare Dienst van Brussel (GOB) sinds haar oprichting in 2004 nauwelijks heeft
gefunctioneerd. Het dringt erop aan een duurzame oplossing uit te werken, want een
degelijke interne audit draagt bij tot een kwalitatief administratief en operationeel beheer.
Het Rekenhof onderzocht ook de interne controle bij Brussel Mobiliteit, een van de zes
besturen van de GOB, verantwoordelijk voor voorzieningen, infrastructuren en vervoer. Daar
zijn al inspanningen geleverd, maar het internecontrolesysteem moet nog verbeteren, o.a.
door een systematische analyse van de risico’s.
De drie volgende delen van het 21e boek behandelen de certificering van de algemene
rekening van de diensten van de regering en van de rekeningen van de bestuursinstellingen,
waarbij het Rekenhof een samenvatting geeft van de gecertificeerde rekeningen en een
synthese van de opmerkingen die het heeft geformuleerd in de controleverslagen.
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Het laatste deel bevat een samenvatting van de controles die werden uitgevoerd bij
instellingen waarvan de rekeningen niet moeten worden gecertificeerd.
Het tweede luik van het 21e boek is gewijd aan de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie. Daarin behandelt het Rekenhof de certificering van de algemene
rekeningen van de boekjaren 2011, 2012 en 2013.
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 openbaar bestuur door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te zen‐
den aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde dien‐
sten. Als collaterale instelling van het Parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten op‐
zichte van de overheden die het controleert.
Het 21e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en het persbericht zijn ter beschikking op de homepage van het
Rekenhof: www.rekenhof.be.
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