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173e Boek van het Rekenhof
in tegenstelling tot de vorige Boeken van het Rekenhof bevat dit 173e Boek ook een derde Vo-
lume. daarin zijn de algemene rekeningen opgenomen van de instellingen die al onder de toe-
passing vallen van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat.

Volume I Commentaar

Volume i bevat allereerst een deel i met de vaststellingen en opmerkingen van het Rekenhof bij 
de algemene rekening 2015 van het algemeen bestuur van de federale Staat. het Rekenhof geeft 
zo uitvoering aan artikel 75 van de wet van 22 mei 2003. dat stelt dat het Rekenhof zijn commen-
taar bij de algemene rekening van het algemeen bestuur vóór 31 oktober van het jaar dat volgt op 
het begrotingsjaar moet indienen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

deel ii becommentarieert de stand van zaken in verband met de overlegging en de controle van 
de	rekeningen	van	de	andere	categorieën	van	diensten	van	de	federale	Staat.	Voor	die	diensten	
en instellingen werd de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 meermaals uitgesteld, een 
laatste keer tot 1 januari 2016 door de wet van 8 mei 2014. Tot die datum blijven zij onderworpen 
aan de voor hen geldende bepalingen. dit deel ii bevat echter ook de commentaar van het Re-
kenhof bij de rekeningen van de instelling waarvoor de wet van 22 mei 2003 al in werking is getre-
den1. de koning is inderdaad gemachtigd de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 te ver-
vroegen voor de diensten of instellingen die hij aanwijst2. Voor één instelling, de Controledienst 
voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen, is van die bepaling gebruikt ge-
maakt met het koninklijk besluit van 19 februari 2016. Sinds 1 januari 2014 valt die dienst onder 
de toepassing van de wet van 22 mei 2003.

Tot slot komen in deel iii onderzoeken van het Rekenhof aan bod die het sinds de publicatie van 
zijn vorige Boek heeft uitgevoerd.

Volume II Tabellen – Diensten van Algemeen Bestuur

Volume ii bevat de eigenlijke algemene rekening 2015 van het algemeen bestuur, zoals de minis-
ter van Begroting die aan het Rekenhof heeft voorgelegd (tabellen A). Bij die rekening voegt het 
Rekenhof eigen tabellen die meer gedetailleerde en gestructureerde informatie bevatten over de 
ontvangsten, de uitgaven, de kosten en de opbrengsten die tijdens dat jaar werden gerealiseerd 
(tabellen B), en die de commentaar van volume i cijfermatig aanvullen.

1 niettegenstaande de wet van 22 mei 2003 op 1 januari 2016 in werking is getreden, bereidt de administratie op 
retroactieve wijze verder uitstel van de wet voor. Zie in dat verband het artikel “inwerkingtreding van de wet van 
22 mei 2003 - vervolgartikel” in deel ii van dit volume i.

2 Zie artikel 133 van de wet van 22 mei 2003.
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Volume III Tabellen – Andere diensten en instellingen

Volume iii wordt voor het eerst opgesteld en bevat de algemene rekeningen van de instellingen 
die al onder de toepassing van de bovenvermelde wet van 22 mei 2003 vallen, zoals voorgelegd 
door de minister van Begroting aan het Rekenhof. Concreet bevat dit volume de algemene re-
keningen 2014 en 2015 van de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van 
Ziekenfondsen.	Afhankelijk	van	het	aantal	rekeningen	dat	in	de	toekomst	aan	het	Rekenhof	zal	
worden voorgelegd, is het niet uitgesloten dat de vorm en inhoud van dit volume iii zal wijzigen.

in tegenstelling tot volume i, zijn de volumes ii en iii enkel online beschikbaar op www.rekenhof.be.



Algemene rekening 2015 van 
het algemeen bestuur van de 
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Inleiding
Artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat (hierna afgekort “de wet van 22 mei 2003”) bepaalt dat 
het Rekenhof vóór 31 oktober volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft de 
algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat samen met zijn opmer-
kingen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers bezorgt.

Deel I van dit volume van het Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof bij de algemene 
rekening 2015. Hoofdstuk 1 becommentarieert de rekening van uitvoering van de begro-
ting, de genomen begrotingsmaatregelen en de naleving van de Europese verplichtingen. 
Hoofdstuk 2 bevat de commentaar bij de verschillende onderdelen van de jaarrekening. In 
de hoofdstukken 3 tot en met 5 komen het boekhoudsysteem Fedcom, de financiële impact 
van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en de evolutie van de Rijks-
schuld aan bod. Hoofdstuk 6 geeft tot slot een stand van zaken weer van de overlegging van 
de rekeningen van de rekenplichtigen.

Zoals in het voorwoord van dit 173e Boek werd meegegeven, wordt de algemene rekening 
van het algemeen bestuur, zoals die door de minister van Begroting aan het Rekenhof werd 
voorgelegd, samen met een aantal eigen tabellen van het Rekenhof in een afzonderlijk vo-
lume II Tabellen van dit Boek gepubliceerd. Dat volume II is enkel online beschikbaar op 
www.rekenhof.be.

1 Overlegging van de algemene rekening 2015

De begrotings- en comptabiliteitsregels van de wet van 22 mei 2003 zijn sinds 1 janua-
ri 2012 van toepassing bij alle diensten van algemeen bestuur. De wet bepaalt dat de alge-
mene rekening zowel de budgettaire als de economische verrichtingen van de diensten van 
algemeen bestuur moet opnemen. De voorstelling van de algemene rekening 2015 maakt 
het mogelijk de vergelijking te maken met de cijfers van het vorige boekjaar.

De minister van Begroting legde de algemene rekening 2015 van het algemeen bestuur op 
22 april 2016 voor aan het Rekenhof. Dat is meer dan twee maanden vroeger dan de eind-
datum die is bepaald in de wet van 22 mei 2003 (30 juni). De algemene rekening omvat de 
rekening van uitvoering van de begroting en de jaarrekening, die zelf is samengesteld uit de 
balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 
en de toelichting.

Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van de begroting op 
15 juni 2016 en die bij de jaarrekening op 22 en 26 augustus 2016 aan de dienst Federale Ac-
countant bezorgd. Ze werden met die dienst besproken op 8 september 2016.

De minister van Begroting heeft met brief van 30 september 2016 het Rekenhof een aantal 
aangepaste financiële staten bezorgd, die grotendeels rekening houden met zijn opmerkin-
gen bij de controle van de algemene rekening 2015. Er werden in hoofdzaak tekstuele aan-
passingen en toevoegingen aangebracht in de uitgavenrekening, in de regeling van de vast-
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leggingen en in de staten die rapporteren over de materiële, immateriële en financiële vaste 
activa. In de rekening van de terugbetalings- en toewijzingsfondsen werd een materiële 
fout rechtgezet. Aansluitend bij die wijzigingen heeft de minister de commentaar bij de 
algemene rekening 2015 van het algemeen bestuur (Toelichting) in dezelfde zin aangepast.

Bij die zending werden de samenvattingen gevoegd van de officiële uitvoeringsrekeningen 
van de begroting van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer die het Rekenhof sinds de 
publicatie van zijn vorige Boek had gecontroleerd.

2 Goedkeuring van voorgaande algemene rekeningen

Artikel 76 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting het wetsont-
werp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur vóór 30 novem-
ber van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
indient.

De achterstallige wetsontwerpen voor 2009 tot 2013 werden op 24 juli 2015 bij de Kamer in-
gediend en op 19 november 2015 goedgekeurd. De definitieve algemene rekeningen voor die 
jaren maken het voorwerp uit van diverse wetten van 25 november 2015 die in het Belgisch 
Staatsblad werden gepubliceerd3.

Het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het 
jaar 2014 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzon-
derlijk beheer van voorgaande jaren werd op 25 februari 2016 door de Kamer van Volksverte-
genwoordigers aangenomen. De wet werd nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

3 Controleverklaring

Krachtens artikel 180 van de Grondwet en artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 heeft het 
Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur over 2015 gecontroleerd.

Rekening	van	uitvoering	van	de	begroting	2015

3 Belgisch Staatsblad van 17 december 2015, 1e editie.
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1 Begrotingsresultaten, vorderingensaldo en structureel saldo

1.1 Begrotingssaldo
Het nettobegrotingssaldo van de federale Staat is het verschil tussen alle uitgaven die zijn 
aangerekend op de algemene uitgavenbegroting enerzijds en alle ontvangsten die zijn aange-
rekend op de middelenbegroting anderzijds. De “toegewezen” fiscale ontvangsten (voorna-
melijk ten gunste van de sociale zekerheid en de deelstaatentiteiten)4 worden dus niet mee-
gerekend, net zomin als de ontvangsten die de federale Staat int voor rekening van derden.

Het nettobegrotingssaldo houdt gewoonlijk ook geen rekening met sommige verrichtingen 
betreffende de rijksschuld: bij de ontvangsten is dat bijvoorbeeld de opbrengst van leningen 
(49.044,9 miljoen euro) en bij de uitgaven zijn dat bijvoorbeeld de afschrijvingen en terug-
betalingen van de rijksschuld (33.124,9 miljoen euro) en de terugkoop van overheidseffec-
ten (7.103,5 miljoen euro).

De uitgavenkredieten en de artikelen van niet-fiscale ontvangsten worden berekend op ba-
sis van de vastgestelde rechten die in de loop van het begrotingsjaar ten laste of ten gunste 
van de federale Staat zijn vastgesteld, voor zover ze aanleiding geven tot een financiële 
afwikkeling. De fiscale ontvangsten zijn berekend op kasbasis.

Globaal genomen zien de lopende en de kapitaalverrichtingen voor 2015 eruit als volgt:

Tabel 1 –  Evolutie van de belangrijkste componenten van het begrotingssaldo van de Staat 2015 (in 
miljoen euro)

Lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten 56.950,5

Lopende uitgaven en kapitaaluitgaven 67.657,6

Waarvan primaire uitgaven 56.222,5

Intrestlasten van de rijksschuld 11.435,1

Nettobegrotingssaldo -10.707,1

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie

De begrotingsnormering die de Belgische overheden in de stabiliteitsprogramma’s ter 
uitvoering van het Europese stabiliteitspact overeenkwamen, is gebaseerd op het vorde-
ringsaldo. Dat vorderingensaldo wijkt op enkele vlakken af van het begrotingssaldo:

• Terwijl het begrotingssaldo zich beperkt tot het saldo van de ontvangsten en de uitga-
ven van de diensten van algemeen bestuur (FOD’s, POD’s en staatsdiensten met afzon-
derlijk beheer), heeft het vorderingensaldo betrekking op de ontvangsten en uitgaven 
van de geconsolideerde overheid, die naast de diensten van algemeen bestuur en de 
meeste staatsdiensten met afzonderlijk beheer ook de openbare rechtspersonen omvat.

• Sommige budgettaire verrichtingen – kredietverleningen en deelnemingen, krediet-
aflossingen en vereffening van deelnemingen (ESR-code 8), en verrichtingen voor de 
overheidsschuld (ESR-code 9) – worden niet meegerekend voor de vaststelling van het 
vorderingensaldo.

4 Artikel 71 van de voornoemde wet van 22 mei 2003. die middelen worden opgenomen in de toewijzingsfondsen 
van tabel 2 van de algemene uitgavenbegroting.
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1.2 Vorderingensaldo

1.2.1 Vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (Entiteit I en Entiteit II)
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekent voor België het vorderingen-
saldo. Het maakt hierbij een onderscheid tussen het vorderingensaldo van Entiteit I (de 
federale overheid en de sociale zekerheid) en Entiteit II (de gemeenschappen en gewesten 
en de lokale overheden). Zoals de Europese regelgeving vereist, heeft het INR de nationale 
rekeningen vanaf september 2014 aangepast aan de nieuwe versie van het Europees reke-
ningenstelsel ESR 2010, dat het ESR 1995 vervangt5.

Tabel 2 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid

Vorderingensaldo(1) 2012 2013 2014 2015

Gerealiseerd (in miljoen euro) -16.316 -11.821 -12.254 -10.345

Entiteit I -14.063 -9.992 -10.141 -9.396

Entiteit II -2.253 -1.829 -2.113 -949

Gerealiseerd (in % bbp) -4,2 -3,0 -3,1 -2,5

Entiteit I -3,6 -2,6 -2,6 -2,3

Entiteit II -0,6 -0,4 -0,5 -0,2

norm (in % bbp) -2,8 -2,54	à	-2,15 -2,1 -2,5(2)

(1)  het inR herberekent om de zes maanden de vorderingensaldi van de voorbije jaren (in tegenstelling tot het begro-

tingssaldo waarbij de administratie een bepaald jaar op een bepaald moment afsluit). dit Boek bevat steeds de laat-

ste rapportering over deze saldi. die kunnen dus (beperkt) verschillen met de cijfers in de vorige Boeken. Tegenover 

het vorige Boek is bijvoorbeeld voor 2012 en 2013 rekening gehouden met een groter nominaal tekort voor de fede-

rale overheid (respectievelijk -269 miljoen euro en -242 miljoen euro), voornamelijk door een bijkomende correctie 

voor de aanrekening van de investeringsbijdragen aan de nMBS en infrabel.

(2)		In	het	ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	2014	bedroeg	de	norm	-2,1	%	van	het	bbp.	In	het	stabiliteits-

programma	2015-2018	van	april	2015	stelde	België	de	begrotingsdoelstelling	van	de	gezamenlijke	overheid	bij	tot	

-2,5 %, waarvan -2 % voor Entiteit i en -0,5 % voor Entiteit ii. Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2015 (en 

in het bijzonder de algemene toelichting) behield de federale overheid deze doelstelling. in het ontwerpbegrotings-

plan	van	België	van	oktober	2015	stelde	België	de	begrotingsdoelstelling	voor	de	gezamenlijke	overheid	opnieuw	

bij tot -2,6 % van het bbp.

Bron: Rekeningen van de overheid 2015 (april 2016) en stabiliteitsprogramma’s van België

1.2.2 Vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Het vorderingensaldo van de federale overheid bedraagt in 2015 -2,4 % van het bbp, dit is 
0,2 procentpunt minder negatief dan in 2014. In absolute termen bedraagt het -9.879 mil-
joen euro tegenover -10.169 miljoen euro voor 2014. Het vorderingensaldo van de sociale 
zekerheid bedraagt in 2015 +483 miljoen euro tegenover +28 miljoen euro in 2014.

5 het inR beschreef de wijzigingen (en de impact op het vorderingensaldo tot en met 2013) uitvoerig in een afzon-
derlijke publicatie: Nationale rekeningen, ESR 2010, Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen, sep-
tember 2014. Ter beschikking op de website van de nationale Bank, www.nbb.be. 



REKEninG VAn uiTVoERinG VAn dE BEGRoTinG 2015 / 21

Tabel 3 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor Entiteit I

Vorderingensaldo 2012 2013 2014 2015

Gerealiseerd (in miljoen euro) -14.063 -9.992 -10.141 -9.396

Federale overheid -13.709 -9.805 -10.169 -9.879

Sociale zekerheid -354 -187 28 483

Gerealiseerd (in % bbp) -3,6 -2,6	 -2,6 -2,3

Federale overheid -3,5 -2,5 -2,6 -2,4

Sociale zekerheid -0,1 -0,1 0 0,1

norm (in % bbp) -2,4 -2,54 
à	-2,15

-2,2 -2,0(*)

(*)		In	het	ontwerpbegrotingsplan	van	België	van	oktober	2014	bedroeg	de	norm	-2	%	van	het	bbp.	Ook	in	het	stabili-

teitsprogramma 2015-2018 van april 2015 behoudt de federale regering deze norm voor Entiteit i. in het ontwerp-

begrotingsplan	van	oktober	2015	stelde	België	de	begrotingsdoelstelling	van	Entiteit	I	bij	tot	-2,2	%	van	het	bbp.

Bron: rekeningen van de overheid 2015 (april 2016) en stabiliteitsprogramma’s van België

1.3 Overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de federale 
overheid

1.3.1 Vorderingensaldo 2015
Onderstaande tabel geeft de berekening weer van het vorderingensaldo 2015 vanuit het 
begrotingssaldo. De punten 1.3.2 tot en met 1.3.5 geven toelichting bij deze cijfers.

Tabel 4 –  Vorderingensaldo 2015 (in miljoen euro, berekend op 20 oktober 2016)

Omschrijving 2015

Begrotingssaldo op basis van de vastgestelde rechten voor de niet-fiscale  
ontvangsten (zie punt 1.1)(*)

-10.707,1

overgang naar de geïnde ontvangsten en de uitgaven volgens de economische 
hergroepering

258,3

Begrotingssaldo volgens de economische hergroepering -10.448,8

“Verrichtingen buiten begroting” -47,2

Fondsen en zelfstandige instellingen 887,3

Eliminatie verrichtingen binnen de federale overheid en interne verrichtingen 218,5

Netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering -9.390,2

Eliminatie	kredietverleningen	en	deelnemingen	(ESR-code	8) -444,4

Vorderingensaldo van de economische hergroepering -9.834,6

Correcties 44,5

Vorderingensaldo -9.879,1

(*)		Het	begrotingssaldo	houdt	geen	rekening	met	de	terugbetalingen	en	aankopen	van	effecten	die,	niettegenstaande	

ze als ESR-code 8 zijn geboekt, behoren tot het beheer van de rijksschuld. Vanaf 2011 wordt door de toepassing van 

de	wet	van	22	mei	2003	bij	de	FOD	Financiën	de	ESR-code	8	immers	aanzienlijk	beïnvloed	door	de	terugbetaling	en	

aankoop	van	effecten	in	portefeuille:	voor	2015	respectievelijk	+8.115,0	miljoen	euro	ontvangsten	en	-7.103,5	mil-

joen	euro	uitgaven	(of	per	saldo	+1.011,5	miljoen	euro).

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Budget en Beheerscontrole en het INR
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Voor een volledige beschrijving van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderin-
gensaldo verwijst het Rekenhof naar zijn 168e Boek6.

1.3.2 Begrotingssaldo volgens de economische hergroepering
Via een samenwerkingsakkoord hebben de federale Staat, de gemeenschappen en de ge-
westen zich ertoe verbonden een kwaliteitsvolle economische hergroepering van de ont-
vangsten en de uitgaven op te maken7. Op basis daarvan kan het INR de overheidsreke-
ningen opmaken (en het vorderingensaldo bepalen). Voor de federale overheid bereidt de 
macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole (hierna: FOD B&B) in het 
voorjaar, in overleg met het INR, deze economische hergroepering voor.

Het begrotingssaldo volgens de economische hergroepering bedraagt -10.448,8 miljoen 
euro. Dit saldo wijkt licht af van het begrotingssaldo zoals berekend door het Rekenhof 
(-10.707,1 miljoen euro). Het verschil van +258,3 miljoen euro betreft een aantal ontvang-
sten die de FOD B&B bij de opmaak van de economische hergroepering hoger inschatte 
(+401,2 miljoen euro8), gecompenseerd door een correctie voor het verschil tussen de vast-
gestelde rechten en de inningen van de ontvangsten (-142,9 miljoen euro). Voor de niet-
fiscale ontvangsten houdt het Rekenhof immers rekening met de vastgestelde rechten. De 
FOD B&B houdt in principe enkel rekening met de geïnde ontvangsten.

1.3.3	 Van	het	begrotingssaldo	naar	het	netto	te	financieren	saldo	volgens	de	econo-
mische hergroepering

Bij de samenstelling van de economische hergroepering houdt de FOD B&B rekening met 
een aantal “verrichtingen buiten begroting”. Die bevatten naast alle toegewezen ontvang-
sten aan de gemeenschappen en gewesten en de sociale zekerheid (48.686,1 miljoen euro 
zowel in ontvangsten als in uitgaven) een aantal andere, technische correcties met een ef-
fect van -47,2 miljoen euro. Zo moet voor de aan- en verkopen van legermaterieel de FOD 
B&B rekening houden met het werkelijke moment van levering (-72,6 miljoen euro). Daar-
naast elimineert de FOD B&B de impact van de uitgaven die de federale overheid verricht 
voor rekening van de gemeenschappen en gewesten (+25,4 miljoen euro).

De FOD B&B houdt daarnaast rekening met het resultaat (netto te financieren saldo) 
van de fondsen en zelfstandige instellingen van de federale overheid. Dit resultaat be-
draagt +887,3 miljoen euro (20.026,8 miljoen euro ontvangsten tegenover 19.139,5 miljoen 
euro uitgaven) en bevat onder meer het resultaat van de Pensioendienst voor de Overheids-
sector (PDOS) van 923,4 miljoen euro.

De FOD B&B elimineert tenslotte de verrichtingen binnen de federale overheid en de in-
terne verrichtingen en corrigeert hierdoor het begrotingssaldo met +218,5 miljoen euro. 
Naast de betaling van 772,8 miljoen euro intresten aan het Zilverfonds gaat het vooral om 

6 Rekenhof, 168e Boek, Volume i, p. 71-79. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
7 Samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991 tussen de Staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke ge-

meenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een Algemene Gegevensbank. Later sloten ook de 
Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie zich aan bij de werkzaamheden van de Algemene Gegevensbank.

8 het betreft onder meer hogere opbrengsten voor btw-boetes ten gevolge van veroordelingen en voor de boetes 
toegekend	door	de	Belgische	Mededingingsautoriteit	(BMA)	(respectievelijk	+158,3	miljoen	euro	fiscale	opbreng-
sten	en	+174	miljoen	euro	niet-fiscale	opbrengsten).	De	veroordelingen	werden	uitgesproken	 in	2015.	Om	deze	
reden voegt de Fod B&B deze toe aan de ontvangsten van 2015.
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een aantal regularisatieboekingen bij de ontvangsten van de FOD Financiën (612,3 miljoen 
euro) die niet in aanmerking komen voor het vorderingensaldo.

1.3.4	 Van	 het	 netto	 te	 financieren	 saldo	 volgens	 de	 economische	 hergroepering	
naar het vorderingensaldo van de economische hergroepering

Voor de berekening van het vorderingensaldo moet geen rekening worden gehouden met de 
ontvangsten en uitgaven met ESR-code 8 – Kredietverleningen en kredietaflossingen, deel-
nemingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten. Die worden 
dus geëlimineerd (-444,4 miljoen euro).

De ontvangsten met ESR-code 8 (3.228,1 miljoen euro) bestaan hoofdzakelijk uit:

• terugbetalingen van leningen door de RSZ-Globaal Beheer en vreemde staten (160,6 mil-
joen euro);

• wisselwinsten en ontvangsten uit afgeleide producten naar aanleiding van het financi-
eel beheer van de rijksschuld (respectievelijk 582,5 miljoen euro en 2.512,3 miljoen euro).

De uitgaven met ESR-code 8 (-2.843,5 miljoen euro) bevatten onder meer:

• leningen aan vreemde staten (-170,6 miljoen euro);
• wisselkoersverliezen en verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effec-

ten en de uitgaven voor afgeleide producten (respectievelijk -881,0 miljoen euro en 
-1.713,5 miljoen euro).

1.3.5 Van het vorderingensaldo van de economische hergroepering naar het vorde-
ringensaldo

Het vorderingensaldo van de economische hergroepering, zoals in het voorjaar van 2016 op-
gesteld door de FOD B&B, bedraagt -9.834,6 miljoen euro.

Het vorderingensaldo 2015 zoals berekend door het INR in oktober 2016 bedraagt echter 
-9.879,1 miljoen euro. Het INR houdt immers nog rekening met bijkomende ontvangsten en 
uitgaven (voor een nettobedrag van +44,5 miljoen euro), onder meer om:

• de volledige perimeter van de overheidssector te dekken (+13,8 miljoen euro): het INR 
neemt de ontvangsten en uitgaven van een twintigtal instellingen in het vorderingen-
saldo op (waarvan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie +14,4 miljoen euro en Dexia 
-10,2 miljoen euro) die niet mee opgenomen zijn in het netto te financieren saldo zoals 
berekend door de FOD B&B (zie punt 1.3.3 hierboven);

• sommige financiële verrichtingen uit te sluiten (-233,6 miljoen euro): voornamelijk de 
correctie voor de ontvangsten uit verkeersboetes die de federale overheid ingevolge de 
zesde staatshervorming aan de gemeenschappen en gewesten doorstort (-213,7 miljoen 
euro);

• rekening te houden met het volgens het ESR voorgeschreven boekingsmoment 
(+147,4 miljoen euro, zie hieronder);

• diverse andere redenen (+27,9 miljoen euro).
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Zoals hierboven vermeld, voert het INR correcties uit om rekening te houden met het vol-
gens het ESR voorgeschreven boekingsmoment. De belangrijkste zijn:

• correctie voor de fiscale ontvangsten (-615,6 miljoen euro): om in overeenstemming te 
zijn met het ESR-principe van vastgestelde rechten verschuift het INR afhankelijk van 
de soort fiscale ontvangst de kasontvangsten een of twee maanden. Hierdoor stemmen 
de fiscale ontvangsten overeen met de onderliggende inkohiering of economische activi-
teit. Door de herprogrammering van de computerprogramma’s voor de vennootschaps-
belasting en de personenbelasting liep de FOD Financiën in 2014 enige vertraging op bij 
de inkohieringen. Hierdoor was de correctie voor 2014 hoger dan in de voorgaande jaren. 
In 2015 werkte de FOD Financiën deze vertraging deels weg;

• correctie voor de bijdrage van België aan de Europese Unie (+138,6 miljoen euro);
• neutraliseren van de in 2015 vereffende achterstallen voor Justitie (+116,9 miljoen euro)9;
• correctie voor de aanrekening van de investeringsbijdragen aan de NMBS en Infrabel 

(+23,9 miljoen euro);
• correctie van de ontvangsten door twee uitspraken van het Grondwettelijk Hof in 

2015 (bankentaks: -60 miljoen euro en belasting op omzetting aandelen aan toonder: 
-11,7 miljoen euro);

• correcties, overeenkomstig het ESR 2010, voor de pensioenen van de in het verleden 
overgedragen pensioenfondsen (+429,0 miljoen euro) en voor de mobilofonielicenties 
(+125,1 miljoen euro).

1.4 Structureel saldo

1.4.1 Gezamenlijke overheid (Entiteit I en Entiteit II)
Om een beter idee te geven van de duurzaamheid van de begroting, laat het structureel 
(vorderingen-)saldo de niet-recurrente ontvangsten- en uitgavenverrichtingen (de eenma-
lige maatregelen) buiten beschouwing. Het neutraliseert bovendien de impact van con-
junctuurgebonden economische variaties door een zogenaamde cyclische correctie. Deze 
correctie steunt op een vergelijking van een raming van de potentiële met de werkelijke 
economische groei. Het verschil tussen beide is de zogenaamde “output gap”. Wanneer de 
werkelijke groei lager is dan de potentiële groei, spreekt men van een negatieve output gap. 
In dat geval mag een lidstaat het vorderingentekort met een zeker percentage verminde-
ren10. Het structureel saldo is dus gunstiger dan het vorderingensaldo wanneer de economi-
sche omstandigheden minder goed zijn, en vice versa. Voor een meer volledige beschrijving 
van het structureel saldo verwijst het Rekenhof naar zijn 172e Boek11.

Het structureel saldo van België bedraagt voor 2015 -2,3 % van het bbp (zie volgende tabel). 
Het stabiliteitsprogramma 2015-2018 bepaalt het structureel saldo door het vorderingen-
saldo van -2,6 % van het bbp (zoals bepaald in april 2016) te corrigeren met de effecten van 
eenmalige maatregelen ten belope van -0,4 % van het bbp en met een cyclische correctie 
ten belope van +0,7 % van het bbp.

9 de totale correctie voor de periode 2010-2014 bedraagt -92,3 miljoen euro.
10 in het geval van een positieve output gap	(werkelijke	groei	is	hoger	dan	de	potentiële	groei),	moet	een	lidstaat	in	

principe zijn vorderingensaldo met een zeker percentage verhogen.
11 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 30-31. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Tabel 5 –  Gerealiseerd structureel saldo (2012-2015) en genormeerd structureel saldo (2015) voor de 
gezamenlijke overheid (in % van het bbp)12

2012 2013 2014
2015

Norm(1) Realisatie

Vorderingensaldo -4,2 -3,0 -3,1 -2,5 -2,6

Eenmalige maatregelen 0,4 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4

Cyclische correctie 0,4 1,0 0,8 0,8 0,7

Structureel saldo -3,4 -2,7(2) -2,5(2) -2,0 -2,3

Structurele verbetering t.o.v. het jaar voordien 0,6 0,7 0,2(3) 0,7 0,2

(1) norm volgens het stabiliteitsprogramma 2015-2018.

(2) deze cijfers zijn afrondingen.

(3)  doordat het om afrondingen gaat, zijn kleine verschillen mogelijk met de cijfers zoals vermeld in het advies van de 

Hoge	Raad	van	Financiën	van	juli	2016.

Bron: Rekenhof, op basis van parlementaire stukken13 en de stabiliteitsprogramma’s 2015-2018 en 2016-
2019 van België

België heeft het structureel tekort beperkt tot -2,3 % van het bbp, maar haalde niet de norm 
zoals vooropgesteld in het stabiliteitsprogramma 2015-2018 (-2,0 % van het bbp). De struc-
turele verbetering ten opzichte van 2014 beperkt zich tot 0,2 % van het bbp en ligt dus lager 
dan de norm van 0,7 % van het bbp van het stabiliteitsprogramma 2015-2018.

1.4.2 Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)
Entiteit I heeft in 2015 het structureel tekort beperkt tot -2,1 % van het bbp (tegenover -2,3 % 
van het bbp in 2014). Ze haalde echter niet de structurele doelstelling zoals vooropgesteld 
in het stabiliteitsprogramma 2015-2018 (-1,7 % van het bbp). De structurele verbetering ten 
opzichte van 2014 beperkt zich tot 0,4 % van het bbp en ligt dus lager dan de vooropgestelde 
0,6 % van het bbp van het stabiliteitsprogramma 2015-2018.

12 Het	structureel	saldo	is	afhankelijk	van	de	cyclische	component	en	dus	van	de	berekening	van	de	onderliggende	
output gap. het Federaal Planburau berekende de meest recente gegevens hiervan bij de Publicatie van de Econo-
mische vooruitzichten 2016-2021. de methode van het Federaal Planbureau verschilt echter van die van de Euro-
pese Commissie. Volgens de databank van de Europese Commissie bedraagt de cyclische correctie voor de periode 
2012-2015 respectievelijk 0,4, 0,8, 0,6 en 0,4 % van het bbp en het structureel saldo -3,46, -2,83, -2,76 en -2,56 % 
van het bbp. het structureel saldo is eveneens 0,2 procentpunt minder negatief dan in 2014.

13 Zie Parl. St. Kamer, 15 juli 2016, QRVA 54 082, parlementaire vraag nr. 112 van 10 februari 2016.
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Tabel 6 –  Gerealiseerd en genormeerd structureel saldo van Entiteit I (in % van het bbp)14

Structureel saldo
2015

Norm Realisaties

Vorderingensaldo -2,0 -2,3

Eenmalige maatregelen -0,4 -0,4

Correctie voor transferten14 0,1 0,1

Cyclische correctie 0,6 0,5

Structureel saldo -1,7 -2,1

Structurele verbetering 0,6 0,4

Bron: Rekenhof, op basis van de stabiliteitsprogramma’s 2015-2018 en 2016-2019 van België en de alge-
mene toelichtingen bij de opmaak van de aangepaste begrotingen 2015 en 2016

1.5 Realisatie van het vooropgestelde vorderingensaldo
Hierna volgt een bespreking van de verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde 
ontvangsten en uitgaven alsook het geraamde en gerealiseerde begrotingssaldo en vorde-
ringensaldo van de federale overheid.

14 Bij de berekening van het structureel tekort van de entiteiten wordt een bijkomende correctie in rekening ge-
bracht, een zogenaamde correctie voor transferten. deze correctie moet de impact van de economische conjuctuur 
op de transferten tussen entiteiten neutraliseren. de correctie voor transferten beïnvloedt dus enkel het structu-
reel saldo van de entiteiten onderling, maar niet dat van de gezamenlijke overheid.
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Tabel 7 –  Vergelijking begrote en gerealiseerde vorderingensaldo Entiteit I in 2015 (in miljoen euro)

Omschrijving Begroting Realisatie Verschil

Ontvangsten

Fiscale ontvangsten 51.692,2 49.305,0 -2.387,2

Niet-fiscale ontvangsten 7.747,1 7.645,5 -101,6

Totale ontvangsten (I) 59.439,3 56.950,5 -2.488,8

Uitgaven

Gezagscel 24.826,0 22.062,6 -2.763,4

Sociale cel 22.362,3 23.653,5 1.291,2

Economische cel 4.352,0 4.293,4 -58,6

Andere 6.990,2 6.213,0 -777,2

Onderbenutting -617,5 0,0 617,5

Totale uitgaven (II)(*) 57.913,0 56.222,5 -1.690,5

Rentelasten federale overheid (iii) 11.413,6 11.435,1 21,5

Begrotingssaldo (IV)=(I)-(II)-(III) -9.887,4 -10.707,1 -819,7

overgangscorrecties federale overheid (V) 2.292,0 1.063,5 -1.228,5

Vorderingensaldo federale overheid (V) – (IV) -7.595,4 -9.643,6 -2.048,2

Sociale zekerheid 0 254,0 254,0

Vorderingensaldo Entiteit I -7.595,4 -9.389,6 -1.794,2

(*)		Het	betreft	hier	de	primaire	uitgaven	op	gecorrigeerde	vergelijkingsbasis,	d.w.z.	exclusief	de	aankoop	van	effecten	

(zie voor een gedetailleerde berekening tabel 16 in punt 5.1.2 verder in dit hoofdstuk), waarmee ook het inR geen 

rekening	houdt.	De	kredieten	voor	de	aankoop	van	effecten	zijn	als	deelnemingen	 (ESR-code	8)	 in	de	begroting	

(sectie 51 - Rijksschuld) ingeschreven (in de tabel opgenomen in de rubriek “Anderen”). Maar de uitgaven voor de 

aankoop	van	effecten	behoren	in	principe	tot	de	aflossing	van	de	rijksschuld	en	worden	daarom	niet	mee	verrekend	

in het begrotingssaldo. Bij de aangepaste begroting 2015 bedroeg het hiervoor ingeschreven krediet 7.104,4 miljoen 

euro. het aangewende krediet bedraagt 7.103,5 miljoen euro.

Bron: Rekenhof

Om het begrote vorderingensaldo te vergelijken met het gerealiseerde vorderingensaldo 
heeft het Rekenhof zowel de niet-fiscale ontvangsten als de uitgaven zoals ze vermeld staan 
in de algemene toelichting bij het ontwerp van de aangepaste begroting 2015 op een andere 
wijze voorgesteld. Op deze wijze sluit de berekening van het geraamde vorderingensaldo 
beter aan bij de berekeningswijze van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). 
Concreet brengt het Rekenhof voor de niet-fiscale ontvangsten de vastgestelde rechten 
(7.747,1 miljoen euro15) in rekening i.p.v. de kasontvangsten (5.093,7 miljoen euro). Voorts 
heeft het onder de rubriek “andere” de uitgaven toegevoegd voor de BNI-bijdrage aan de 
Europese Unie (3.261,0 miljoen euro) en voor de kredietverleningen, deelnemingen en wer-

15 Het	betreft	de	totale	niet-fiscale	ontvangsten,	 inclusief	de	ESR-codes	8,	die	 in	de	overgangscorrecties	opnieuw	
worden	geëlimineerd.
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kingsmiddelen die worden aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld (3.729,2 miljoen euro)16. 
In zijn berekening heeft het Rekenhof tot slot de rentelasten van de federale overheid ver-
meerderd met de intrestlasten van het Zilverfonds (772,9 miljoen euro). Daardoor bedraagt 
het begrote begrotingstekort in de tabel -9.887,4 miljoen euro. Dat wordt met 2.292,0 mil-
joen euro gecorrigeerd om tot het begrote vorderingensaldo van -7.595,4 miljoen euro te 
komen17.

Het gerealiseerde begrotingssaldo ligt 1.794,1 miljoen euro (of 23,62 %) lager dan geraamd 
in de algemene toelichting.

De fiscale ontvangsten, -2.387,1 miljoen euro lager dan geraamd, werden beïnvloed door de 
volgende factoren:

• minderontvangsten bij de inkohiering van de vennootschapsbelasting (-643,6 miljoen 
euro);

• vermindering van de bedrijfsvoorheffing (-459,3 miljoen euro), de voorafbetalingen 
(-1.709,1 miljoen euro) en de btw (-798,5 miljoen euro); de lagere btw-ontvangsten wor-
den deels ook veroorzaakt door hogere terugbetalingen als gevolg van het verlaagd btw-
tarief op elektriciteit;

• minderontvangsten uit de fiscale regularisatie door het ontbreken18 van een nieuwe, 
wettelijke regeling (-110,9 miljoen euro);

• minder teruggaven bij de inkohiering van de personenbelastingen (+1.040,6 miljoen 
euro);

• hogere ontvangsten voor douane en accijnzen (+206,7 miljoen euro).

De vertraging in de inkohiering van de vennootschapsbelasting maakt, overeenkomstig 
ESR, het voorwerp uit van een overgangscorrectie (zie verder). Het begrotingssaldo houdt 
voor de fiscale ontvangsten immers rekening met de kasontvangsten, terwijl voor de be-
rekening van het vorderingensaldo de vastgestelde rechten in rekening worden gebracht.

De gerealiseerde primaire uitgaven zijn -1.690,5 miljoen euro lager dan ingeschreven in 
de aangepaste begroting. Het niet-vereffenen van de bijdrage van België aan het IMF, voor 
1.847,7 miljoen euro, en de lagere uitgaven voor wisselverrichtingen en kredietverlenin-
gen (-1.000,2 miljoen euro) verklaren onder meer dit verschil. Bijkomend zijn in de gerea-
liseerde primaire uitgaven een aantal sociale uitgaven opgenomen, terwijl de berekening 
van het begrotingssaldo in de algemene toelichting hiermee geen rekening houdt. Het be-

16 Bij het ontwerp van de aangepaste begroting 2015 worden de Bni-bijdrage (3,3 miljard euro) en de werkingsmidde-
len van de schuldbegroting (0,02 miljoen euro) niet mee opgenomen in de primaire uitgaven, maar beschouwd als 
een overgangscorrectie. omdat de uitgaven voor kredietverlening en deelnemingen van sectie 51 (codes 8) niet in 
de primaire uitgaven zijn opgenomen, worden ze niet gecorrigeerd voor de berekening van het vorderingensaldo. 
Zie algemene toelichting van de aangepaste begroting 2015, p. 26.

17 dit stemt overeen met het vorderingensaldo voor de federale overheid zoals opgenomen in tabel 11 (8,9 miljard 
euro) van de algemene toelichting van de aangepaste begroting 2015, p.26.

18 De	wet	van	11	juli	2013	op	de	fiscale	regularisatie	was	van	kracht	tot	31	december	2013,	waarna	enkel	nog	een	spon-
tane regularisatie mogelijk was.
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treft in het bijzonder de overheidspensioenen van december 201519 (+867,1 miljoen euro) en 
de sociale tegemoetkomingen aan bejaarden die ten laste zijn van de gemeenschappen20 
(+516,8 miljoen euro). Deze uitgaven zitten dus mee vervat in het gerealiseerde begrotings-
saldo en worden via een overgangscorrectie geneutraliseerd.

Om het vorderingensaldo te berekenen, moeten op het begrotingssaldo overgangscorrec-
ties worden toegepast (zie (V) in bovenstaande tabel). De hierna vermelde punten verklaren 
grotendeels het verschil van 1.228,5 euro tussen de geraamde correctie en de uiteindelijke 
correctie (2.292,0 miljoen euro i.p.v. 1.063,5 miljoen euro):

• de lagere uitgaven dan geraamd voor wisselkoersverliezen en kredietverleningen 
(-2.859,2 miljoen euro);

• het ESR-matig correct aanrekenen van de fiscale ontvangsten (vastgestelde rechten i.p.v. 
kasontvangsten, +492,6 miljoen), in het bijzonder de vennootschapsbelasting (zie hier-
boven). Bij de opmaak van de aangepaste begroting raamde de regering deze correctie 
nog op 1.108,2 miljoen euro, bij de realisaties wordt deze correctie teruggebracht tot 
615,6 miljoen euro;

• een aantal factoren die niet werden opgenomen in de aangepaste begroting, zoals de in 
2015 vereffende achterstallen bij de FOD Justitie (+116,9 miljoen) en een correctie voor de 
bijdrage aan de EU (+139,6 miljoen) evenals de eerder vermelde sociale uitgaven voor de 
overheidspensioenen en de sociale tegemoetkomingen aan bejaarden (voor +492,0 miljoen 
euro);

• de eliminatie van een uitzonderlijke opbrengst bij de FOD Financiën (-612,3 miljoen) die 
niet in aanmerking komt voor het vorderingensaldo 2015;

• een hoger resultaat bij de consolidatie van de fondsen en instellingen buiten de begro-
ting (+800,6 miljoen), o.m. het resultaat van de PDOS (+923,4 miljoen euro).

2 Naleving van de Europese verplichtingen

Bij haar onderzoek van de initiële begrotingsvoorstellen 2015 was de Europese Commissie 
van oordeel dat België werd geconfronteerd met grote macro-economische onevenwich-
ten. Ze verwees onder meer naar de overschrijding van het referentiepercentage van het 
nominale vorderingensaldo van de overheden (3,1 % van het BBP) en naar het feit dat de 
overheidsschuld hoog bleef.

In februari 2015 was de Commissie echter van oordeel dat die financiële onevenwichten 
tijdelijk en uitzonderlijk waren, en onder meer voortvloeiden uit methodologische aanpas-
singen21.

19 deze uitgaven moeten, als gevolg van de fusie tussen de Pensioendienst voor de overheidssector (PdoS) en de 
Rijksdienst voor Pensioenen en de daaraan verbonden overgang naar vastgestelde rechten, worden opgenomen 
in de realisaties van 2015. de bijkomende kredieten hiervoor werden pas toegekend met de derde aanpassing van 
de algemene uitgavenbegroting 2015 (begrotingssectie 21 – overheidspensioenen).

20 het betreft de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (ThAB). de zesde staatshervorming voorziet in de overhe-
veling van de ThAB naar de gemeenschappen. om deze reden werden in de algemene toelichting de kredieten 
hiervoor onmiddellijk in mindering gebracht van de kredieten toegekend aan de Fod Sociale Zekerheid (begro-
tingssectie 24). 

21 Raad van de Europese unie, Aanbeveling van de Raad van 14 juli 2015 over het nationale hervormingsprogramma 
2015	van	België	en	met	een	advies	van	de	Raad	over	het	stabiliteitsprogramma	2015	van	België.
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Om te beantwoorden aan de verplichtingen van het Stabiliteits- en Groeipact heeft de Bel-
gische regering in april 2015 haar stabiliteitsprogramma voor de periode 2015-2018 toege-
zonden22. Daarin geeft de regering te kennen het structurele saldo van alle overheden jaar-
lijks met zo’n 0,7 % van het BBP te willen verbeteren tussen 2015 en 2018. Rekening houdend 
met een structureel tekort van 2,8 % van het BBP in 2015, leidt dat traject tot een herstel 
van het evenwicht tegen 2018. Dat is twee jaar later dan wat de voorgaande stabiliteitspro-
gramma’s vooropstelden. Het traject is echter ambitieuzer dan wat de Europese instanties 
voor ogen hadden: volgens hen zou een jaarlijkse verbetering met 0,6 % volstaan.

Het stabiliteitsprogramma 2015-2018 bepaalde ook dat de overheidsschuld zou evolueren 
van 106,9 % van het BBP in 2015 naar 102,0 % in 2019.

In zijn aanbeveling van 14 juli 2015 formuleerde de Europese Raad diverse punten van voor-
behoud. Zo was hij van oordeel dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende gemotiveerd 
waren en dat vermoedelijk nieuwe maatregelen nodig waren als België de doelstellingen 
van het Stabiliteits- en Groeipact wilde halen. De Raad benadrukte ook het belang van een 
betere budgettaire coördinatie tussen de diverse Belgische overheidsentiteiten en vroeg 
zich af of de uitgavenramingen realistisch waren, gezien de verwezenlijkingen van de voor-
gaande jaren. Tot slot stipte de Raad aan dat het stabiliteitsprogramma nergens vermeldt 
dat België op termijn een positief structureel overschot van 0,75 % van het BBP moet rea-
liseren23.

In zijn advies van juli 201624 oordeelde de Hoge Raad van Financiën dat de verbetering 
van het structurele saldo van alle overheden in 2015 uiteindelijk onder de vereisten van 
het stabiliteitsprogramma 2015-2018 (0,7 %) bleef, want het ging volgens hem om slechts 
0,3 % van het BBP25. De Hoge Raad van Financiën schrijft de verbetering van het structurele 
saldo in 2015 volledig toe aan de voortgezette daling van de intrestlasten, aangezien het pri-
maire structurele saldo datzelfde jaar niet beduidend is geëvolueerd. Die vaststelling valt 
voornamelijk te verklaren door de dalende ratio van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten 
(uitgedrukt in % van het BBP) en dan vooral de premies in verband met de staatswaarbor-
gen (-0,3 % van het BBP), door de impact van de gedaalde loonquote binnen het BBP op de 
fiscale en parafiscale ontvangsten, en tot slot door de geringere ontvangsten op het vlak 
van de indirecte belastingen als gevolg van de daling van de belastbare macro-economische 
grondslag.

Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen, tot slot, is de schuldgraad in 2015 ge-
daald ten opzichte van het voorgaande jaar (-0,5 % van het BBP), tot 106,0 % van het BBP.

22 Stabiliteitsprogramma	van	België	2015-2018,	april	2015.	
23 de Europese Raad heeft die aanbevelingen herhaald bij het onderzoek van het stabiliteitsprogramma 2016-2019.
24 Hoge	Raad	van	Financiën,	afdeling	Financieringsbehoeften	van	de	overheid,	Advies.	Analyse	van	de	recente	bud-

gettaire evoluties, juli 2016.
25 dat de extra uitgaven in verband met asiel in aanmerking worden genomen, heeft in dat verband slechts een zeer 

beperkte invloed.
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3 Overzicht van de in 2015 besliste begrotingsmaatregelen

Om de budgettaire doelstelling te bereiken, nam de regering, rekening houdende met de 
technische correcties en het nieuwe beleid, voor 5,3 miljard euro aan saneringsmaatrege-
len26 (zie tabel hieronder).

Tabel 8 –  Saneringsmaatregelen, verdeeld over de uitgaven en ontvangsten (in miljoen euro en %)

Bedrag  %  % totale sanering

Uitgaven 2.886,3 100,0 54,7

Primaire uitgaven 1.309,5 45,4 24,9

Sociale Zekerheid 1.576,8 54,6 29,8

Ontvangsten 2.100,5 100,0 39,8

Fiscale ontvangsten 1.641,5 78,1 31,2

Niet-fiscale ontvangsten 355,0 16,9 6,7

Ontvangsten sociale zekerheid 104,0 5,0 2,0

Fraudebestrijding 282,7 100,0 5,4

Fiscale fraude 175,0 61,1 3,3

Sociale fraude 107,7 38,9 2,1

Totale saneringsmaatregelen 5.269,5 100,0

Bron: Rekenhof

De vooropgestelde besparing bij de primaire uitgaven bedroeg 1,3 miljard euro. Het grootste 
gedeelte van de uitgavenbeperking verrekende de regering door, bij de opmaak van de initi-
ele begroting 2015, de werkingskredieten, toelagen en investeringskredieten met 1,3 miljard 
euro te verminderen. Om het hoofd te bieden aan onverwachte uitgaven, verhoogde de 
regering de interdepartementale provisie met 167 miljoen euro. Tijdens het begrotingsjaar 
heeft de regering de budgettaire behoedzaamheid, in hoofdzaak de onderbenutting van de 
kredieten, aangescherpt tot 182 miljoen euro. Voor een meer gedetailleerde bespreking van 
de realisaties van deze maatregelen, zie punt 5.2.

Nieuwe beleidsinitiatieven beïnvloedden echter ongunstig een gedeelte van de besparing in 
de primaire uitgaven (-401 miljoen euro).

Het grootste gedeelte van de uitgavenbeperking (54,6 %) gebeurt in de sociale zekerheid 
(1,6 miljard euro) en bestaat uit diverse maatregelen. De ontvangsten in de sociale zeker-
heid (104 miljoen euro) zijn hoofdzakelijk afkomstig van de verwachte terugverdieneffecten 
(80 miljoen euro) van nieuwe jobs voor jongeren (“ingroeibanen”)27.

De maatregelen voor de verhoging van de ontvangsten hebben vooral betrekking op de 
fiscale ontvangsten (1.641,5 miljoen euro), zoals:

26 Waarvan	3,6	miljard	euro	bij	de	opmaak	van	de	initiële	begroting	en	1,7	miljard	euro	tijdens	het	begrotingsjaar.
27 Voor een meer gedetailleerde bespreking, zie Rekenhof, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, augustus 2016, p.52 

Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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• de indexatie van de accijnstarieven en de verhoging van de accijnzen op tabak, alcohol 
en diesel: 185,5 miljoen euro;

• de onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: 200 miljoen 
euro;

• de integratie en vereenvoudiging van de griffierechten: 20 miljoen euro;
• de harmonisering van de belastbare basis voor de btw en de verhoging van de btw op 

elektriciteit: 194 miljoen euro;
• de belasting van de liquidatiebonus en de maatregel inzake de liquidatiereserve: 286 mil-

joen euro;
• de bijdrage van de financiële sector: 130 miljoen euro;
• het “diamantstelsel”: 50 miljoen euro;
• de verhoging van de taks op de beursverrichtingen: 80 miljoen euro;
• de vervroegde inning van de anticipatieve heffing op het pensioensparen: 300 miljoen 

euro;
• de rechtzettingen van de aanslag op de geheime commissielonen: 30 miljoen euro;
• de doorkijkbelasting op fiscale constructies: 50 miljoen euro;
• de niet-indexering van fiscale uitgaven: 46 miljoen euro;
• de aanpassing van de roerende voorheffing naar aanleiding van het arrest van het Euro-

pees Hof van Justitie inzake Tate & Lyle: 10 miljoen euro;
• de verhoging van de roerende voorheffing van 25 % naar 27 %: 60 miljoen euro.

Punt 4.2 verder in dit hoofdstuk bespreekt de realisaties van deze fiscale maatregelen.

Het begrotingsconclaaf van oktober 2014 nam een aantal maatregelen die de fiscale ont-
vangsten negatief beïnvloeden, zoals de sociale begeleiding van de indexsprong (-53 mil-
joen euro) en de verhoging van de aftrek voor forfaitaire beroepskosten (-450 miljoen euro).

Volledigheidshalve merkt het Rekenhof op dat in oktober 2014 de regering besliste de wel-
vaartsaanpassingen voor de laagste uitkeringen in 2015 niet langer te laten verlopen via de 
begrotingen van de sociale zekerheid en de primaire uitgaven, maar via de toekenning van 
fiscale voordelen. Ze verminderde bovendien het vooropgestelde bedrag van 367 miljoen 
euro tot 310,5 miljoen euro door geen rekening meer te houden met de in het kader van de 
zesde staatshervorming overgedragen bevoegdheden (gezinsbijslagen). Bij de opmaak van 
de eerste aangepaste begroting besliste de regering echter de uitgaven voor de welvaarts-
enveloppe opnieuw te financieren via de sociale zekerheid en de bijstandsregelingen. Hier-
door stegen de fiscale ontvangsten opnieuw met 310,5 miljoen euro. Gezien de budgettaire 
neutraliteit van deze maatregel, heeft het Rekenhof deze niet opgenomen in het overzicht 
van de saneringsmaatregelen.

De maatregelen inzake de niet-fiscale ontvangsten bedroegen 355 miljoen euro en hadden 
voornamelijk betrekking op de ontvangsten uit dividenden (150 miljoen euro) en uit de 
opbrengst van de boetes (174 miljoen euro) die de Belgische Mededingingsautoriteit in juni 
2015 oplegde aan de grootdistributeurs en hun leveranciers.
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4 Ontvangsten en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

4.1 Door de federale Staat geïnde ontvangsten

4.1.1 Algemene evolutie en structuur

Tabel 9 –  Evolutie 2013-2015 van de totale ontvangsten geïnd door de federale Staat (in miljoen euro)

Ontvangsten 2013 2014 2015

ontvangsten van de Staat 
(middelenbegroting	+	toegewezen	
ontvangsten)

104.043,7 98.678,4 105.285,1

Fiscale 92.370,9 93.751,1 97.639,6

Niet-fiscale 11.672,8 4.927,3 7.645,5

ontvangsten van derden 15.173,1 14.982,4 11.304,8

Fiscale 15.108,2 14.945,7 11.284,2

Niet-fiscale 64,9 36,7 20,6

Totaal geïnd door de Staat 119.216,8 113.660,8 116.589,9

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de administratie

De federale Staat heeft in 2015 116.589,9 miljoen euro ontvangsten geïnd (+2,6 % ten op-
zichte van 2014).

Een deel komt echter niet toe aan de Staat. Volgens de cijfers van de FOD Financiën ver-
tegenwoordigen de ontvangsten voor rekening van derden 11.304,8 miljoen euro, zodat de 
eigen middelen van de Staat 105.285,1 miljoen euro bedragen nadat die ontvangsten in min-
dering zijn gebracht. De ontvangsten voor rekening van derden liggen lager dan die van 
2014 (14.982,4 miljoen euro), voornamelijk omdat het Vlaams Gewest de dienst van be-
paalde belastingen heeft overgenomen.

De ontvangsten voor rekening van derden lijken te hoog geschat, omdat de methodologi-
sche aanpassingen van het ESR 2010 niet in aanmerking werden genomen in de uitvoerings-
rekening van de begroting. De btw-ontvangsten die worden geïnd voor de Europese Unie 
moeten meer bepaald worden beschouwd als eigen ontvangsten van de federale Staat en 
hadden dus via een toewijzingsfonds moeten passeren.

Voorts hebben de gewesten sinds 2015 eigen niet-fiscale ontvangsten uit de opbrengst van 
onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen en strafrechtelijke boeten voor inbreuken 
op de reglementering inzake verkeersveiligheid28. Die ontvangsten passeren via een speci-
fiek toewijzingsfonds (fonds 66.25), waardoor de federale administratie ze beschouwt als 
eigen fiscale ontvangsten van de Staat. In 2015 werd hiervoor geen enkele ontvangst toege-
wezen, maar in 2016 wel.

28 Artikel	2bis,	van	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschappen	en	de	
gewesten.
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Tabel 10 –  Ontvangsten geïnd voor derden door de federale Staat in 2015 (in miljoen euro)

Begunstigden Bedragen

Europese unie 2.927,5

Gewestbelastingen 3.364,4

Lokale belastingen 4.985,9

Effectisering 6,4

Niet-fiscale	ontvangsten 20,6

Totaal 11.304,8

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie

De eigen ontvangsten 2015 van de federale Staat bedragen 105.285,1 miljoen euro, waarvan 
97.639,6 miljoen euro fiscale ontvangsten29 en 7.645,5 miljoen euro niet-fiscale ontvang-
sten. In vergelijking met de verwezenlijkingen 2014 stijgen de fiscale ontvangsten met 4,1 % 
en de niet-fiscale ontvangsten met 55,2 %. Die stijging kan echter worden verklaard door 
de aanrekening van sommige ontvangsten op sectie 51 – Rijksschuld van de algemene uit-
gavenbegroting, die geen positieve impact hebben op het vorderingensaldo van de Staat.

De eigen fiscale ontvangsten van de federale Staat worden niet allemaal op de middelen-
begroting gestort. De helft (49,5 %, d.i. 48.334,6 miljoen euro) wordt immers rechtstreeks 
aangerekend op toewijzingsfondsen. De toegewezen middelen worden gevestigd op basis 
van specifieke wetgevingen en zijn in hoofdzaak bedoeld om de deelstaatentiteiten en de 
socialezekerheidsstelsels30 te financieren (zie punt 6.1).

Zodra die sommen zijn toegewezen, worden de overblijvende beschikbare middelen aan 
fiscale en niet-fiscale ontvangsten (56.950,6 miljoen euro) in de middelenbegroting van de 
Staat gestort.

De volgende tabel geeft de verdeling 2015 van de ontvangsten van de Staat op basis van 
grote categorieën. Ze worden uitgesplitst in toewijzingsfondsen en middelenbegroting.

Tabel 11 –  Structuur van de ontvangsten van de federale Staat in 2015 (toegewezen ontvangsten en 
middelenontvangsten, in miljoen euro)

Soorten ontvangsten
Ontvangsten 
van de Staat  

(a)

Toegewezen 
ontvangsten  

(b)

Ontvangsten van de  
Middelenbegroting  

(a-b)

directe belastingen 58.816,8 24.468,5 34.348,3

douane en accijnzen 8.248,1 1.063,2 7.184,9

Btw en registratie 30.491,4 22.802,9 7.688,6

Fiscale en sociale regularisaties  
(kapitaalontvangsten)

83,3 0 83,3

Niet-fiscale	ontvangsten 7.645,5 0 7.695,5

Totaal 105.285,1 48.334,6 56.950,6

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie

29 Los van de bovenvermelde methodologische aanpassing van het ESR 2010.
30 Zowel de gemeenschappen als de gewesten en de socialezekerheidsstelsels ontvangen ook andere middelen van 

de	Staat	via	rechtstreeks	op	de	algemene	begroting	van	de	Staat	ingeschreven	specifieke	dotaties.	
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De belangrijkste ontvangsten van de Staat zijn deze afkomstig van de directe belastingen 
(55,9 % van de ontvangsten) en van de btw en de registratie (29,0 %). Respectievelijk 41,6 % 
en 74,8 % van die ontvangsten worden toegewezen.

De na bestemming in de middelenbegroting gestorte ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit 
de opbrengst van de directe belastingen (60,3 %), en in mindere mate uit de ontvangsten van 
btw en registratie (13,5 %), douane en accijnzen (12,6 %) en niet-fiscale ontvangsten (13,4 %).

4.1.2 Fiscale ontvangsten van de federale Staat

4.1.2.1 Algemene evolutie

Tabel 12 –  Evolutie 2013-2015 van de totale fiscale ontvangsten van de federale Staat en van het 
BBP (in miljoen euro en in %)

Soorten  
ontvangsten 2013 2014 Evolutie 

2013-2014 2015 Evolutie 
2014-2015

a) Lopende ontvangsten

directe belastingen 56.543,5 55.741,7 -1,42	% 59.204,8 6,21	%

Btw, registratie en 
diversen

33.632,6 34.791,3 3,45	% 32.769,0 -5,81	%

douane en accijnzen 9.569,1 9.988,2 4,38	% 10.663,8 6,76	%

b) Kapitaalontvangsten

Successierechten 2.848,0 2.831,5 -0,58	% 1.217,0 -57,02	%

Fiscale en sociale 
regularisaties

0 353,4 83,3 -76,43	%

Fiscale ontvang-
sten (zonder lokale 
belastingen)

102.593,1 103.706,3 1,09	% 103.937,8 0,22	%

Lokale belastingen 4.886,0 4.990,6 2,14	% 4.985,9 -0,09	%

Fiscale ontvangsten 
federale Staat

107.479,1 108.696,9 1,13	% 108.923,8 0,21	%

BBP tegen courante 
prijzen

392.675 400.408 1,97	% 409.407 2,25	%

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie en van Eurostat

Ten opzichte van 2014 zijn de totale fiscale ontvangsten (ontvangsten van de Staat en ont-
vangsten voor rekening van derden geïnd door de Staat) gestegen met 231,5 miljoen euro 
in 2015 (+0,21 %). Om een exacte vergelijking met 2014 te kunnen maken, moet er echter 
rekening mee worden gehouden dat het Vlaams Gewest sinds 1 januari 2015 zelf instaat voor 
de inning van de successie- en registratierechten. Dat verklaart de daling met 1.614,5 mil-
joen euro van de door de federale Staat geïnde successierechten (-57 %) en de daling met 
2.022,3 miljoen euro van de ontvangsten onder de rubriek Btw, registratie en diversen. Als 
de successie- en registratierechten die in 2014 aan het Vlaams Gewest werden toegewezen, 
worden afgetrokken van de totale fiscale ontvangsten van 2014, bedraagt de stijging van de 
totale fiscale ontvangsten ten opzichte van 2014 4.111,3 miljoen euro (+3,92 %). Dat is meer 
dan de groei van het BBP tegen courante prijzen (+2,25 %).
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In 2015 evolueren de ontvangstenrubrieken heel uiteenlopend: een aanzienlijke stijging van 
de directe belastingen (6,21 %) en van de douane en accijnzen (6,76 %), die veel hoger ligt 
dan de stijging van het BBP tegen courante prijzen (2,25 %); een daling van dezelfde om-
vang bij de btw en registratie (-5,81 %) die kan worden verklaard door de overname van de 
registratierechten door het Vlaams Gewest.

De ontvangsten van de directe belastingen stijgen met 3.463,1 miljoen euro in 2015, voor-
namelijk als gevolg van de ontvangsten van de kohieren en in het bijzonder van de ko-
hieren van de vennootschapsbelasting. Die verhoging kan onder meer worden verklaard 
door een vertraging bij de inkohiering van de vennootschapsbelasting in 2014, en dus een 
uitstel van de kasontvangsten naar 2015. Ze is ook te wijten aan een latere inkohiering van 
de personenbelasting in 2015, en dus een verschuiving van de terugbetalingen naar 2016. 
De ontvangsten van de roerende voorheffing dalen met 585,8 miljoen euro (-11,41 %). De 
aanzienlijke bedragen van roerende voorheffing die werden geïnd op de liquidatieboni in 
2014 verklaren grotendeels de minderontvangst van 2015.

Door de registratierechten die in 2014 aan het Vlaams Gewest werden toegewezen (cf. su-
pra) in mindering te brengen, stijgen de ontvangsten inzake btw, registratie en diversen 
met 450,6 miljoen euro in vergelijking met 2014. Die globale stijging is voornamelijk toe 
te schrijven aan diverse taksen (onder meer op de verzekeringscontracten), want de btw-
ontvangsten dalen lichtjes (-56,4 miljoen euro of -0,21 %).

In 2015 bedraagt de stijging van de ontvangsten inzake douane en accijnzen respectievelijk 
302,0 en 373,6 miljoen euro ten opzichte van 2014.

In 2015 bedroegen de ontvangsten geïnd door de Staat in het kader van de fiscale regula-
risaties31 261,5 miljoen euro (-823 miljoen euro ten opzichte van 2014). De tweede fase van 
de permanente regularisatie, EBA ter, liep af op 31 december 2013. De ontvangsten werden 
geïnd in 2014 en 2015, naarmate de dossiers die uiterlijk op die datum waren ontvangen, 
werden verwerkt. Dat verklaart de sterke daling van de ontvangsten in 2015. Een deel van 
de ontvangsten van 2015 komt toe aan de gewesten (85,2 miljoen euro) en aan de gemeenten 
(3,0 miljoen euro), en het aan de middelenbegroting van de Staat gestorte deel vertegen-
woordigt 173,4 miljoen euro, waarvan 83,3 miljoen euro als kapitaalontvangsten32 werden 
geboekt.

De daling van de ontvangsten van de fiscale regularisaties verklaart ook de vermindering 
van de ontvangsten bij de successierechten. Als de successierechten die in 2014 aan het 
Vlaams Gewest werden toegewezen, worden afgetrokken van de totale ontvangsten die in 
datzelfde jaar werden geïnd, dalen de successierechten die de federale Staat in 2015 heeft 
geïnd met 203 miljoen euro ten opzichte van 2014 (-14,3 %).

31 Voor de regularisatieverrichtingen zie Rekenhof, “Fiscale regularisaties”, 171e Boek, Volume i, oktober 2014, p. 46-
51, ter beschikking op www.rekenhof.be.

32 het verschil (90,1 miljoen euro) wordt verdeeld over de passende rubrieken van de tabel, als ontvangsten van de 
directe belastingen of van de btw.
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4.1.2.2 Vergelijking met de begrotingsdoelstelling

Tabel 13 –  Vergelijking van de begrotingsramingen met de totale fiscale ontvangsten geïnd door de 
federale Staat in 2015 (in miljoen euro)

Begroting Verwezenlij-
kingen

verschil

in waarde in %

a) Lopende ontvangsten

Gewestbelastingen 414,9 386,2 -28,7 -6,92 %

Roerende voorheffing 4.497,7 4.549,7 52,0 1,16 %

Belasting op de participaties van 
werknemers

21,1 19,3 -1,8 -8,53 %

Voorafbetalingen 11.804,6 10.095,5 -1.709,1 -14,48 %

Kohieren vennootschappen 5.227,4 4.599,0 -628,4 -12,02 %

Kohieren natuurlijke personen -5.286,6 -4.246,5 1.040,1 19,67 %

Kohieren niet-inwoners 282,1 281,5 -0,6 -0,21 %

Bedrijfsvoorheffing 43.376,8 43.192,1 -184,7 -0,43 %

Diversen 339,4 327,9 -11,5 -3,39 %

Directe belastingen 60.677,5 59.204,8 -1.472,7 -2,43 %

Douane en accijnzen 10.181,1 10.663,8 482,8 4,74 %

Zuivere btw 28.307,4 27.414,1 -893,3 -3,16 %

Zegelrechten en diversen 2.260,8 2.122,3 -138,5 -6,13 %

Registratierechten 1.838,0 1.892,2 54,2 2,95 %

Diversen en boetes 1.341,5 1.340,5 -1,0 -0,07 %

Btw en registratie 33.747,7 32.769,0 -978,7 -2,90 %

b) Kapitaalontvangsten

Successierechten 1.218,5 1.217,0 -1,5 -0,12	%

Fiscale en sociale regularisatie 242,9 83,3 -159,6 -65,71	%

Fiscale ontvangsten (zonder lokale 
belastingen)

106.067,8 103.937,8 -2.130,0 -2,01 %

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene toelichting van de aangepaste begroting 2015 en van gege-
vens van de administratie

4.1.3	 Niet-fiscale	ontvangsten	van	de	federale	Staat
Een onderzoek van de individuele niet-fiscale ontvangsten brengt verschillen aan het licht 
tussen de verwezenlijkingen en de ramingen (+7.645,5 miljoen euro).

Zo werd in de middelenbegroting een aanvankelijk niet geplande ontvangst van 612,3 mil-
joen33 euro ingeschreven. In de loop van het dienstjaar werd daarvoor een specifiek be-
grotingsartikel gecreëerd. Die verrichting was bedoeld om verschillende sommen die tot 
dan toe enkel tijdelijk in de boekhouding van de Staat waren geregistreerd, onder meer de 

33 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 1, artikel 08.20.01.
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terugbetaling van de inningskosten door de Europese Unie in de loop van de jaren 2007 tot 
2013, in te schrijven als ontvangsten van de Staat.

Het verschil (+205,0 miljoen euro) tussen de ramingen en de verwezenlijkingen van de 
bijdrage van de energiesector34 kan worden verklaard door de daling van de winsten van de 
productie van elektriciteit via kernenergie. Die daling is het gevolg van het gecombineerde 
effect van de prijsdaling van de elektriciteit in België en de stillegging, om veiligheidsrede-
nen, van verschillende kerncentrales in 2014.

Wat de alimentatievorderingen betreft35, heeft de verkeerde aanrekening van het uitstaan-
de bedrag van de schulden van de debiteuren van die vorderingen een aanzienlijke weer-
slag (-148,3 miljoen euro ten opzichte van de ramingen) op het gerealiseerde bedrag. De 
administratie blijft in haar ramingen het totale uitstaande bedrag boeken van vastgestelde 
rechten ten voordele van de Staat en niet de vastgestelde rechten van tijdens het begro-
tingsjaar36.

Sommige niet-fiscale ontvangsten brachten veel meer op dan geraamd bij het opstellen van 
de begroting. Het gaat voornamelijk om de terugbetaling van de inningskosten door de 
Europese Unie37 (+52,3 miljoen euro) en de bijdrage van de financiële instellingen aan het 
Resolutiefonds38 (+30,5 miljoen euro).

Verschillende activiteiten van Defensie hebben eveneens meer ontvangsten gegenereerd 
dan geraamd. Het gaat om de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten39 (+17,9 mil-
joen euro) en van excedentair militair materieel40 (+8,8 miljoen euro). Dit zijn echter ont-
vangsten die bestemd zijn voor begrotingsfondsen. Ook de ontvangsten van prestaties die 
Landsverdediging heeft uitgevoerd bij derden en particulieren tegen terugbetaling41 liggen 
hoger dan de ramingen (+13,8 miljoen euro).

4.2 Fiscale maatregelen 2015
De nieuwe fiscale maatregelen die werden toegelicht in punt 3 van dit hoofdstuk en waar-
toe de regering besliste tijdens de begrotingsconclaven van oktober 2014 en april 2015, zijn 
grotendeels uitgevoerd in de programmawetten van 19 december 2014 en 10 augustus 2015.

Het Rekenhof heeft geen gegevens ontvangen van de belastingadministratie over de uitvoe-
ring van die maatregelen. Het stelde vast dat de administratie niet beschikt over een sys-
teem met indicatoren waarmee het de budgettaire uitvoering van de nieuwe fiscale maatre-
gelen zou kunnen opvolgen. De administratie heeft wel te kennen gegeven dat zo’n systeem 
er op middellange termijn zal komen. Het Rekenhof zal de uitbouw en het gebruik ervan 
nauwlettend opvolgen. Door middel van dat systeem zou het parlement precieze informatie 

34 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 2, artikel 37.70.02.
35 Titel ii, sectie ii, hoofdstuk 18, § 2, artikel 58.20.03.
36 Artikel 20 van de wet van 22 mei 2003.
37 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 1, artikel 16.11.08.
38 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, § 1, artikel 16.13.01.
39 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 16, artikel 16.20.01.
40 Titel ii, sectie ii, hoofdstuk 16, artikel 77.70.01. 
41 Titel i, sectie ii, hoofdstuk 16, artikel 12.11.02.
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moeten kunnen krijgen over de budgettaire gevolgen van de nieuwe fiscale maatregelen die 
het heeft goedgekeurd.

4.3 Ontvangsten van de middelenbegroting van de federale Staat
De middelenbegroting omvat de eigen middelen van de Staat, nadat een deel van de ont-
vangsten aan andere begunstigden is overgedragen, door middel van toewijzingsfondsen.

De volgende twee tabellen geven een globaal overzicht van de ramingen en de realisaties 
voor die ontvangsten in 2015, en de evolutie ervan sinds 2013.

Tabel 14 –  Ontvangsten van de middelenbegroting inclusief leningopbrengsten (in miljoen euro)

Soorten ontvangsten Ramingen Realisaties Verschil

Lopende ontvangsten

 fiscale 51.449,3 49.273,2 -2.176,1

 niet-fiscale 3.722,3 4.218,0 495,7

Totaal van de lopende ontvangsten 55.171,6 53.491,2 -1.680,4

Kapitaalontvangsten

 fiscale 242,9 31,8 -211,1

 niet-fiscale 1.371,4 3.427,5 2.056,1

Totaal van de kapitaalontvangsten 1.614,3 3.459,3 1.845,0

Totaal van de lopende ontvangsten en de  
kapitaalontvangsten

56.785,9 56.950,5 167,9

Leningopbrengsten 46.149,1 49.044,9 2.895,8

Totaal van de middelenontvangsten 102.935,0 105.995,4 3.060,4

Bron: rekening van uitvoering van de begroting van de Staat

Tabel 15 –  Evolutie van de middelenontvangsten (in miljoen euro)

Soorten ontvangsten 2013 2014 2015

Lopende ontvangsten

 fiscale 42.829,0 42.713,0 49.273,2

 niet-fiscale 5.938,2 4.458,8 4.218,0

Totaal van de lopende ontvangsten 48.764,2 47.171,8 53.491,2

Kapitaalontvangsten

 fiscale 0,0 353,4 31,8

 niet-fiscale 5.737,6 468,5 3.427,5

Totaal van de kapitaalontvangsten 5.737,6 821,9 3.459,3

Totaal van de lopende ontvangsten en de kapitaalont-
vangsten

54.501,8 47.993,7 56.950,5

Leningopbrengsten 57.186,3 45.036,9 49.044,9

Totaal van de middelenontvangsten 111.688,1 93.030,6 105.995,4

Bron: rekening van uitvoering van de begroting van de Staat
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5 Uitgaven en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

5.1 Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting 2015

5.1.1 Algemeen
De tabellen 16 tot en met 19 hierna geven een overzicht van de uitvoering van de algemene 
uitgavenbegroting aan de hand van de vereffeningskredieten42 volgens de functionele en 
de economische benadering. Ze bieden ook een overzicht van het uitstaande bedrag van de 
vastleggingen dat is overgedragen naar 2016, het zogenaamde encours.

De functionele benadering deelt de uitgaven in op basis van de opdrachten van de verschillen-
de diensten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de algemene uitgavenbegro-
ting. Die maken een onderscheid tussen de gezagscel, de sociale cel en de economische cel.

De economische benadering splitst de uitgaven volgens de uitgaande financiële stroom die 
deze uitgaven veroorzaken. Deze voorstelling steunt op de ESR 2010-classificatie.

5.1.2 Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting volgens de functionele bena-
dering

De begrotingsuitgaven bedragen in 2015 74.761,1 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit:

• 63.326,0 miljoen euro aan totale primaire uitgaven;
• 11.435,1 miljoen euro aan intrestlasten van de rijksschuld.

Het saldo aan niet-aangewende vereffeningskredieten of onderbenutting bedraagt 
4.126,9 miljoen euro.

Het bedrag van de primaire uitgaven (56.222,5 miljoen euro) wordt verkregen door de totale 
primaire uitgaven te verminderen met de uitgaven aangerekend op de secties 18 – Finan-
ciën en 51 – Rijksschuld die verband houden met de aflossingen en de intrestlasten van de 
rijksschuld. Deze uitgaven vormen dus afzonderlijke posten binnen de algemene uitgaven-
begroting.

De berekening van het begrotingssaldo vertrekt van de primaire uitgaven op gecorrigeerde 
vergelijkingsbasis (zie punt 1.1). Hiertoe worden de totale primaire uitgaven verminderd 
met de aankoop van effecten (7.103,5 miljoen euro – in de tabel hierna “Technische correctie 
i.v.m. de aankoop van effecten”)43. Hoewel de kredieten voor deze uitgaven in de begroting 
als deelnemingen zijn ingeschreven, behoren zij in principe tot de aflossing van de rijks-
schuld en worden ze daarom niet meegeteld in het begrotingssaldo. De verdere bespreking 
van de algemene uitgavenbegroting hieronder houdt echter geen rekening met deze tech-
nische correctie.

42 De	toegekende	en	aangewende	vereffeningskredieten	en	het	saldo	aan	vereffeningskredieten.
43 Voor een correcte vergelijking met de begrotingsjaren vóór 2011, moet bij het lezen van de tabellen rekening 

worden	 gehouden	 met	 de	 verschuiving	 van	 aflossingskredieten	 van	 de	 rijksschuld	 naar	 de	 categorie	 deelne-
mingen en kredietverleningen. (Zie Rekenhof, 169e Boek, Volume i, december 2012, p. 76-77, ter beschikking op  
www.rekenhof.be).
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Tabel 16 –  Toegekende en aangewende vereffeningskredieten 2015 volgens de functionele  
benadering (in miljoen euro)44

Secties Toegekend 
2015

Vereffend 
2015

Aandeel in 
totale uitga-

ven 2015

Saldo 
2015

Gezagscel 24.890,7 22.062,6 29,5 % 2.828,1

01.	Dotaties 11.194,8 10.927,9 14,6	% 266,9

02.	Kanselarij	van	de	Eerste	Minister 109,9 103,2 0,1	% 6,7

03.	Budget	en	Beheerscontrole 118,9 26,0 <0,0	% 92,9

04.	Personeel	en	Organisatie 43,9 41,1 <0,1	% 2,8

05.		Informatie-	en	Communicatietech-
nologie

31,0 27,3 <0,0	% 3,7

12.	Justitie 1.917,3 1.880,1 2,5	% 37,2

13.	Binnenlandse	Zaken 1.024,6 984,1 1,3	% 40,5

14.		Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	
handel en ontwikkelingssamen-
werking

1.702,0 1.462,5 2,0	% 239,5

16.	Defensie 2.471,8 2.460,5 3,3	% 11,3

17.		Federale	Politie	en	Geïntegreerde	
Werking

1.745,5 1.694,8 2,3	% 50,7

18.	Financiën 3.753,9 1.730,0 2,3	% 2.023,9

19.	Regie	der	Gebouwen 777,1 725,4 1,0	% 51,7

Sociale cel 23.823,2 23.653,6 31,6 % 169,7

21.	Pensioenen 11.291,7 11.261,7 15,1	% 30,0

23.		Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	
overleg

101,9 94,7 0,1	% 7,2

24.	Sociale	Zekerheid 10.761,5 10.697,5 14,3	% 64,0

25.		Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	
Voedselketen en Leefmilieu

275,2 261,6 0,3	% 13,6

44.		Maatschappelijke	Integratie,	
Armoedebestrijding en Sociale 
Economie

1.392,9 1.338,0 1,8	% 54,9

Economische cel 4.392,1 4.293,4 5,7 % 98,7

32.		Economie,	KMO,	Middenstand	en	
Energie

330,8 301,3 0,4	% 29,5

33.	Mobiliteit	en	Vervoer 3.490,8 3.432,9 4,6	% 57,9

46.	Wetenschapsbeleid 570,5 559,2 0,7	% 11,3

Andere 14.318,3 13.316,4 17,8 % 1.001,9

51.		Rijksschuld,	excl.	aflossingen	en	
intrestlasten

10.839,0 9.837,8 13,2	% 1.001,2

52.	Europese	Unie 3.479,3 3.478,6 4,7	% 0,7

Totale primaire uitgaven 67.424,3 63.326,0 84,7 % 4.098,2

44 door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.
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Secties Toegekend 
2015

Vereffend 
2015

Aandeel in 
totale uitga-

ven 2015

Saldo 
2015

Technische correctie i.v.m. de aankoop 
van	effecten	(verschoven	aflossingskre-
dieten)

-7.104,4 -7.103,5 -9,5	% -0,9

Primaire uitgaven op gecorrigeerde 
vergelijkingsbasis

60.319,9 56.222,5 75,2 % 4.097,3

intrestlasten van de rijksschuld 11.463,6 11.435,1 15,3	% 28,5

Totale uitgaven 78.887,9 74.761,1 100,0 % 4.126,9

Aflossingen	van	de	rijksschuld 33.542,8 33.125,0 417,8

Bron: Rekenhof

5.1.3 Encours 2015
Het uitstaande bedrag van verbintenissen die na 2015 nog kunnen worden vereffend, het 
zogenaamde encours, bedraagt op 31 december 2015, 6.303,1 miljoen euro (zie tabel hieron-
der). Drie departementen hadden eind 2015 een hoog encours: de FOD Buitenlandse Zaken 
(1.336,4 miljoen euro), Defensie (1.282,6 miljoen euro) en de FOD Financiën (2.226,9 mil-
joen euro).

Een belangrijk deel van het encours bij de FOD Financiën, met name 1.847,7 miljoen euro, 
wordt verklaard door de deelneming in het IMF. Die werd al in 2012 vastgelegd bij de FOD 
Financiën maar is nog steeds niet vereffend45.

Het encours bij de FOD Buitenlandse Zaken is te wijten aan de nog openstaande vastleg-
gingen voor de meerjarige projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

De oorzaak van het hoge encours bij Defensie zijn de nog openstaande vastleggingen van 
de investeringen uit de periode 2012-201446 en voornamelijk de aankoop van het nieuwe 
transporttoestel A400M (in 2001).

45 Veertiende algemene herziening van de quota van het iMF, goedgekeurd bij wet van 16 januari 2012 (zie Parl. St. 
Kamer, 17 december 2012, doC 53 2523/012, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begro-
tingsjaar	2013	–	18.	FOD	Financiën,	p.	34-35).

46 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 80-85 (commentaar bij sectie 16). Beschikbaar op www.rekenhof.
be.
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Tabel 17 – Evolutie van de nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro)47

Secties
Encours 
1 januari 

2015(*)

Vastleg-
gingen 

2015

Vereffend 
in 2015

Annulaties  
en niet- 

overdrachten

Encours  
31 decem-
ber 2015

01.				Dotaties 0,3 10.928,6 10.927,9 0,2 0,9

02.				Kanselarij	van	 
de Eerste Minister

18,7 103,5 103,2 1,1 18

03.				Budget	en	 
Beheerscontrole

4,1 25,6 26,0 0,5 3,2

04.				Personeel	en	Organisatie 5,9 40,8 41,1 0,9 4,7

05.				Informatie-	en	
Communicatie technologie

18,0 23,3 27,3 0,3 13,7

12.				Justitie 132,8 1.894,5 1.880,1 26,1 121,2

13.		Binnenlandse	Zaken 113,8 991,0 984,1 10,2 110,5

14.		Buitenlandse	Zaken,	
Buitenlandse handel 
en ontwikkelings-
samenwerking

1.395,2 1.483,4 1.462,5 79,8 1.336,4

16.		Defensie 1.444,2 2.327,7 2.460,5 28,8 1.282,6

17.		Federale	Politie	en	 
Geïntegreerde Werking

48,8 1.718,0 1.694,8 6,9 65,1

18.		Financiën 2.101,2 1.967,1 1.814,2 27,2 2.226,9

19.		Regie	der	Gebouwen 0,1 778,1 725,4 0,1 52,7

21.		Pensioenen 0,0 11.262,5 11.261,7 0,0 0,8

23.		Werkgelegenheid,	Arbeid	
en Sociaal overleg

7,3 95,3 94,7 5,2 2,6

24.		Sociale	Zekerheid 9,5 10.694,2 10.697,5 0,4 5,8

25.		Volksgezondheid,	 
Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu

26,6 266,2 261,6 6,2 24,9

32.		Economie,	KMO,	 
Middenstand en Energie

649,7 315,1 301,3 261,1 402,3

33.		Mobiliteit	en	Vervoer 280,0 3.404,8 3.432,9 23,3 228,7

44.		Maatschappelijke	Integra-
tie, Armoedebestrijding en 
Sociale Economie

217,7 1.328,4 1.338,0 5,4 202,7

46.		Wetenschapsbeleid 240,7 519,4 559,2 1,6 199,4

52.		Europese	Unie 0,0 3.478,6 3.478,6 0,0 0,0

Totaal 6.714,6 53.646,1 53.572,6 485,3 6.303,1

51.		Rijksschuld 0,0 54.313,7 54.313,7 0,0 0,0

 (*)  het encours op 1 januari 2015 verschilt van het encours op 31 december 2014 in de uitvoeringsrekening 2014. dit 

houdt verband met niet-overgedragen bestelbonnen en correcties. de verschillen worden verantwoord in de ver-

klarende nota bij de uitvoeringsrekening van de begroting 2015.

Bron: Rekenhof

47 door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.
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5.1.4 Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting volgens de economische bena-
dering

De volgende tabel geeft de uitgaven 2015 weer vanuit de economische benadering (ESR-
classificatie).

Tabel 18 –  Toegekende en aangewende vereffeningskredieten 2015 volgens de economische benade-
ring (in miljoen euro)48

Economische classificatie
Toege-

kend 2015
Vereffend  

2015
Aandeel in totale 

uitgaven 2015
Saldo 
2015

Lopende uitgaven voor goederen en diensten 8.019,1 7.759,5 10,4	% 259,6

Personeelsuitgaven
Werkingsuitgaven
Duurzame militaire goederen (niet-activa)

6.040,2
1.978,9

0,0

5.915,7
1.843,8

0,0

7,9 %
2,5 %
0,0 %

124,5
135,1

0,0
intrestlasten 11.523,6 11.487,5 15,4	% 36,1

Intrestlasten van de Rijksschuld
Intrestlasten begrepen in de uitgaven van de 
departementen

11.463,6
60,0

11.435,1
52,4

15,3 %
<0,1 %

28,5
7,6

inkomensoverdrachten naar andere sectoren van 
de economie

9.397,2 9.129,2 12,2	% 268,0

Naar bedrijven
Naar particulieren
Naar het buitenland

1.865,4
2.811,9
4.719,9

1.856,2
2.737,1

4.535,9

2,5 %
3,7 %
6,1 %

9,2
74,8

184,0
inkomensoverdrachten binnen de sector 
overheidsbesturen

34.702,1 34.221,5 45,8	% 480,6

Naar federale overheid (stricto sensu)
Naar sociale zekerheid
Naar lokale overheden
Naar gedefedereerde entiteiten

13.106,3
8.121,4
2.013,6

11.460,8

12.967,8
8.112,7
1.956,3

11.184,7

17,3 %
10,9 %

2,6 %
15,0 %

138,5
8,7

57,3
276,1

Kapitaaloverdrachten 2.206,9 2.023,2 2,7	% 183,7

Naar bedrijven en financiële instellingen
Naar of ten behoeve van gezinnen
Naar buitenland
Naar federale overheid
Naar gedefedereerde entiteiten
Naar lokale overheden

1.524,4
32,3

386,8
164,6

41,4
57,3

1.501,1
31,3

301,3
120,0

32,0
37,5

2,0 %
0,0 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
0,1 %

23,3
1,0

85,5
44,6

9,5
19,8

investeringen 293,0 254,3 0,3	% 38,7

Gronden, gebouwen en werken
Overige investeringsgoederen

33,6
259,4

31,9
222,4

0,0 %
0,3 %

1,7 
37,0

Toekenning	van	kredietverleningen	en	deelnemingen		12.746,0 9.886,0 13,2	% 2.860,0

Aan/in bedrijven en financiële instellingen(*)

Aan particulieren
Aan/in het buitenland
Binnen de sector overheid

10.680,7
0,4

1.889,9
175,0

9.702,1
0,3

32,1
151,5

13,0 %
0,0 %
0,0 %
0,2 %

978,6
0,1

1.857,8
23,5

Totaal 78.887,9 74.761,2 100 % 4.126,7

Aflossingen van de rijksschuld 33.542,8 33.125,0 30,7 % 417,8

(*)  Waarvan 10.284,3 miljoen euro in 2013, 6.772,0 miljoen euro in 2014 en 7.103,5 miljoen euro in 2015 voor de aankoop 

van	effecten.	Dit	zijn	de	sinds	2011	verschoven	uitgaven	van	de	aflossing	van	de	rijksschuld	(cf.	tabel	16).

Bron: Rekenhof

48 door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. 
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De inkomensoverdrachten binnen de sector van de overheid (45,8 %) bevatten drie belang-
rijke financiële stromen met als belangrijkste de stroom binnen de federale overheid 
(12.967,8 miljoen euro) waarvan 11.261,7 miljoen euro als dotatie aan de PDOS (begrotings-
sectie 21). De tweede belangrijkste stroom, met name de transferten aan de gemeenschap-
pen en gewesten (11.184,7 miljoen euro), houdt in hoofdzaak verband met de financie-
ringswet van 16 januari 1989. Tot slot is er de financiële stroom naar de sociale zekerheid 
(8.112,7 miljoen euro).

De inkomensoverdrachten naar de andere sectoren (die geen deel uitmaken van de over-
heidssector) vertegenwoordigen 12,2 % van de uitgaven.

De financiële stroom naar het buitenland (4.535,9 miljoen euro) heeft vooral betrekking op 
de bijdrage aan de Europese Unie (3.478,6 miljoen euro – begrotingssectie 52), de bijdragen 
aan internationale instellingen (163,6 miljoen euro – FOD Buitenlandse Zaken en Ontwik-
kelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.53) en de subsidiëring in het kader van ont-
wikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (598,2 miljoen euro – FOD Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.54).

De financiële stroom naar de gezinnen bedraagt 2.737,1 miljoen euro. Het betreft hier 
vooral de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (1.928,6 miljoen euro – FOD 
Sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.55.3) en de inkomensgarantie aan ouderen 
(544,9 miljoen euro – FOD Sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.58.6). Ook de 
vergoedingen aan de advocaten en de tussenkomst in de organisatie van de gerechtelijke 
bijstand (81,7 miljoen euro – FOD Justitie – programma 12.56.1) en de intrestbonificaties 
voor groene leningen (31,9 miljoen euro – FOD Financiën – begrotingsprogramma 18.61.0) 
zijn hier belangrijk.

De financiële stroom naar de bedrijven (1.856,2 miljoen euro) bestaat vooral uit de bijdra-
gen in de exploitatiekosten van het spoorwegvervoer (1.463,0 miljoen euro – FOD Mobiliteit 
en Vervoer – begrotingsprogramma 33.51.1).

Het aandeel van de deelnemingen en de toekenning van kredieten bedraagt 13,2 %. Het gaat 
hier in hoofdzaak om de aankoop van effecten (7.103,5 miljoen euro) en uitgaven voor afge-
leide producten49 (1.713,5 miljoen euro) in het kader van het beheer van de Rijksschuld (FOD 
Financiën voor de rijksschuld – begrotingsprogramma 51.54.1).

Tot slot bedraagt het aandeel van de kapitaaloverdrachten in de uitgaven 2,7 %. Deze omvat-
ten in hoofdzaak de bijdragen in de investeringen van het spoorwegvervoer (1.483,8 mil-
joen euro – FOD Mobiliteit en Vervoer – begrotingsprogramma 33.51.1).

49 de uitgaven voor afgeleide producten hebben in 2015 betrekking op de kasuitgaven voor swaps en andere afgelei-
de producten, meer bepaald te betalen intresten in het kader van swaps, annulatiepremies van vroeger afgesloten 
swaps en premies van swaps en swaptions, en uitzonderlijk in dat jaar, een reeks correcties voor de boekhoudkun-
dige overgang van het ESR 1995 naar het ESR 2010, waarbij de saldi van bepaalde af te sluiten grootboekrekenin-
gen m.b.t. swaps op de begroting voor 2015 moesten worden afgeboekt.
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5.1.5	 Onderbenutting	van	de	vereffeningskredieten
Om de impact van de onderbenutting (4.126,7 miljoen euro, zie volgende tabel) op de opera-
tionele werking van de federale overheid na te gaan, is het zinvol de onderbenutting anders 
te berekenen en geen rekening te houden met de onderbenutting voor de kredietverlening 
en de deelnemingen (2.860,0 miljoen euro – ESR-code 8). Dit krediet heeft immers geen 
invloed op het vorderingensaldo.

Omdat de transferten aan de gewesten en de gemeenschappen (onderbenutting van 
285,5 miljoen euro) en de Europese Unie (onderbenutting van 0,7 miljoen euro) geen fede-
rale werkingsmiddelen zijn, mag ook de onderbenutting op deze kredieten worden geëli-
mineerd.

De uitgaven voor de financiering van de intrestlasten van de rijksschuld (onderbenutting 
van 28,5 miljoen euro) zijn afhankelijk van de evolutie van de intrestvoeten, en dus van 
externe factoren. De rechtstreekse impact van de federale overheid op deze uitgave is dus 
beperkt. De operationele onderbenutting houdt daarom evenmin rekening met deze on-
derbenutting.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de operationele onderbenutting 951,9 miljoen euro be-
draagt. Dit is enerzijds het gevolg van een natuurlijke onderbenutting50 en anderzijds van het 
verscherpte budgettaire toezicht in het kader van de saneringsmaatregelen die de regering 
besliste (zie punt 5.2).

Tabel 19 –  Operationele onderbenutting 2015 (in miljoen euro)51

Omschrijving Toegekend 
2015

Vereffend 
2015

Saldo 
2015

Onderbenutting 78.887,9 74.761,2 4.126,7

Totaal in mindering te brengen bedragen: -39.191,1 -36.016,4 -3.174,8

Intrestlasten van de Rijksschuld
Toekenning van kredieten en deelnemingen
Inkomensoverdrachten aan de gedefedereerde entiteiten
Kapitaaloverdrachten aan de gedefedereerde entiteiten
Bijdrage aan de EU

-11.463,6
-12.746,0
-11.460,8

-41,4
-3.479,3

-11.435,1
-9.886,0

-11.184,7
-32,0

-3.478,6

-28,5
-2.860,0 

-276,1
9,5

-0,7

Operationele onderbenutting 39.696,8 38.744,8 951,9

Bron: Rekenhof

De operationele onderbenutting situeert zich onder meer bij de personeels-, werkings-, en 
investeringsuitgaven: respectievelijk 124,5 miljoen euro, 135,1 miljoen euro en 38,7 miljoen 
euro.

50 om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering…) kunnen de departementen de 
toegekende kredieten nooit volledig besteden. de impact van de zogenaamde “natuurlijke” onderbenutting wordt 
geraamd op 650 miljoen euro.

51 door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. 
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Ook de volgende uitgavenposten bleven onderbenut:

• de dotaties aan de Regie der Gebouwen (51,7 miljoen euro – zie punt 5.3);
• de dotaties aan de PDOS (30 miljoen euro);
• de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (186,3 miljoen euro 

tegenover 101,8 miljoen euro in 2014)52.

De regering verzekerde zich van de realisatie van deze onderbenutting door in 2015 de 
onderliggende kredieten te blokkeren voor 185,1 miljoen euro. De DG Ontwikkelings-
samenwerking stelt echter dat ze alle verplichte uitgaven in 2015 kon uitvoeren. Wel 
liepen een aantal vooropgezette acties vertraging op of kon de DG deze pas later opstar-
ten. De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking verminderen hierdoor ten opzichte 
van 2014 met 215,9 miljoen euro tot 1.023,3 miljoen euro en de benuttingsgraad daalt 
van 91,4 % naar 83,7 %. Vooral de benutting van de kredieten voor gouvernementele 
samenwerking (programma 14.54.1) was laag (66,6 % tegenover 88,4 % in 2014). De DG 
Ontwikkelingssamenwerking realiseerde op dit programma immers een onderbenut-
ting van ruim 120 miljoen euro door gebruik te maken van de liquide middelen binnen 
de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en door de stopzetting of vertraging van de 
activiteiten in Burundi en Uganda omwille van de onstabiele toestand van het land53.

• de interdepartementale provisies (algemene en veiligheid) bij de FOD Budget en Be-
heerscontrole (90,0 miljoen euro – begrotingsprogramma 03.41.1 – zie punt 5.1.6);

• de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (57,9 miljoen euro – FOD Sociale 
Zekerheid – begrotingsprogramma 24.55.3). Het gaat hier om het niet-aanwenden van de 
veiligheidsmarge die bij de toekenning van het krediet mee werd verrekend;

• de Belgische bijdrage aan het Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de 
Eurogroep en de Belgische SMP-bijdrage54 (respectievelijk 29,6 miljoen euro en 53 mil-
joen euro – FOD Financiën – begrotingsprogramma 18.61.1). Beide kredieten werden 
integraal vastgelegd, maar niet vereffend. De reden hiervan is dat het hulpprogramma 
aan Griekenland op 30 juni 2015 afliep. De Griekse regering aanvaardde de voorwaarden 
van de Eurogroep tot een verlenging van het hulprogramma niet, waardoor het niet voor 
de vervaldatum kon worden verlengd55.

5.1.6 Gebruik van de interdepartementale provisie “Veiligheid”
Bij de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2015 werd een 
specifieke interdepartementale provisie gecreëerd die de regering 200,0 miljoen euro aan 
vastleggings- en aan vereffeningskredieten verschafte “voor de niet structurele uitgaven die 
prioritair aan de veiligheid gekoppeld zijn”56.

52 organisatieafdeling 14.54 – directie-Generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp.
53 daarnaast bedroeg de onderbenutting op de kredieten voor de uitgaven voor niet-gouvernementele samenwer-

king (programma 14.54.2) 32,9 miljoen euro, voor de multilaterale samenwerking (programma 14.54.3) 38,7 mil-
joen euro en voor speciale interventies van de private sector (programma 14.54.4) 5,1 miljoen euro. de kredieten 
voor humanitaire hulp (programma 14.54.5) werden quasi integraal aangewend.

54 SMP = Securities Markets Programme.
55 om in dit kader nieuwe uitgaven te kunnen vastleggen, moet de Eurogroep een nieuwe beslissing nemen ( in juli 

2015 werd een nieuw hulpplan van 86 miljard euro voorgesteld, maar dat werd opgeschort in afwachting dat nieu-
we	strenge	maatregelen	zouden	worden	genomen)	en	moet	een	nieuwe	wettelijke	basis	worden	gecreëerd.	Uitein-
delijk werd op 25 mei 2016 een “globaal” akkoord getekend tussen de partijen (en bijkomend het iMF). 

56 Basisallocatie 03.41.10.01.00.02.
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In 2015 werden twee koninklijke besluiten genomen om een deel van de middelen in die 
provisie te verdelen. Door het besluit van 2 oktober 2015 kon 81,9 miljoen euro aan vastleg-
gingskredieten en 67,9 miljoen euro aan vereffeningskredieten worden overgeheveld naar 
de kredieten van andere departementen, door het besluit van 2 december 2015 nog eens 
92,4 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 62,5 miljoen euro aan vereffeningskredie-
ten. De middelen van de provisie bleven dus voor een deel onbenut (25,7 miljoen euro aan 
vastleggingen en 69,6 miljoen euro aan vereffeningen).

Provisionele kredieten wijken af van het principe van de begrotingsspecialiteit. Ze zijn en-
kel toegelaten voor uitgaven die betrekking hebben op diverse begrotingssecties en enkel 
als die uitgaven of de bedragen ervan onzeker zijn. Bovendien moeten dergelijke kredieten 
effectief worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden toegestaan door de wet-
gever57.

De overhevelingen op grond van de twee koninklijke besluiten laten blijken dat de kredie-
ten voor een deel werden gebruikt voor uitgaven die los staan van het veiligheidsbeleid en 
veeleer bedoeld waren om achterstallige betalingen aan te zuiveren die zich de voorgaande 
jaren hadden opgehoopt door een tekort aan begrotingskredieten. Dat geldt vooral voor de 
volgende bedragen:

• 44,7 miljoen euro voor de betaling van achterstallige facturen van de FOD Justitie, die 
in de database van de FOD werden geregistreerd nadat de eerste aanpassing van de be-
groting 2015 was ingediend. Het gaat vooral om gerechtskosten, kosten voor medische 
verzorging van gedetineerden en kosten voor telefoontaps58;

• 23,9 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 22,2 miljoen euro aan vereffeningskre-
dieten ten gunste van de FOD Mobiliteit en Vervoer, om er het structureel financieel 
tekort van Belgocontrol sinds 2010 mee te dekken59;

• 23,9 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 9,1 miljoen euro aan vereffeningskredie-
ten om de achterstallige financiering van het nucleair passief weg te werken. De dotaties 
die sinds 2010 in de begroting van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
worden opgenomen voor die financiering, volstaan namelijk niet meer om alle bijbeho-
rende kosten te dekken;

• 4,9 miljoen euro aan vastleggingen en eenzelfde bedrag aan vereffeningen ten gunste 
van de FOD Binnenlandse Zaken, om de achterstallige betalingen aan te zuiveren van 
kosten voor repatriëring van vreemdelingen en erelonen van advocaten van de Dienst 
Vreemdelingenzaken;

• 3,7 miljoen euro aan vastleggingen en eenzelfde bedrag aan vereffeningen, overgeheveld 
naar sectie 21 van de algemene uitgavenbegroting om de pensioenschuld aan te zuiveren 
van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) ten aanzien van de instelling die 
het NMBS-personeel beheert (HR-Rail).

57 Zie Rekenhof, 168e Boek, Volume i, oktober 2011, p. 104-109. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
58 de uitgave heeft echter geen impact gehad op het vorderingensaldo 2015. Voor meer details: zie verder punt 

5.3 van dit hoofdstuk (sectie 12 – Fod Justitie). 
59 Bij het onderzoek van het ontwerp van aangepaste begroting 2015 had het Rekenhof erop gewezen dat in sectie 

33	geen	enkel	krediet	was	ingeschreven	om	de	financiële	achterstand	weg	te	werken.	Parl. St. Kamer, 22 mei 2015, 
doC 54 1026/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2015, p. 47 en 99.
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Tot slot werden kleinere achterstallige betalingen weggewerkt door kredieten vanuit de 
provisie over te hevelen naar het Europees Sociaal Fonds (programma 44.55.1: 1,0 miljoen 
euro aan vastleggingen en 0,8 miljoen euro aan vereffeningen), naar de PDOS (programma 
21.55.1: 0,8 miljoen euro aan vastleggingen) en naar de Koninklijke Muntschouwburg (pro-
gramma 02.31.2: 0,7 miljoen euro aan vastleggingen en 0,5 miljoen euro aan vereffeningen).

Als die sommen buiten beschouwing worden gelaten, blijkt dat er in 2015 effectief 116,3 mil-
joen euro aan vastleggingskredieten en 44,4 miljoen euro aan vereffeningskredieten vanuit 
de provisie werden overgeheveld ten bate van het veiligheidsbeleid.

Tabel 20 –  Transfers vanuit de provisie “Veiligheid” in 2015 (in miljoen euro)

Secties Vastleggings-
kredieten Vereffeningskredieten

Totale transfers zonder verband met de 
veiligheid

58,1 86,0

Sectie 02 – Kanselarij van de eerste minister 0,7 0,5

Sectie 12 – FOD Justitie 0,0 44,7

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken 4,9 4,9

Sectie 21 – Pensioenen 4,5 3,7

Sectie 32 – FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie

23,1 9,1

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer 23,9 22,2

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie

1,0 0,8

Totale transfers in verband met veiligheid 116,3 44,4

Secties 17 en 01 – Federale Politie 42,5 30,0

Sectie 12 – FOD Justitie 32,5 7,9

Sectie 18 – FOD Financiën 16,4 1,1

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken 9,8 3,2

Sectie 14 – FOD Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking

7,2 0,3

Andere secties 8,0 2,1

Totale transfers 174,3 130,4

Onbenutte kredieten 25,7 69,6

Algemene uitgavenbegroting 200, 0 200,0

Bron: koninklijke besluiten van 2 oktober 2015 en 2 december 2015

In sommige gevallen komen de overgehevelde middelen tegemoet aan vroegere vragen om 
kredieten voor veiligheid, die tijdens voorgaande begrotingsbesprekingen werden verworpen.

Dat er geen overhevelingen waren naar sectie 16 – Landsverdediging, is te verklaren door-
dat de diensten die dat departement presteerde, werden vergoed via een terugbetaling ten 
gunste van de kredieten van sectie 17. Daarvoor werd 12,0 miljoen euro aan vastleggingen 
en eenzelfde bedrag aan vereffeningen van de provisie “Veiligheid” gebruikt. In decem-
ber 2015 werd bovendien nog 5,9 miljoen euro extra afgenomen van de klassieke interde-
partementale provisie. De andere middelen voor de Federale Politie en die voor de FOD 
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 Binnenlandse Zaken zullen voornamelijk worden gebruikt voor de aankoop van informa-
ticamateriaal en rollend materieel, en voor de beveiliging van het gebouw van de Stichting 
van het Jodendom van België60.

Met de middelen die werden toegekend aan de FOD Justitie, konden de kredieten voor de 
penitentiaire inrichtingen en voor de hoven en rechtbanken worden opgetrokken. Het gaat 
in hoofdzaak om maatregelen om de gebouwen en de informatica beter te beveiligen.

De middelen die aan de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken werden toegekend, 
waren vooral bedoeld om scanners aan te kopen voor de douanediensten en om de veilig-
heidsmaatregelen in diverse diplomatieke posten aan te scherpen.

Uit het onderzoek van de rekening van uitvoering van de begroting komt tot slot naar voren 
dat die middelen niet volledig werden benut door de tijd die overheidsopdrachten vergen. 
Bij sectie 17 (Federale Politie) bleef 3,9 miljoen euro aan vastleggingen en 8,5 miljoen euro 
aan vereffeningen onbenut. De FOD Financiën liet 1,5 miljoen euro aan vastleggingen on-
benut en maakte geen gebruik van de vereffeningskredieten.

5.2 Realisatie van de begrotingsmaatregelen 2015
Zoals aangegeven in punt 3 van dit hoofdstuk, nam de regering voor 2.886,3 miljoen euro 
aan besparingsmaatregelen in de uitgaven, waarvan 1.309,5 miljoen euro in de primaire 
uitgaven en 1.576,8 miljoen euro in de sociale zekerheid61.

De besparingen in de primaire uitgaven vertaalden zich in een vermindering van de toege-
kende werkingsmiddelen (1.227,5 miljoen euro) enerzijds en in een verhoogde onderbenut-
ting van de kredieten (182 miljoen euro) en een verscherpt budgettair toezicht in de loop 
van het jaar anderzijds.

5.2.1 Vermindering van de toegekende werkingsmiddelen
De regering verminderde bij de opmaak van de initiële begroting 2015 in de primaire uitga-
ven de kredieten met 1.276,8 miljoen euro.

De besparingen waren van toepassing op alle federale en programmatorische overheids-
diensten. De grootte van de sanering hing af van de aard van de uitgaven:

• een lineaire besparing van 4 % op de personeelskredieten, met uitzondering van het 
Ministerie van Landsverdediging en de beleidscellen, die onder specifieke maatregelen 
vielen (zie hieronder);

• een vermindering met 20 % van de meeste werkingskredieten, behalve voor de beleids-
cellen, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king, het Ministerie van Landsverdediging, de overheidsschuld en NMBS-groep (FOD 
Mobiliteit en Vervoer), die specifieke maatregelen opgelegd kregen (zie hieronder);

60 Voor meer details: zie verder punt 5.3 van dit hoofdstuk (sectie 13 – Fod Binnenlandse Zaken).
61 het Boek 2016 over de Sociale Zekerheid van het Rekenhof (ter beschikking op www.rekenhof.be) vermeldt een 

bedrag van 2,3 miljard euro aan begrotingsmaatregelen. het 173e Boek van het Rekenhof beschouwt een aantal 
maatregelen in de sociale zekerheid, in overeenstemming met de begrotingsconclaven, als technische correcties 
(bv. uitstel competitiviteitspact (300 miljoen euro), uitstel van de overschrijding van de spilindex met één maand 
(74 miljoen euro)) of nieuw beleid (bv. nieuw beleid i.v.m. de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jonge-
ren (5 miljoen euro)). het Boek 2016 over de Sociale Zekerheid maakt dit onderscheid niet. 
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• een lineaire besparing van 22 % op het merendeel van de investeringskredieten, uitge-
zonderd voor het Ministerie van Landsverdediging en de beleidscellen;

• gelijkaardige lineaire besparingen voor de instellingen van openbaar nut (hierna ION)62 
en andere met de federale Staat geconsolideerde instellingen door de vermindering van 
de door de dotaties gedragen personeels- en werkingskosten;

• een structurele vermindering van 20 % van de facultatieve toelagen;
• een besparing van 4 % op de internationale bijdragen.

Daarnaast maakten een aantal departementen het voorwerp uit van specifieke besparings-
maatregelen. De belangrijkste zijn:

• FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ver-
mindering van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking (150 miljoen euro), voor 
preventieve diplomatie en conflictpreventie (11,7 miljoen euro) en voor de bijdragen aan 
internationale organisaties (5 miljoen euro);

• Ministerie van Landsverdediging: besparing op de personeels-, werkings-en investe-
ringskredieten (219,9 miljoen euro);

• FOD Mobiliteit en Vervoer: vermindering van de dotaties aan de NMBS-groep (189,9 mil-
joen euro) en aan bpost (6,5 miljoen euro); besparing op de toelage aan het Belgisch In-
stituut voor de Verkeersveiligheid (1,5 miljoen euro);

• bijkomende specifieke besparingen (88,4 miljoen euro): de Regie der Gebouwen (41,1 mil-
joen euro), de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Econo-
mie (20,9 miljoen euro), de Federale politie (15,6 miljoen euro) en de FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie (10,8 miljoen euro).

Bijkomend verminderde de regering tijdens het begrotingsconclaaf van 3 april 2015 de com-
missielonen bij de uitgiften van overheidsleningen met 18 miljoen euro (uitgavenbegroting 
van de Rijksschuld – sectie 51).

De regering verminderde dus de werkingsmiddelen van de FOD/POD, de ION en ande-
re met de federale Staat geconsolideerde instellingen in totaal met 1.294,8 miljoen euro 
(1.276,8 miljoen euro +18 miljoen euro). De tabel hieronder bevat de verdeling van deze 
besparingen over de verschillende uitgavencategorieën.

Tabel 21 –  In 2015 geplande besparingen in de primaire uitgaven (per uitgavencategorie en in miljoen 
euro)

Uitgavencategorie Bedrag  %

Personeelskredieten 338,9 26,1

Werkingskredieten 308,8 23,8

investeringskredieten 51,7 3,9

dotaties, (facultatieve) subsidies en internationale bijdragen 585,5 45,2

Anderen 9,9 0,7

Totaal 1.294,8 100,0

Bron: Rekenhof

62 Behalve	Fedasil,	waarvoor	een	specifieke	regeling	gold.
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Om het hoofd te bieden aan de risico’s op ontoereikende kredieten63 als gevolg van de alge-
mene besparingsmaatregelen, verhoogde de regering in oktober 2014 de interdepartemen-
tale provisie met 167,3 miljoen euro, waarvan 67,3 miljoen euro voor personeelsuitgaven en 
100 miljoen euro voor investeringsuitgaven. Daardoor bedroeg de besparingsinspanning 
uiteindelijk 1.227,5 miljoen euro (1.294,8 miljoen euro -167 miljoen euro).

Tijdens de begrotingscontrole van maart 2015 verhoogde de regering de vereffeningskre-
dieten met 401 miljoen, waardoor de initieel geplande sanering opnieuw werd gemilderd. 
Die stijging had betrekking op de financiering van nieuwe initiatieven. Deze initiatieven 
waren vooral bestemd om krediettekorten64 op te vangen en de weerslag van de lineaire be-
sparingen op de personeelskredieten van bepaalde autoriteitsdepartementen (Justitie, Bin-
nenlandse Zaken, Federale Politie) te verlichten. Gelet op de sinds begin 2015 toegenomen 
terreurdreiging was in de kredietverhoging ook een provisioneel krediet van 200 miljoen 
euro opgenomen om veiligheidsuitgaven te dekken.

Het Ministerie van Landsverdediging kreeg vanuit de interdepartementale provisie 100 mil-
joen euro voor de financiering van de openstaande schulden voor de aanschaf van militair 
materieel en de vernieuwing van infrastructuur. De in de initiële begroting 2015 ingeschre-
ven provisie voor personeelskredieten werd met 67 miljoen euro verminderd, en gelijk ge-
bruikt om de weerslag van de lineaire besparingen op de personeelsuitgaven te financieren.

5.2.2 Onderbenutting van de kredieten en verscherpt budgettair toezicht tijdens 
het jaar

De regering had bij de opmaak van de initiële begroting 2015 beslist de onderbenutting van 
650 miljoen euro voor de primaire uitgaven, zoals geraamd in het monitoringverslag van 
juli 2014, met 50 miljoen euro te verlagen. Ze legde de onderbenutting voor de ION vast op 
140 miljoen euro.

Bij het begrotingsconclaaf van 3 april 2015 verhoogde ze een eerste maal de onderbenut-
ting van de primaire uitgaven met 17,5 miljoen euro65. De begrotingsconclaven van juli en 
oktober 2015 hebben deze onderbenutting met respectievelijk 50 en 164,5 miljoen euro ver-
hoogd. Door deze verhoging van de onderbenutting met 232 miljoen euro66 bedroeg de 
opgelegde onderbenutting voor de FOD/POD’s 832 miljoen euro.

Om de onderbenuttingsdoelstelling te halen, verscherpte de regering ook het budgettaire 
toezicht tijdens het jaar, de zogenaamde budgettaire behoedzaamheid.

63 In	zijn	onderzoek	van	de	initiële	begroting	2015	stelde	het	Rekenhof	krediettekorten	vast	in	sectie	12	(FOD	Jus-
titie), sectie 16 (Ministerie van Landsverdediging), sectie 17 (Federale Politie en geïntegreerde werking), sectie 
18	(FOD	Financiën),	sectie	19	(Regie	der	Gebouwen),	sectie	24	(FOD	Sociale	Zekerheid),	sectie	32	(FOD	Econo-
mie, KMo, Middenstand en Energie), sectie 33 (Fod Mobiliteit en Vervoer) en sectie 44 (Pod Maatschappelijke 
integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie). Zie Parl. St. Kamer, 24 november 2015, doC 54 0495/002, 
Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015.

64 Zo	kreeg	de	FOD	Justitie	101	miljoen	euro	aan	vastleggings-	en	vereffeningskredieten	voor	de	aanzuivering	van	
achterstallige betalingen.

65 door een administratieve blokkering van de werkings- en investeringskredieten met eenzelfde bedrag.
66 Rekening	houdend	met	de	verlaging	van	de	onderbenutting	van	50	miljoen	euro	bij	de	initiële	begroting,	bedroeg	

de (netto)verhoging van de onderbenutting dus 182 miljoen euro.
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Zo werden onder meer de door het parlement goedgekeurde kredieten slechts periodiek 
vrijgegeven en/of administratief geblokkeerd voor een bedrag van 35,5 miljoen euro in vast-
leggingskredieten en 220,8 miljoen euro in vereffeningskredieten. Daarnaast mochten de 
overheidsdiensten geen ambtenaren vervangen tot 26 mei 2015 door de wervingsstop die in 
september 2014 was afgekondigd, tenzij de minister van Begroting en de minister van Amb-
tenarenzaken afwijkingen hadden toegestaan op basis van een gemotiveerde aanvraag. Ook 
nadien volgde de regering de personeelskredieten strikt op67. Deze monitoring maakte het 
niet alleen mogelijk na te gaan of de aanwervingen binnen de vastgestelde begrotingsmarge 
bleven maar ook de verwachte onderbenutting te ramen voor de personeelskredieten. Ten-
slotte zag de ministerraad er vanaf oktober 2015 strikter op toe of de uitgaven wel degelijk 
verplicht en onvermijdbaar waren, en werden de goedkeuringsprocedures van die uitgaven 
daarom verstrengd68.

Deze maatregelen hebben bijgedragen tot de onderbenutting, maar de budgettaire impact 
ervan is moeilijk te ramen.

In 2015 bedroeg de onderbenutting van de vereffeningskredieten van de primaire uitgaven 
(buiten de aan de gemeenschappen overgedragen dotaties en buiten de codes 8 en 9 die 
geen invloed hebben op het ESR-saldo) 951,9 miljoen euro. De opgelegde doelstelling werd 
dus gehaald. In punt 5.1.5 (Onderbenutting van de vereffeningskredieten) gaat het Reken-
hof dieper in op de berekeningswijze van deze onderbenutting en licht het kort toe welke 
uitgavenposten het sterkst werden onderbenut.

De ION realiseerden een onderbenutting van 38,9 miljoen euro, ruimschoots onder de op-
gelegde onderbenutting van 140 miljoen euro. Dit was voornamelijk het gevolg van een 
minder gunstig saldo van APETRA69. Volgens de vooruitzichten in de initiële begroting 
2015 zou dit 253 miljoen euro bedragen. In werkelijkheid bedroeg het slechts 103,6 miljoen 
euro70. Zonder dit minder gunstige saldo zou de onderbenutting op 188,3 miljoen euro zijn 
uitgekomen en was de doelstelling daadwerkelijk behaald. Ook de volgende twee elemen-
ten hebben het saldo negatief beïnvloed: enerzijds ontving de Regie der Gebouwen niet 
alle in de begroting ingeschreven dotaties (-52 miljoen euro), anderzijds kreeg Fedasil de 
toelating zijn reserves te gebruiken om het onthaal van de vluchtelingen te financieren71.

67 omzendbrief nr. 645 van 12 mei 2015 met informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding 
van de personeelskredieten in 2015 en 2016 en de personeelsenveloppes 2015 en 2016.

68 Omzendbrief	van	12	oktober	2015	betreffende	de	begrotingsbehoedzaamheid	op	het	einde	van	het	begrotingsjaar	
2015.

69 APETRA is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk die verantwoordelijk is voor het 
aanhouden en beheren van de verplichte olievoorraad. Zie Rekenhof, APETRA – Uitvoering van de opdrachten van 
openbare dienst in 2014, zoals meegedeeld aan de Kamer op 25 mei 2016. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

70 de vooropgezette verkoop van het surplus aan voorraadstocks boven de 90 dagen werd beperkt. Zie ook Parl. St. 
Kamer, doC 54 1026/002, 22 mei 2015, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbe-
groting voor het begrotingsjaar 2015, p. 12, en Parl. St. Kamer, doC 54 1351/002, 27 november 2015, Commentaar en 
opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016, p. 15.

71 Beslissing van de ministerraad van 6 augustus 2015 en Monitoringcomité, Estimations contrôle budgétaire 2016, 
maart 2016, p. 66-67.
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5.3 Commentaar per sectie

Sectie 12 – Justitie

1 Wegwerking van de betaalachterstand op de werkingskredieten

Omdat de betaalachterstand voornamelijk betrekking had op gerechtskosten en op medi-
sche kosten van gedetineerden voor de periode 2011-2014 (145,8 miljoen euro, plus 6,2 mil-
joen euro aan uitgaven voor telefonie die dateren van 2014 en werden gefactureerd in 2015), 
moesten in 2015 bijkredieten worden toegekend. Dat gebeurde in essentie via twee begro-
tingsaanpassingen72. Het saldo73 werd gedekt door de tweede verdeling van de provisie74 van 
200 miljoen euro voor veiligheid, waartoe de ministerraad van 3 april 2015 besliste75, en via 
een overdracht van 6,2 miljoen euro76 afkomstig van de interdepartementale provisie77 voor 
de uitgaven voor telefonie.

Op 1 februari 2016 was van de 152 miljoen euro aan achterstallen die op specifieke visums 
waren vastgelegd, meer dan 150,2 miljoen euro vereffend: 71,75 miljoen euro aan gerechts-
kosten78, 43,66 miljoen euro aan medische kosten van gedetineerden en geïnterneerden79, 
15,52 miljoen euro voor de algemene werking van de gewone rechtbanken80, 5,13 miljoen 
euro voor informatica-uitgaven81 en 3,35 miljoen euro voor informatica-investeringen82 van 
diezelfde rechtbanken.

Bij de eerste begrotingscontrole83 had het Rekenhof die praktijken bekritiseerd, en in het 
bijzonder de opeenstapeling van onbetaalde facturen en het feit dat de kost daarvan uitein-
delijk achteraf werd vastgekoppeld aan voorgaande boekjaren waarover de regering geen 
rekenschap meer hoeft af te leggen.

72 de tweede regulariseerde de beraadslaging nr. 3232 van de ministerraad van 23 oktober 2015. Bij gebrek aan be-
schikbare kredieten in de algemene uitgavenbegroting van 2015 had de regering op grond van artikel 70 van de 
wet van 22 mei 2003 toestemming verleend voor de vastlegging van 35,0 miljoen euro aan uitgaven inzake ge-
rechtskosten. Volgens het Rekenhof beantwoordde die toestemming niet aan de voorwaarde van uitzonderlijke of 
onvoorzienbare omstandigheden die dat artikel oplegt.

73 Waaronder	16,92	miljoen	euro	afkomstig	van	een	transactie	tussen	twee	telefoonoperatoren	en	de	Staat	voor	pres-
taties	in	de	periode	2012-2014,	met	facturen	van	vóór	1	januari	2015.	Het	definitieve	saldo	van	de	transactie	beliep	
7,36 miljoen euro en werd gedekt met de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet voor uitgaven in ver-
band met de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven tegen terrorisme en radicalisme (koninklijk besluit 
van 21 juli 2016).

74 Koninklijk besluit van 2 december 2015. die overdracht komt aan bod in punt 5.1.6.
75 Basisallocatie 03.41.10.01.00.02.
76 Koninklijk besluit van 26 oktober 2015.
77 Basisallocatie 03.41.10.01.00.01.
78 Basisallocatie 12.56.03.12.11.40.
79 Basisallocatie 12.51.32.12.11.31.
80 Basisallocatie 12.56.02.12.11.01.
81 Basisallocatie 12.56.02.12.11.04. 
82 Basisallocatie 12.56.02.74.22.04.
83 Parl. St. Kamer, 22 mei 2015, doC 54 1026/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing 

van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015, p. 35 en volgende. 
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Om te vermijden dat dergelijke situaties zich nog voordoen, heeft het Rekenhof aanbevolen 
de facturen van de FOD Justitie meteen in de boekhouding te registreren en voldoende 
kredieten op te nemen in de begroting.

In juni 2015 diende de FOD Justitie een omstandig dossier in bij het Instituut voor de Natio-
nale Rekeningen (INR). De FOD verbond zich ertoe de onbetaalde facturen te verwerken in 
overeenstemming met de ESR-regels. Die stellen dat verrichtingen moeten worden geboekt 
bij de transactie en niet bij de betaling.

Op die manier werden de geregulariseerde bedragen boekhoudkundig bestemd voor de 
jaren waarin de bijbehorende facturen waren uitgegeven, wat het INR ertoe bracht de reke-
ningen 2010-2015 te corrigeren84.

In 2016 werd ook een negatieve correctie van 35 miljoen euro geboekt om rekening te hou-
den met de facturen voor uitgaven die in 2015 werden gedaan85 maar die niet in 2015 werden 
geboekt.

2 Hervorming van de rechterlijke organisatie

De hervorming van de rechterlijke organisatie86 heeft geleid tot wijzigingen in de structuur 
van de algemene uitgavenbegroting 2015. Drie nieuwe programma’s werden toegevoegd87. 
Als gevolg van die hervorming beheren de rechtbanken en de parketten zelf de werkings-
middelen die ze toegekend krijgen. Het college van de hoven en rechtbanken en het college 
van het Openbaar Ministerie hebben de taak dat beheer te ondersteunen en te controleren.

De uitvoering van de begroting 2015 kenmerkt zich door de geringe benutting van de kre-
dieten die werden toegekend aan het college van de hoven en rechtbanken en, in mindere 
mate, aan het college van het Openbaar Ministerie.

84 in verband met 2015: zie punt 1.2 van dit hoofdstuk over het vorderingensaldo.
85 Parl. St. Kamer, 6 juni 2016, doC 54 1804/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegro-

ting voor het begrotingsjaar 2016, p. 50, over de “Achterstallen 2015”, die op minstens 33,9 miljoen euro werden 
geraamd.

86 Ingevoerd	door	de	wet	van	18	februari	2014	betreffende	de	invoering	van	een	verzelfstandigd	beheer	voor	de	rech-
terlijke organisatie, die voortaan wordt geregeld in titel iV van het Gerechtelijk Wetboek.

87 Programma 12.56.7 – College van de hoven en rechtbanken; programma 12.56.8 – College van het openbaar minis-
terie; programma 12.56.9 – hof van Cassatie.
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Tabel 22 –  Benutting van de kredieten (in duizend euro)

Programma’s Vastleggings-
kredieten Benutting  % Vereffenings-

kredieten Benutting  %

12.56.7	–	College	
van de hoven en 
rechtbanken

1.720,0 1.078,1 62,7 1.764,0 1.011,2 57,3

12.56.8	–	College	
van het openbaar 
Ministerie

2.096,0 1.731,0 82,6 2.076,0 1.554,5 74,9

12.56.9	–	Hof	van	
Cassatie(*)

13.102,0 12.919,5 98,6 13.102,0 12.919,5 98,6

(*) het betreft de bezoldigingen van het personeel van het hof van Cassatie.

Bron: Rekenhof

De initiële kredieten, die bedoeld waren voor een volledig jaar, werden slechts ten dele 
benut omdat er een aanwervingsstop was. De wet houdende de eerste aanpassing van de 
begroting88 liet op zich wachten, waardoor de toegekende bijkredieten niet optimaal kon-
den worden benut. Het merendeel van de selectieprocedures vond pas plaats in het laatste 
kwartaal.

De kredieten werden in 2015 voornamelijk gebruikt voor de overname van het personeel 
van het secretariaat van het college van procureurs-generaal en van het Vast Bureau Statis-
tiek en Werklastmeting89.

De wettelijke bepalingen in verband met de hervorming traden in werking op 1 april 2014, 
met uitzondering van hoofdstuk IV (over de beheersovereenkomsten en -plannen) en 
hoofdstuk V (over het financieel beheer). Die hoofdstukken zullen in werking treden op 
een door de koning te bepalen datum.

Op 1 december 2014 werd het directiecomité van de FOD Justitie omgevormd90 tot een ge-
meenschappelijk beheerscomité voor alle aangelegenheden die de ondersteuning van de 
rechterlijke orde betreffen. Elk college is erin vertegenwoordigd. Het comité speelt een sleu-
telrol bij de evolutie naar meer beheersautonomie en beheersovereenkomsten91.

Het Justitieplan van de minister stelt dat vanaf 2017 beheersovereenkomsten worden ge-
sloten met de drie colleges, waaronder ook het Hof van Cassatie, zodat de al vernoemde 
hoofdstukken IV en V in werking kunnen treden92.

Bovendien heeft de minister een ontwerp van aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek 
uitgewerkt die verband houdt met de beheersautonomie. Hij heeft dat ontwerp van aanpas-

88 Wet van 20 juli 2015, gepubliceerd op 30 juli.
89 de steundienst van het college van de hoven en rechtbanken heeft de statistiekenprojecten overgenomen van het 

vast bureau.
90 in uitvoering van de overgangsmaatregel vervat in artikel 43 van de wet.
91 Justitieplan van de minister, 18 maart 2015, punt 355.
92 Justitieplan, idem, punt iV.2.3.4.
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sing voorgelegd aan het college van de hoven en rechtbanken en aan het college van het 
Openbaar Ministerie.

Tot slot preciseert de beheersovereenkomst tussen de minister en de voorzitter van het 
directiecomité van de FOD dat het principe van de beheersautonomie moet worden uitge-
voerd vanaf 1 januari 2018 en dat er dus wettelijke bepalingen en praktijken moeten worden 
uitgewerkt. De grote parameters worden wettelijk vastgelegd in de loop van 201693.

Sectie 13 – Binnenlandse Zaken

1 Kredieten bestemd voor asiel en migratie

FOD Binnenlandse Zaken
In 2015 vertegenwoordigden de uitgaven voor asiel en migratie 42 % van de personeelsuitga-
ven van de FOD (123,0 miljoen euro, waarvan 82,5 miljoen euro voor de personeelsuitgaven 
van de Dienst Vreemdelingenzaken, 23,7 miljoen euro voor de personeelsuitgaven van het 
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, en 16,8 miljoen euro voor 
de personeelsuitgaven van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). Die uitgaven stegen 
echter niet in vergelijking met 2014, noch in absolute cijfers, noch in relatief aandeel.

De werkings- en investeringsuitgaven in 2015 bedroegen 46,1 miljoen euro (tegenover 
41,1 miljoen euro in 2014), dit is 61 % van de totale werkings- en investeringsuitgaven van 
de FOD.

Bij de begrotingscontrole 201594 ontving het asiel- en migratiebeleid meer dan 8 miljoen 
euro aan bijkredieten: 5 miljoen euro voor personeelskosten, 0,75 miljoen euro voor wer-
kingskosten en 2,5 miljoen euro voor repatriëringskosten. Die bedragen werden in hoofd-
zaak bestemd voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen.

Fedasil
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekersstaat staat in voor de opvang 
van asielzoekers en andere doelgroepen, en garandeert de kwaliteit en de conformiteit bin-
nen de verschillende opvangstructuren95. Het coördineert ook de verschillende vrijwillige 
terugkeerprogramma’s.

Voor zijn werking ontvangt Fedasil jaarlijks een dotatie. Tot 2015 was deze dotatie inge-
schreven in de begroting van de POD Maatschappelijke Integratie. Vanaf 2016 neemt de 
FOD Binnenlandse Zaken deze dotatie op zijn begroting ten laste. Deze dotatie bedroeg in 
2015 296,4 miljoen euro. In 2013 was dat 335,8 miljoen euro en in 2014 303,4 miljoen euro.

93 Artikel 12 Prioriteiten van de minister van de beheersovereenkomst 2016-2018 van 12 februari 2016.
94 Ministerraad	van	3	april	2015,	notificaties	in	verband	met	de	begrotingscontrole	2015,	p.	7-8.
95 Fedasil is een instelling van openbaar nut die werd opgericht door de programmawet van 19 juli 2001 en operatio-

neel is sinds mei 2002.
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Om het hoofd te bieden aan de asielcrisis creëerde de regering in augustus 2015 bijkomende 
opvangplaatsen (van 16.000 naar 33.408). Voor de financiering van deze initiatieven, ge-
raamd op 37,4 miljoen euro in 2015, besliste de regering de beschikbare reserves bij Fedasil 
aan te wenden96.

2 Kredieten bestemd voor de veiligheid in het kader van de strijd tegen het ter-
rorisme

Deze kredieten zijn niet gecentraliseerd binnen de begroting van de FOD Binnenlandse 
Zaken maar ingeschreven in verschillende programma’s, zoals het bestaansmiddelenpro-
gramma van het Crisiscentrum97, diverse programma’s inzake civiele veiligheid98 alsook 
programma’s voor de veiligheid in het kader van Europese topontmoetingen in Brussel99 en 
voor de lokale integrale veiligheid100.

De kredieten bestemd voor het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Drei-
ging (Ocad)101 vallen eveneens binnen die categorie. In 2015 bedroegen de uitgaven van het 
Ocad 1,5 miljoen euro (tegenover 1,4 miljoen euro in 2014). Ze betreffen 1,2 miljoen euro 
aan personeelsuitgaven en 0,3 miljoen euro aan werkings- en investeringsuitgaven. Bij de 
eerste begrotingsaanpassing102 werden de personeelskredieten overigens met 0,4 miljoen 
euro verhoogd.

Het totale bedrag aan uitgaven dat in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken werd 
bestemd voor de veiligheid, kan dus niet rechtstreeks worden afgeleid uit de analyse van de 
uitvoering van die begroting.

Voorts werden in het kader van het terrorisme, in totaal 14,7 miljoen euro aan vastleg-
gingskredieten en 8,1 miljoen euro aan vereffeningskredieten overgeheveld vanuit de vei-
ligheidsprovisie in de begroting 2015 van de FOD Budget en Beheerscontrole103. Die bedra-
gen waren voornamelijk bestemd voor de subsidiëring van de Stichting van het Jodendom 
van België104 met het oog op investeringen voor de beveiliging en de fysieke bescherming 
van de gebouwen. Ze waren ook bestemd voor het bestaansmiddelenprogramma van de 
Dienst Vreemdelingenzaken om er achterstallige advocatenkosten en repatriëringskosten 
mee te betalen105.

96 Beslissing van de ministerraad van 6 augustus 2015 en Monitoringcomité, Estimation controle budgétaire 2016, 
maart 2016, p. 66-67. uit de voorgelegde cijfers over het boekjaar 2015 blijkt inderdaad dat de reserves van Fedasil 
met 40 miljoen zijn gedaald. Bij de afsluiting van dit Boek was de controle van de rekeningen nog niet afgerond. 
het Rekenhof kan bijgevolg niet beoordelen of deze daling integraal toe te schrijven is aan de asielcrisis of dat ook 
andere elementen aan de basis liggen.

97 Programma 13.50.0.
98 Meer bepaald het programma 13.54.2.
99 Programma 13.56.7.
100 Programma 13.56.8.
101 Programma 13.66.0.
102 Ministerraad	van	3	april	2015,	notificaties	met	betrekking	tot	de	begrotingscontrole	2015,	p.	9.
103 Koninklijke besluiten van 2 oktober en 2 december 2015.
104 4	miljoen	euro	aan	vastleggingen	en	3	miljoen	euro	aan	vereffeningen	op	basisallocatie	13.56.82.52.10.01	–	Subsi-

dies voor investeringen inzake de beveiliging en fysieke bescherming van gebouwen.
105 Programma 13.55.0 voor 4,9 miljoen euro. Zie eerder in dit deel, punt 5.1.6 “Gebruik van de interdepartementale 

provisie “Veiligheid”.
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Die overdrachten hadden overigens betrekking op de werkings- en investeringsuitgaven 
voor de bestaansmiddelenprogramma’s van de beheersorganen106, van het Crisiscentrum107 
en van de Dienst Vreemdelingenzaken108, alsook voor de programma’s in verband met de 
operaties van de civiele veiligheid109 en met het Visa Information System110.

Sectie 19 - Regie der Gebouwen

1 Inleiding

De Regie der Gebouwen, een instelling van openbaar nut van categorie A111, staat in voor 
het beheer van het vastgoed van en voor rekening van de Belgische Staat. Om de uitgaven 
voor de huisvesting van de diensten van de Staat te financieren, en om de internationale 
verplichtingen van de Staat inzake immobiliën na te komen112 ontvangt de Regie een dotatie 
die is ingeschreven in de begrotingssectie 19 van de algemene uitgavenbegroting. Daar-
naast geniet de Regie ook vanuit de begrotingssectie 01 een dotatie voor het onderhoud van 
en de investeringen in de koninklijke paleizen.

Het Rekenhof ging de aanwending van deze dotaties na op basis van de voorlopige uitvoe-
ring van de eigen begroting van de Regie113.

106 Programma 13.21.0 voor 0,07 miljoen euro.
107 Programma 13.50.0 voor 3,15 miljoen euro.
108 Programma 13.55.0 voor 0,9 miljoen euro.
109 Programma 13.54.2 voor 1,3 miljoen euro.
110 Programma 13.55.3 voor 0,09 miljoen euro.
111 Zie	artikel	1	van	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.	De	

Regie	is	opgericht	bij	wet	van	1	april	1971	en	staat	onder	het	hiërarchisch	gezag	van	de	minister	van	Veiligheid	en	
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.

112 deze dotaties zijn ingeschreven op vijftien verschillende basisallocaties.
113 de Regie der Gebouwen heeft de rekeningen 2015 nog niet voorgelegd aan het Rekenhof. Zie ook verder in deel ii 

van dit Boek het artikel “Regie der Gebouwen: rekeningen 2012-2014”.
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Tabel 23 –  Overzicht van de begroting 2015 van de Regie (in miljoen euro)

 Initiële  
begroting 2015 Aanpassingen(1) Realisaties 

2015 Verschil

Ontvangsten (I)

dotaties 737,4 781,1 729,4 51,7

Eigen ontvangsten 158,8 164,7 111,4 53,3

Verkoop van gebouwen 25,5 25,5 21,1 4,4

Financiële ontvangsten  
(leningen)

29,4 32 0 32

Andere 103,9 107,2 90,3 16,9

ontvangsten voor orde 38,7 39,3 35,7 3,6

Totaal 934,9 985,1 876,5 108,6

Uitgaven volgens ESR-classificaties (II)

interne verrichtingen 66,8 67,5 59,9 7,6

Personeelsuitgaven 69,3 69,1 57,5 11,6

Werkingsuitgaven(2) 514,3 565,3 553,3 12,0

Rentelasten 4,7 4,7 4,7 0,0

inkomens- en kapitaaloverdrachten 0,3 0,5 0,5 0,0

investeringsuitgaven 160,8 153,8 120,8 33,0

Kredietverlening 98,7 121,0 112,0 9,0

Totaal 914,9 981,9 908,7 73,2

 Begrotingssaldo (III) = (I) – (II)

Begrotingsoverschot	(+)	of	begro-
tingstekort (-)

20 3,2 -32,2 35,4

ESR-correcties

ontvangsten -148,1 -148,7 -112,2 -36,5

uitgaven -137,4 -160,4 -145,5 -14,9

ESR-saldo

ESR-ontvangsten 786,8 836,4 764,2 72,2

ESR-uitgaven 777,5 821,5 763,1 58,4

ESR-saldo 9,3 14,9 1,1 13,8

(1)  de kolom “aanpassingen” omvat alle wijzigingen aan het initieel krediet door de eerste aangepaste begroting 2015, 

herverdelingen en provisies.

(2)  de werkingsuitgaven omvatten de eigen werkingsuitgaven, de huuruitgaven, de standaardinrichtingswerken in ge-

huurde gebouwen en de onderhoudsuitgaven.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de Regie der Gebouwen
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2 Ontvangsten

2.1 Algemeen
De ontvangsten van de Regie lagen 108,6 miljoen euro lager dan geraamd. De belangrijkste 
oorzaken zijn:

• 51,7 miljoen euro van de begrote dotaties werd niet doorgestort, onder meer door een 
negatief advies van de Inspectie van Financiën114. Hierdoor moest de Regie haar dotaties 
herschikken en voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ze waren toegekend.

• De opbrengsten uit de verkoop van onroerende goederen lagen 4,4 miljoen euro lager 
dan begroot.

• De Nationale Loterij stortte de reglementair toegekende subsidies115 (9,6 miljoen euro) 
voor de restauratie van het architecturaal patrimonium en een aantal specifieke projec-
ten ook in 2015 niet door (zie verder, punt 2.3 van dit artikel).

• De Regie financierde de investeringsuitgaven voor het Koninklijk Museum van Midden-
Afrika (29,4 miljoen euro) met haar financiële reserve116 i.p.v. met leningen.

2.2 Verkoop van vastgoed
De Regie kan de opbrengsten van de verkopen van onroerende goederen aanwenden. De 
opbrengsten die op het einde van het begrotingsjaar niet zijn aangewend, moeten worden 
overgedragen naar het volgende begrotingsjaar. Om deze gelden te beheren is bij de Regie 
het financieringsfonds opgericht117.

In zijn beleidsnota 2015118 plande de bevoegde minister een versnelde valorisatie van leeg-
staande staatseigendommen. De ontvangsten uit de verkoop van vastgoed bedroegen 
21,1 miljoen euro i.p.v. de geraamde 25,5 miljoen euro. Deze minderontvangst van 4,4 mil-
joen euro is onder meer toe te schrijven aan de laattijdige realisatie van geplande verkopen.

Het federaal aankoopcomité is belast met de verkoop van de federale staatseigendommen. 
Door een personeelsgebrek kon het comité de verkopen niet tijdig realiseren119. Opdat de 
Regie haar vastgoedportefeuille beter zou kunnen valoriseren, besliste de ministerraad van 
4 maart 2016 de oprichtingswet van 1 april 1971 aan te passen. Dit resulteerde in de wet van 
27 juni 2016120 op basis waarvan de Regie voortaan zelf haar vastgoed kan verkopen, zonder 
tussenkomst van het federaal aankoopcomité, en het door haar beheerde patrimonium kan 
valoriseren. De Regie verwacht de komende jaren dan ook een gevoelige toename van de 
opbrengsten uit verkopen.

114 De	Inspectie	meende	dat	de	Regie	over	voldoende	financiële	middelen	beschikte	als	gevolg	van	de	niet	volledige	
aanwending van bepaalde dotaties. Ze was van oordeel dat de Regie eerst deze overschotten moest aanwenden.

115 Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de nati-
onale Loterij voor het dienstjaar 2015.

116 deze reserve bestaat uit de niet volledige aanwending van de dotaties van voorgaande jaren en uit de opbrengsten 
van de verkoop van onroerende goederen.

117 Artikel 335 van de programmawet van 22 december 1989.
118 Parl. St. Kamer, 13 november 2014, doC 54 0588/004, Algemene beleidsnota van de Regie der Gebouwen, p.7.
119 Parl. St. Kamer, 4 mei 2016, doC 54 1816/001, Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van 

de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, p. 4.
120 Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprich-

ting van een Regie der Gebouwen.
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2.3 Subsidies van de Nationale Loterij
De Regie der Gebouwen heeft jaarlijks recht op een subsidie van gemiddeld 10 miljoen euro 
van de Nationale Loterij voor de financiering van een deel van haar statutaire opdrachten. 
De Regie gebruikt die voor de restauratie van het architecturaal patrimonium en voor een 
aantal specifieke projecten, zoals het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare 
gebouwen voor personen met een verminderde mobiliteit.

Zoals voor de periode 2010-2014, stortte de Nationale Loterij ook in 2015 de reglementair 
toegekende subsidies niet. Door een aantal juridische discussies in het verleden, wens-
te de Nationale Loterij eerst een overeenkomst te sluiten waarin de doelstellingen, de 
 rapporterings- en controleregels nader worden gedefinieerd. Deze overeenkomst werd ook 
in 2015 niet gesloten. De reden hiervan is niet duidelijk. Het gecumuleerde bedrag aan niet-
gestorte subsidies bedraagt inmiddels 61,4 miljoen euro121.

2.4 Bezetterslasten WTC II
De Regie prefinanciert de bezetterslasten122 voor het WTC II-gebouw in Brussel. Het gaat 
om uitgaven die de Regie niet ten laste hoeft te nemen, maar die zij om efficiëntieredenen 
zelf betaalt aan de leveranciers en daarna terugvordert van de bezetters van de gebouwen. 
Deze verrichtingen zijn dus in principe budgettair neutraal voor de Regie.

De Regie ontving voor de periode 2010-2015 48,7 miljoen euro aan facturen voor bezetters-
lasten. De "bezetters"123 betaalden hiervan slechts 39,6 miljoen euro terug. Zij menen dat de 
eigenaars van de gebouwen te hoge kosten aanrekenen in vergelijking met andere gebou-
wen. Ze weigeren daarom het nog openstaande bedrag (meer dan 9 miljoen euro) terug te 
betalen.

Tijdens het bilaterale overleg bij de opmaak van de aangepaste begroting 2016, is de vol-
gende oplossing uitgewerkt: de bezetters dragen voor de resterende looptijd van de huur-
contracten de “normale" huurlasten124 (48,9 %), de Regie het buitensporige deel (51,1 %). De 
Regie neemt ook de nog openstaande vorderingen van 9,1 miljoen euro ten laste van haar 
begroting 2015. Dit beïnvloedt het ESR-saldo 2015 van de Regie125 negatief.

3 Uitgaven

3.1 Investeringsuitgaven

Vastgoedstrategie
In 2014 besliste de regering dat de Regie permanent en gestructureerd met haar klanten 
moest overleggen om haar vastgoedbehoeften te bepalen. Dit overleg zou worden georga-

121 Tijdens het bilaterale overleg bij de aangepaste begroting 2016 werd aan de Regie beloofd dat de achterstallige 
subsidies in de loop van het begrotingsjaar 2016 zouden worden gestort.

122 het gaat om huur- en exploitatiekosten, water- en energieverbruik, onderhoud van lokalen enz.
123 Fod Binnenlandse Zaken en Pod Maatschappelijke integratie.
124 dit gebeurde op basis van een vergelijking gemaakt tussen de bezetterslasten in het WTC iii-gebouw en het WTC 

ii-gebouw. deze lasten bedroegen in WTC iii 57,7 euro/m² en 118 euro/m² in WTC ii.
125 de annulatie van oninvorderbare vastgestelde rechten (wegens faillissement, vonnis, kwijtschelding, onvermogen 

van de debiteur, verjaring enz.) gebeurt door een regularisatieboeking langs de uitgavenzijde. deze boeking geeft 
geen	aanleiding	tot	een	financiële	operatie.
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niseerd in het Strategisch Comité en onder meer uitmonden in een gecoördineerde vast-
goedstrategie. Dit comité was in 2015 nog niet operationeel en er is dus nog geen vastgoed-
strategie126.

Structurele vermindering van de investeringsdotatie
Tijdens het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2014 besliste de regering de investerings-
kredieten127 voor de Regie structureel met 10 % te verminderen. De investeringsdotaties 
verminderden bijgevolg met 11,9 miljoen euro128. De Regie moest bijgevolg haar investe-
ringsprogramma voor 2015 aanpassen en een aantal projecten naar de komende jaren ver-
schuiven. Deze aanpassingen verliepen vrij moeizaam. De bevoegde minister kon onder 
andere hierdoor het programma pas op 23 april 2015 goedkeuren.

Om het krediettekort voor de standaardinrichtingswerken in gehuurde gebouwen op te 
vangen, moest de Regie dit investeringsprogramma in 2015 bijkomend met 4,2 miljoen euro 
verminderen door opnieuw projecten naar de volgende jaren door te schuiven (zie verder, 
punt 3.3 van dit artikel).

Het Rekenhof is van oordeel dat het doorschuiven van projecten de relatie met de klanten 
verstoort en de toekomstige begrotingen belast.

Een eerste schijf van 50 % van het investeringsprogramma werd pas officieus vrijgegeven op 
4 augustus 2015. Bovendien voerde de regering vanaf 12 oktober 2015 het systeem van bud-
gettaire behoedzaamheid in. Deze administratieve en budgettaire beslissingen bemoeilijk-
ten een gelijkmatige spreiding en gunning van de projecten en een optimale aanwending 
van de kredieten.

De Regie ontving bijna 44 miljoen euro van de begrote investeringsdotaties niet, zodat zij 
29,5 miljoen euro tekort kwam om alle investeringsuitgaven te betalen. Ze zuiverde dit 
tekort aan met het niet-aangewende gedeelte van dotaties die ze voor haar andere activitei-
ten heeft ontvangen. Dit is in strijd met het principe van de specialiteit van de begroting. 
Elke dotatie is in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven onder een afzonderlijke ba-
sisallocatie en voor een welbepaalde uitgave. Tenzij hiervoor een budgettaire machtiging 
is verleend129, kan het niet-aangewende gedeelte van een bepaalde dotatie in principe niet 
worden gebruikt om tekorten op andere dotaties aan te zuiveren. Om het budgettaire be-
heer te optimaliseren beveelt het Rekenhof dan ook aan een financieringsbesluit te nemen 
waarin de betalingsregels van de verschillende dotaties zijn opgenomen.

Uitgaven voor energiebesparende investeringen (Fedesco nv)
De Regie ontvangt vanuit de algemene uitgavenbegroting twee dotaties die ze op basis 
van de noden doorstort aan Fedesco (een energiedienstenbedrijf dat een filiaal was van de 
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) voor de personeels- en werkingskos-

126 deze problemen kwamen aan bod in het verslag van het Rekenhof, Beheer van de vastgoedbehoeften van de Staat 
door de Regie der Gebouwen, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, december 2014, 46 p. Ter be-
schikking op www.rekenhof.be.

127 Basisallocaties 19.55.21.61.41.03 en 19.55.27.61.41.03.
128 -11,3 miljoen euro op de basisallocatie 19.55.21.61.41.03 en -0,6 miljoen euro op de basisallocatie 19.55.27.61.41.03.
129 Volgens artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 kan de bevoegde minister tijdens het begrotingsjaar en met de in-

stemming van de minister van Begroting, de basisallocaties herverdelen.
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ten (basisallocatie 19.55.27.41.40.02) en de energiebesparende investeringen (basisalloca-
tie 19.55.27.61.41.03). Hiervoor was in de algemene uitgavenbegroting respectievelijk 0,8 en 
5,8 miljoen euro ingeschreven.

Het begrotingsconclaaf van 15 oktober 2014 besliste dat de Regie vanaf 2015 het personeel 
en de activiteiten van Fedesco (die werd ontbonden) zou overnemen.

Hoewel de minister belast met de Regie der Gebouwen zich voornam de energiebesparende 
investeringen te maximaliseren130, heeft de overdracht en de integratie van Fedesco ertoe 
geleid dat er in 2015 bijna geen nieuwe investeringen zijn toegewezen.

De Regie heeft in 2015 2,6 miljoen euro aan Fedesco overgemaakt zodat het zijn encours op 
de energiebesparende investeringen kon vereffenen. De Regie heeft de hiervoor begrote do-
tatie van 5,8 miljoen euro echter niet ontvangen. Zij heeft ook deze schulden aangezuiverd 
met overschotten op andere dotaties.

Investeringsuitgaven voor het Brusselse Justitiepaleis
De Regie ontvangt een dotatie voor het onderhoud en de restauratie van het Brusselse Jus-
titiepaleis131. Zolang de regering geen definitieve beslissing neemt over de toekomstige rol 
van dit justitiepaleis, legt de Regie geen substantiële werken vast. De Regie gebruikt deze 
dotatie enkel voor kleine, dringende onderhouds- en instandhoudingswerken. Dit verklaart 
waarom ze het vastleggingskrediet van 3,8 miljoen euro slechts voor 0,3 miljoen euro aan-
wendde.

Het Rekenhof is van oordeel dat door deze impasse de restauratiekosten jaarlijks progres-
sief zullen toenemen en de toekomstige begrotingen zwaarder zullen belasten.

Investeringsuitgaven in het kader van de huisvesting van de Europese Unie en andere 
internationale instellingen
De Regie ontvangt jaarlijks een dotatie voor de financiering van investeringsuitgaven in 
het kader van de huisvesting van de Europese Unie en andere internationale instellingen132. 
Deze dotatie bedroeg bij de initiële begroting 2,3 miljoen euro, maar werd in de loop van het 
jaar verhoogd met 34,6 miljoen euro voor de uitbetaling van schadevergoedingen133.

In het kader van de huisvesting van de Europese Unie, beheert de Regie het Résidence Pa-
lace-project als nieuwe zetel voor de Raad van de Europese Unie. De Regie staat in voor de 
renovatie van het gebouw.

130 Parl. St. Kamer, 13 november 2014, doC 54 0588/004, Algemene beleidsnota van de Regie der Gebouwen, p.8-9.
131 Bij	de	initiële	begroting	bedroeg	deze	dotatie	2,6	miljoen	euro	(basisallocatie	19.55.21.61.41.08).	In	de	loop	van	

het begrotingsjaar werd het krediet echter met 1 miljoen euro verminderd en herverdeeld naar de dotatie voor de 
huuruitgaven (basisallocatie 19.55.22.41.40.01).

132 Basisallocatie 19.55.24.61.41.04.
133 De	koninklijke	besluiten	van	8	juni	en	26	oktober	2016	houdende	gedeeltelijke	verdeling,	betreffende	schadever-

goedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en optifed, van het provisioneel krediet 
ingeschreven in het programma 03.41.1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (respec-
tievelijk 4 en 30,6 miljoen euro).
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De moeizame uitvoering van de werken leidde tot schadevergoedingen, verrekeningen en 
gerechtelijke procedures van de algemene aannemer. Met goedkeuring van de ministerraad 
van 16 oktober 2015 sloot de Regie in 2015 een dading met de algemene aannemer en be-
taalde zij hem een provisie van 30,6 miljoen euro. Diezelfde ministerraad oordeelde echter 
dat de Regie deze schadevergoeding deels bij de REU en eventuele andere actoren van het 
bouwproces (zoals het verantwoordelijke studiebureau) moest terugvorderen134. De discus-
sie met de Raad van de Europese Unie was in 2015 echter nog niet opgestart.

3.2 Werkingsuitgaven

Huuruitgaven en uitgaven voor de standaardinrichtingswerken
De Regie ontvangt de middelen voor de huurgelden en de standaardinrichtingswerken in 
gehuurde gebouwen via de basisallocaties 19.55.22.41.40.01 en 19.55.26.41.40.09.

Ingevolge de zesde staatshervorming en de daling van het aantal federale ambtenaren be-
sliste de ministerraad van 15 oktober 2014 een programma op te starten om de huuruitga-
ven met 5 % te verminderen. Dit programma moest in 2015 een besparing van 23,8 miljoen 
euro opleveren.

Het Rekenhof stelt vast dat deze besparingsdoelstelling niet werd verwezenlijkt en wel-
licht pas in 2019 zal worden gehaald. De contractuele modaliteiten van de huurcontracten 
(looptijd, opzeg …) en de procedure om de bezetting te optimaliseren en de verhuizing 
van de klanten te organiseren maken het niet mogelijk deze besparing binnen een jaar te 
realiseren.

De huurdotaties bedroegen bij de initiële begroting 2015 452,4 miljoen euro. In de loop 
van 2015 werd duidelijk dat deze dotaties ontoereikend zouden zijn. Ze werden daarom 
verhoogd tot 460,2 miljoen euro. Bij deze verhoging hield de regering echter geen rekening 
met de voor 2015 geplande maar door de ministerraad nog goed te keuren werken.

De gerealiseerde uitgaven bedroegen uiteindelijk 469,2 miljoen euro. Van de huurdotatie is 
6,9 miljoen euro niet doorgestort waardoor het tekort op de huuruitgaven bijna 16 miljoen 
euro bedroeg. Ook hier zuiverde de Regie het tekort met andere ontvangsten aan.

Onderhoudsuitgaven
Voor de financiering van de gewone onderhoudsuitgaven aan de gebouwen ontvangt de 
Regie een specifieke dotatie135. Voor het begrotingsjaar 2015 bedroeg die 22,8 miljoen euro.

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie zoals in 2014 deze dotatie slechts voor de helft aanwend-
de136. Het wijst er opnieuw op dat de Regie over geen onderhoudsstrategie en -programma 
beschikt. Een onderhoudsstrategie en -programma verhoogt nochtans de bruikbaarheid, 
de betrouwbaarheid en de veiligheid van de gebouwen en leidt ertoe dat de waarde van het 
onroerend goed niet vermindert.

134 de Regie is van oordeel dat de provisie deel uitmaakt van de investeringskosten van het project. Meer bepaald 
hangt zij volgens de Regie samen met de wijzigingen die de Raad van de Europese unie aan het project aanbracht, 
en de verlenging (verstoring van de uitvoering) die daarvan het gevolg is geweest. 

135 Basisallocatie 19.55.22.41.40.03.
136 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 92-93. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De Regie is zich bewust van deze problematiek en neemt zich voor dit in de toekomst zoveel 
mogelijk te vermijden. Ze wijst er wel op dat ze over te weinig personeel beschikt om een 
gedegen preventief onderhoudsbeleid uit te werken en uit te voeren.

3.3	 Uitgaven	gefinancierd	door	alternatieve	financiering
De uitgaven die worden gefinancierd door de alternatieve financiering zijn de uitgaven 
voor de aankoop van gebouwen door middel van huurkoop en/of analoge verrichtingen 
en van het onderhoud van dergelijke gebouwen. De Regie raamde deze uitgaven in 2015 op 
85,2 miljoen euro, waarvan 52,3 miljoen euro gefinancierd door een dotatie137, 32 miljoen 
euro met leningen en 0,8 miljoen euro met een subsidie van de Nationale Loterij.

Het bedrag aan leningen was in hoofdzaak bestemd voor de financiering van de investering 
aan het Koninklijk Museum Midden-Afrika (29,4 miljoen euro). In de loop van het jaar 
koos de Regie er echter voor deze lening niet op te vragen en de gerealiseerde uitgaven 
(16,4 miljoen euro) met haar financiële reserve te financieren. Op deze wijze vermeed de 
Regie intrestlasten.

Het Rekenhof merkt hierbij op dat ad hoc beslissen welke uitgaven met de financiële re-
serve zullen worden gefinancierd, de transparantie van de begroting schaadt. Zoals ook 
opgemerkt bij de aangepaste begroting 2016138, pleit het ervoor in een financieringsbesluit te 
bepalen in welke mate toekomstige projecten met de financiële reserve kunnen worden ge-
financierd. Het is eveneens aangewezen zowel in de ontvangsten- en de uitgavenbegroting 
als in de verantwoordingsnota te vermelden welke projecten en uitgaven met de financiële 
reserve worden gefinancierd.

4 Andere knelpunten

Koninklijk muziekconservatorium
Het koninklijk besluit van 22 mei 2014 machtigt de Regie zich te verenigen met de Franse en 
de Vlaamse Gemeenschap om een handelsvennootschap op te richten die zal instaan voor 
de renovatie en het beheer van het Muziekconservatorium. Volgens het besluit moet een 
aandeelhoudersovereenkomst worden gesloten waarbij de rechten en plichten van de par-
tijen worden opgenomen rond het beheer, renovatie en onderhoud van het conservatorium.

In 2015 was die overeenkomst er nog steeds niet. De studie en de werken zullen ten vroegste 
eind 2016 worden gegund. Het uitblijven van een akkoord over de juridische structuur en de 
financiering van de werken leidt tot alsmaar hoger oplopende renovatiekosten.

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer

De uitgaven van de FOD Mobiliteit en Vervoer daalden van 3.608,5 miljoen euro in 2014 tot 
3.432,9 miljoen euro in 2015. Die daling is voornamelijk te verklaren door de daling van de 
kosten voor overdrachten en in het bijzonder van de toelagen voor het spoorwegvervoer139. 

137 Basisallocatie 19.55.22.41.40.04. 
138 Parl. St. Kamer, doC 54 1804/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegro-

ting voor het begrotingsjaar 2016, p. 58.
139 Programma 33.51.1.
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Voorts zijn alle kredieten die zijn ingeschreven voor de financiering van Belgocontrol140 
(23,9 miljoen euro bij de vastleggingen en 22,3 miljoen euro bij de vereffeningen) afkomstig 
van de provisie141 van 200 miljoen euro voor de veiligheid, waartoe de ministerraad van 
3 april 2015142 had beslist (zie punt 5.1.6).

De begrotingskredieten die aan Beliris143 waren toegekend, tot slot, werden ruimschoots 
onderbenut, voornamelijk wat de vastleggingen betreft.

Tabel 24 – Benutting van de kredieten toegekend aan Beliris (in duizend euro en %)

Bedrag Benutting  %

Vastleggingskredieten 139.539 38.383,2 27,5

Vereffeningskredieten 114.397 69.216,9 60,5

Bron: Rekenhof

Deze onderbenutting van de kredieten voor Beliris is het gevolg van de administratieve 
blokkeringen en de vertraging die was opgelopen in het kader van het nieuwe bijvoegsel bij 
het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De begrotingsomzendbrief van 12 oktober 2015 had op die datum immers alle vastleggingen 
van kredieten voor samendrukbaar geachte uitgaven geblokkeerd. Ook de vastleggingen 
van niet-samendrukbare uitgaven moesten worden afgeremd door ze voorafgaand te laten 
goedkeuren door de minister van Begroting en de ministerraad.

Bovendien gebeuren de vereffeningen meestal ten vroegste het jaar na dat van de vast-
leggingen, waardoor de beperkte benutting van de vereffeningskredieten haar oorsprong 
vindt in de begrotingsomzendbrieven van de vorige jaren en in de periode van lopende 
zaken waarin de niet-samendrukbare uitgaven sterk werden beperkt door het principe van 
begrotingsbehoedzaamheid. Daarenboven werden alle projecten waarvoor geen opdracht 
voor werken in uitvoering was, beschouwd als samendrukbare uitgaven.

Daarnaast liep bijvoegsel 11 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen 
de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten einde op 31 december 2014. 
Bijvoegsel 12 werd slechts ondertekend op 24 maart 2016 en gepubliceerd op 21 april 2016. 
Het omvat het begrotingsprogramma 2015, 2016 en 2017, goed voor 62 projecten voor een 
totaal van 720,9 miljoen euro, waarvan dertien projecten over mobiliteit ter waarde van 
250,1 miljoen euro.

Aangezien er geen bijvoegsel 12 was in 2015 kon geen enkel nieuw initiatief het licht zien. 
Sommige initiatieven werden opgeschort in afwachting van de bevestiging dat ze werden be-
houden binnen het Beliris-programma (sociale woningen, wijkcontracten en aankopen van 

140 Basisallocatie 52.20.31.21.01 – Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op 
de Belgische luchthavens.

141 Koninklijk besluit van 2 oktober 2015.
142 Basisallocatie 03.41.10.01.00.02.
143 Programma	33.55.2	–	Fonds	ter	financiering	van	de	internationale	rol	en	de	hoofdstedelijke	functie	van	Brussel.
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terreinen en gebouwen in de Heyvaert-wijk)144. Ook de financiering van Metro Noord145 kon 
niet worden uitgevoerd. Gezien het belang van die programma’s had de vertraagde uitvoe-
ring niet te verwaarlozen gevolgen voor de begroting. Het Samenwerkingscomité bevestigde 
op 26 februari 2016 dat die programma’s werden behouden in het kader van bijvoegsel 12.

Tot slot konden sommige initiatieven (aankopen van terreinen, wijkcontracten, het metro-
station van het Centraal Station, het Lichtplan enz.146) niet van start gaan of werd ervan 
afgezien (onder meer het project van de Meiser-tunnel147) door de keuzes die de gewestelijke 
autoriteiten hadden gemaakt.

Op 31 december 2015 bedroeg het saldo van het Beliris-fonds 434,2 miljoen euro bij de vast-
leggingen en 593,6 miljoen euro bij de vereffeningen.

6 Financiering van andere overheden en openbare instellingen

6.1	 Toewijzing	van	fiscale	ontvangsten

6.1.1 Inleiding
De federale Staat financiert in uitvoering van verschillende wetten andere overheden 
en openbare instellingen via de toewijzing van fiscale ontvangsten. Het gaat dan om de 
deelstaatentiteiten (gemeenschappen, gewesten en gemeenschapscommissies), de sociale 
zekerheid, de politiezones, en enkele instellingen die hier worden gegroepeerd onder de 
noemer “Diversen”, namelijk Apetra148, de Creg149, het Rampenfonds en het fonds voor de 
Milieuvriendelijke Maatregelen betreffende de Autovoertuigen (MMA).

De wet150 bepaalt telkens de verschuldigde bedragen per begrotingsjaar, onder meer op ba-
sis van economische parameters (zoals de prijsindex, de groei van het bruto binnenlands 
product) en een volume globale ontvangsten (percentages van de ontvangsten afkomstig 
van btw, PB of roerende voorheffing enz.).

Sommige verschuldigde bedragen kunnen pas op het einde van het begrotingsjaar worden 
bepaald. Daardoor berust de financiering noodzakelijkerwijze op voorlopige bedragen. Het 
bedrag van de ontvangsten die tijdens een begrotingsjaar worden toegewezen, bestaat bij-
gevolg uit enerzijds die voorlopige bedragen en anderzijds het saldo van het vorige begro-
tingsjaar. Het verschilt dus van de bedragen die voor een welbepaald jaar verschuldigd zijn.

144 Punten 4.1 (52,2 miljoen euro) en 2.11.1 (12,2 miljoen euro) van het akkoord.
145 Punt 1.26 – hoogperformant openbaar vervoer (50 miljoen euro).
146 Punten 2.11.1, 4.1, 1.17 (10 miljoen euro) of 2.14.
147 Beliris wacht op nauwkeurige projecten en een duidelijk programma voor uit te voeren werkzaamheden (punt 

1.14 – Meiserplein).
148 Apetra (Agence de pétrole – Petroleum Agentschap) is een publiekrechtelijke naamloze vennootschap met sociaal 

oogmerk die de verplichte strategische voorraden van aardolie en aardolieproducten aanhoudt en beheert die niet 
in handen zijn van de grote operatoren.

149 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
150 Het	gaat	hoofdzakelijk	om	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschap-

pen en de gewesten en de programmawet van 2 januari 2001 voor de sociale zekerheid. 
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De toegewezen bedragen worden van de fiscale ontvangsten van het jaar voorafgenomen 
en op de toewijzingsfondsen151 gestort. Vanaf die fondsen worden de begunstigden betaald. 
De toegewezen fiscale ontvangsten komen dus niet voor in de middelenbegroting. De beta-
lingsritmes veroorzaken bovendien verschillen tussen de bedragen die in de loop van een 
jaar worden betaald en de verschuldigde en toegewezen bedragen.

In 2015 was 48.793,9 miljoen euro aan andere overheden en openbare instellingen verschul-
digd en beliepen de toegewezen ontvangsten 48.334,6 miljoen euro, d.i. respectievelijk 
44,8 % en 44,4 % van de totale fiscale ontvangsten van de federale Staat. Vanaf de toewij-
zingsfondsen werd in 2015 47.997,0 miljoen euro betaald152.

In de tabellen B3 tot B7 van volume II van dit boek zijn alle cijfers opgenomen, uitgesplitst 
per fonds, volgens wetsbepaling en begunstigde.

6.1.2 Evolutie van de verschuldigde bedragen
Het verschuldigde totaalbedrag van deze laatste drie jaren schommelt weliswaar weinig, 
maar het is anders verdeeld in 2015 ten opzichte van 2014. Door de zesde staatshervorming 
stijgen immers de middelen die aan de deelstaatentiteiten verschuldigd zijn, voornamelijk 
om de nieuwe bevoegdheden van de gewesten te financieren (tewerkstelling en fiscale uit-
gaven), terwijl de aan de sociale zekerheid verschuldigde middelen zijn verminderd.

Tabel 25 –  Verdeling van de verschuldigde bedragen (in miljoen euro)

2013 2014 2015

deelstaatentiteiten 33.356,3 33.821,8 38.714,5

Sociale Zekerheid(*) 15.829,2 16.168,5 9.500,9

Politiezones 451,4 371,0 383,4

diversen 100,0 175,4 195,1

Totaal 49.736,9 50.536,8 48.793,9

(*) die bedragen omvatten die van de sociale Maribel en van de bijzondere socialezekerheidsbijdragen, geïnd voor 

rekening van de RSZ (285,5 miljoen euro voor 2013, 283,6 miljoen euro voor 2014 en 264,2 miljoen euro voor 2015).

Bron: Rekenhof

De bedragen voor 2013 en 2014 van dit hoofdstuk kunnen afwijken van die van het 171e 
en 172e Boek van het Rekenhof153, die nog gebaseerd waren op de in de loop van die jaren 
toegewezen bedragen en niet op de verschuldigde bedragen. In dit 173e Boek houdt het 
Rekenhof rekening met de effectief voor het jaar verschuldigde bedragen, ook al werden 
de  koninklijke besluiten die ze bepalen, het jaar nadien goedgekeurd. Bepaalde bedragen 

151 onder “toewijzingsfondsen” wordt verstaan de fondsen die werden opgericht krachtens artikel 71 van de wet van 
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Ze zijn opge-
nomen als bijlage bij de algemene uitgavenbegroting van de Staat. 

152 Alle	cijfers	in	dit	artikel	zijn	afkomstig	uit	SAP/Fedcom.
153 Rekenhof, 171e Boek, Volume i, oktober 2014, hoofdstuk 2.5 “Toegewezen ontvangsten”, p. 111; 172e Boek, Vo-

lume i, oktober 2015, hoofdstuk 2.4 “Toegewezen ontvangsten”, p. 104. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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werden dus opnieuw opgenomen in de rekeningen 2014154 en verschillen van die van het 
172e Boek.

6.1.3	 Onderzoek	van	de	financieringen

Financiering van de deelstaatentiteiten
Omdat de zesde staatshervorming belangrijke wijzigingen meebrengt, wordt in punt 6.2 een 
specifieke uiteenzetting gegeven over de globale financiering van de deelstaatentiteiten.

Alternatieve	financiering	van	de	sociale	zekerheid
De alternatieve financiering van de sociale zekerheid, met inbegrip van het stelsel van de 
geneeskundige verzorging, wordt verzekerd door een overdracht van fiscale ontvangsten 
van de Staat via de toewijzingsfondsen155. In 2015 was zo 9.236,7 miljoen euro aan de sociale 
zekerheid verschuldigd156, d.i. 8,5 % van de totale fiscale ontvangsten van de federale Staat. 
Hoewel de ontvangsten die voor rekening van de RSZ worden geïnd (sociale Maribel en bij-
zondere bijdrage voor de sociale zekerheid, in totaal 264,2 miljoen euro) via een toewijzings-
fonds passeren, maken ze geen deel uit van die alternatieve financiering (zie punt 6.1.4).

Grafiek 1 –  Evolutie van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid (in miljoen euro)
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154 Dat	is	bijvoorbeeld	het	geval	voor	het	terugverdieneffect	van	de	maatregel	om	de	btw	op	elektriciteit	te	verminde-
ren. het koninklijk besluit dat het bedrag 2014 ervan vastlegt (-328 miljoen euro) werd genomen op 22 april 2015. 
Een ander voorbeeld is de toekenning van de federale sociale toelage aan de gemeenten en aan de meergemeen-
tepolitiezones als gedeeltelijke compensatie van de bijdragen die ze voor 2014 aan de diBiSS verschuldigd zijn, 
waarvan het koninklijk besluit op 8 januari 2015 werd genomen. 

155 de lijst van de toewijzingsfondsen is als bijlage opgenomen bij de algemene uitgavenbegroting. Zie de tabellen ii 
van deel 3 van de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 
2015, Belgisch Staatsblad van 24 december, p. 106132-106133.

156 Die	toewijzing	wordt	geregeld	door	verschillende	specifieke	wetsbepalingen:	artikelen	66	tot	67quinquies	van	de	
programmawet van 2 januari 2001, artikel 116 van de programmawet i van 27 december 2006, artikel 46 van de 
wet	van	26	maart	1999	betreffende	het	Belgisch	actieplan	voor	de	werkgelegenheid	1998	en	houdende	diverse	
bepalingen	en	artikel	36	van	de	wet	van	22	mei	2001	betreffende	de	werknemersparticipatie	in	het	kapitaal	en	in	
de winst van de vennootschappen.
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De alternatieve financiering van de sociale zekerheid is in vergelijking met 2014 met nage-
noeg 41,9 % verminderd (-6.648,2 miljoen euro). Door de zesde staatshervorming vallen 
sommige sociale prestaties immers niet meer onder de socialezekerheidsstelsels. Daardoor 
zijn de middelen uit de btw die de Staat aan de sociale zekerheid toekent om haar financieel 
evenwicht in ESR-termen te verzekeren, verminderd. Ook werd in 2015 geen bedrag uit-
getrokken voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering geneeskundige 
verzorging157.

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging 
wordt vooral geregeld door de programmawet van 2 januari 2001. Ze dekt voor 2015 meer 
dan 98,2 % van de kredieten die via de alternatieve financiering aan de sociale zekerheid 
worden toegewezen.

Aanvankelijk was die wet tamelijk eenvoudig toe te passen. Ze kende de sociale zekerheid 
23,514 % van de netto-ontvangsten van de btw toe. De RSZ en het RSVZ verdeelden onder 
elkaar het bedrag dat verkregen werd na aftrek van de gedeelten bestemd voor drie andere 
begunstigden (RSZPPO, RVA en RSZ voor de veiligheidscontracten). Tot slot bepaalde de 
wet een bodembedrag dat de sociale zekerheid het noodzakelijke minimum garandeerde 
ingeval de btw-ontvangsten zouden dalen.

Verschillende programmawetten hebben sindsdien de berekening van dat bedrag gewij-
zigd, nieuwe begunstigden toegevoegd en andere fiscale ontvangsten toegekend. Daardoor 
zijn de alternatieve financieringsbronnen in de loop der jaren gediversifieerd.

Uit de onderstaande grafiek blijkt de verdeling van de per belasting verschuldigde bedragen 
voor 2015.

Grafiek 2 –  Alternatieve financieringsbronnen in 2015 op basis van de verschuldigde bedragen (in 
miljoen euro)
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157 Artikel 66, § 13, van de programmawet van 2 januari 2001.
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De btw blijft de hoofdbron van de alternatieve financiering, ook al is het aandeel ervan 
gedaald. Het bedrag dat vanuit de btw-ontvangsten verschuldigd is, is in totaal met meer 
dan 6.554 miljoen euro gedaald in vergelijking met 2014158. De wet bepaalde tot 2014 dat 
voorafnemingen van de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing mochten gebeuren als de 
opbrengst van de btw ontoereikend was om de verschuldigde bedragen te betalen159.

Ook het bedrag dat verschuldigd is ten laste van de ontvangsten van de roerende voorheffing 
vermindert in vergelijking met 2014160 (-87,5 miljoen euro). Dat verschil kan worden verklaard 
door de daling van de totale ontvangsten van roerende voorheffing in 2015. Het bedrag dat 
aan de sociale zekerheid toegewezen wordt, is daarvan een vast percentage (15 %)161.

De andere financieringsbronnen zijn redelijk stabiel en wijzigen slechts heel weinig ten 
opzichte van de voorgaande jaren.

De bovenvermelde bedragen wijken af van de voorlopige ontvangsten van de alternatieve 
financiering die de FOD Sociale Zekerheid had berekend162. Die verschillen vloeien vooral 
voort uit methodologische problemen, omdat de FOD Sociale Zekerheid enkel rekening 
houdt met de bedragen die in de loop van het jaar worden betaald.

Wegens de ingewikkelde bepalingen van de programmawet van 2 januari 2001 zijn er daar-
enboven interpretatieverschillen gerezen tussen de begunstigde instellingen, de FOD Fi-
nanciën en de FOD Sociale Zekerheid, onder meer over de regels voor de indexering van de 
bedragen. Deze vertragen het bepalen en betalen van de achterstallen.

De wet bepaalt bovendien dat bepaalde bedragen maandelijks moeten worden betaald, 
zonder dat de nadere regels daarvoor voldoende worden gepreciseerd. Als de wet vaste be-
dragen voorschrijft, doen zich bovendien belangrijke schommelingen in de stortingen voor 
van de de ene maand ten opzichte van een andere. Het Rekenhof stelt dus voor dat de 
wetgever de regels voor het bepalen en betalen van die maandelijkse bedragen meer zou 
preciseren.

Het Rekenhof merkt op dat verschillende koninklijke besluiten die in uitvoering van de 
programmawet van 2 januari 2001 moeten worden genomen om de bedragen 2015 (en van 
voorgaande jaren) vast te leggen, met vertraging werden genomen163 of nog niet werden 
genomen164.

158 Eveneens rekening houdend met de toepassing van het bovenvermelde koninklijk besluit van 22 april 2015.
159 Artikel 66, § 1, 2e lid, van de programmawet van 2 januari 2001.
160 Bedrag zonder achterstallen, zijnde 770,0 miljoen euro.
161 Artikel 66, § 6, van de programmawet van 2 januari 2001.
162 Rekenhof, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, augustus 2016, hoofdstuk 1 – Globale evolutie in 2015, punt 2.1.3 - 

Alternatieve	financiering	(9.137,2	miljoen	euro).	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.
163 Het	koninklijk	besluit	 tot	vaststelling	van	het	bedrag	2014	(328	miljoen	euro)	van	het	terugverdieneffect	voort-

vloeiend uit de maatregel van de btw-vermindering op elektriciteit werd op 22 april 2015 genomen, twee konink-
lijke	besluiten	werden	op	18	en	27	september	2015	genomen	om	het	bedrag	van	de	alternatieve	financiering	te	
verhogen met de kosten voor de dienstencheques voor 2013 (23,3 miljoen euro) en voor 2014 (36,7 miljoen euro) en 
het koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van het bedrag van de inkomsten (46,8 miljoen euro) van de 
PB	en	de	VenB	dat	wordt	toegewezen	aan	de	sociale	zekerheid	ten	titel	van	fiscaal	terugverdieneffect	op	de	nieuwe	
werkgeversbijdrageverminderingen werd pas op 12 januari 2016 genomen. 

164 het koninklijk besluit tot vastlegging van de bron en de modaliteiten voor de storting van tien miljoen euro voor het 
Asbestfonds	is	nog	steeds	niet	genomen	voor	2015,	met	een	vertraging	van	de	effectieve	betaling	aan	het	Fonds	
voor Beroepsziekten tot gevolg. 

http://www.rekenhof
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Financiering van de politiezones
In verband met de alternatieve financiering van de politiezones en in het bijzonder het 
fonds voor verkeersveiligheid165, werd het koninklijk besluit dat het voor 2015 verschuldigde 
bedrag vastlegt voor de controlediensten inzake verkeersveiligheid die van de FOD Bin-
nenlandse Zaken166 afhangen, nog niet genomen167.

Financiering van diverse instellingen
De bedragen die voor een begrotingsjaar verschuldigd zijn aan de groep “Diversen” (Creg, 
Apetra, Rampenfonds en MMA) moeten normaal samenvallen met de toegewezen ont-
vangsten. Dat was in 2015 echter niet altijd het geval voor het Rampenfonds (zie hierna).

Grafiek 3 –  Verschuldigd bedrag per begunstigde van de groep “Diversen” (in miljoen euro)
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Het totale bedrag dat aan de Creg wordt toegewezen, is van 57,1 miljoen euro in 2013 gestegen 
naar 137 miljoen euro in 2014 en 152,0 miljoen euro in 2015. Die bedragen helpen drie 
activiteiten te financieren: 

166 Fonds 66.61 (Fonds voor toewijzing aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid). 
167 Dat bedrag wordt toegekend om projecten te financieren om de verkeersovertredingen doeltreffender vast te stellen, 
de boetes sneller te verwerken en te innen en om gestandaardiseerd materiaal door gemeenschappelijke aankopen te 
kunnen aankopen. 
168 Artikel 6 van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en de financiering van actieplannen inzake 
verkeersveiligheid legt nochtans op dat de bedragen bestemd voor gemeenschappelijke aankopen ter ondersteuning van 
het verkeersveiligheidsbeleid moeten worden gepubliceerd vóór 9 februari.  
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Het totale bedrag dat aan de Creg wordt toegewezen, is van 57,1 miljoen euro in 2013 geste-
gen naar 137 miljoen euro in 2014 en 152,0 miljoen euro in 2015. Die bedragen helpen drie 
activiteiten te financieren:

165 Fonds 66.61 (Fonds voor toewijzing aan de politiezones in het kader van de verkeersveiligheid).
166 Dat	bedrag	wordt	toegekend	om	projecten	te	financieren	om	de	verkeersovertredingen	doeltreffender	vast	te	stel-

len, de boetes sneller te verwerken en te innen en om gestandaardiseerd materiaal door gemeenschappelijke aan-
kopen te kunnen aankopen.

167 Artikel	6	van	de	wet	van	6	december	2005	betreffende	de	opmaak	en	de	financiering	van	actieplannen	inzake	ver-
keersveiligheid legt nochtans op dat de bedragen bestemd voor gemeenschappelijke aankopen ter ondersteuning 
van het verkeersveiligheidsbeleid moeten worden gepubliceerd vóór 9 februari. 



74

• de degressiviteit van de federale elektriciteitsbijdrage168 en van de offshore toeslag169 
(119,1 miljoen euro)170;

• de sanering van de nucleaire passiva171 (14,5 miljoen euro);
• de degressiviteit van de federale bijdrage voor aardgas172; daartoe werd trouwens in april 

2015 een overeenkomst ondertekend tussen de Belgische Staat en de Creg; in 2015173 werd 
18,4 miljoen euro extra aan de Creg toegewezen in het kader van die activiteit174.

Hoewel de gewesten sinds 1 juli 2014 bevoegd zijn voor de materies in verband met na-
tuurrampen, blijft de Nationale Kas voor Rampenschade bevoegd om de vergoedingen voor 
natuur- en landbouwrampen te betalen die zich vóór 1 januari 2014 hebben voorgedaan, 
voor zover ze erkend zijn en zelfs als die erkenning er pas na 1 juli 2014 gekomen is.

Een bedrag van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten wordt bestemd voor de fi-
nanciering van de Nationale Kas voor Rampenschade175. Dat bedrag wordt jaarlijks bij wet 
vastgelegd (11,9 miljoen euro sinds 2007), maar de som verschuldigd voor 2015 werd slechts 
laat op het jaar vastgelegd176. In 2015 is bijgevolg geen betaling gebeurd.

Tot slot gebeurde geen enkele beweging op het Fonds voor Milieuvriendelijke Maatregelen 
Autovoertuigen (MMA)177 in 2015.

6.1.4 Aanwending van de toewijzingsfondsen
De ontvangsten van de sociale Maribel en de bijzondere bijdragen voor de sociale zeker-
heid die worden vastgelegd bij het bepalen van het kohier van de personenbelasting zijn 

168 De	eindafnemers	krijgen	een	factuur	om	een	federale	bijdrage	te	betalen,	met	het	oog	op	de	financiering	van	be-
paalde verplichtingen van openbare dienst en van de kosten in samenhang met de regulering en de controle van de 
elektriciteitsmarkt. de federale bijdrage wordt door de beheerder van het elektriciteitsvervoernet (Elia) afgehou-
den bij zijn eigen klanten en bij de beheerders van het distributienet. die rekenen de bijdrage door aan de onderne-
mingen die elektriciteit leveren, die ze tot slot doorfactureren aan de eindafnemers (watervalmechanisme). Vanaf 
een bepaald elektriciteitsverbruik wordt een aanvullende vermindering van die bijdrage (tot 45 %) toegekend per 
extra verbruiksschijf, met een maximum van 250.000 euro per jaar en per verbruikssite. 

169 Sinds 1 juli 2013 wordt een gelijkaardige degressiviteit toegepast om elektriciteit te promoten die wordt gepro-
duceerd	via	hernieuwbare	energiebronnen	(compensatie	van	de	verplichte	inkoop	van	groenestroomcertificaten	
toegekend voor de elektriciteitsproductie in de noordzee). 

170 Toewijzingsfondsen 66.82 (VenB) en 66.83 (Accijnzen).
171 Toewijzingsfonds 66.84.
172 de eindafnemers moeten de federale bijdrage betalen voor alle hoeveelheden aardgas die ze voor hun eigen ge-

bruik afnemen en die via een netwerk of een rechtstreekse leiding worden aangevoerd, om bepaalde verplich-
tingen	van	openbare	dienst	en	de	kosten	van	de	regulering	en	de	controle	van	de	aardgasmarkt	te	financieren.	
in de praktijk storten de beheerder van het vervoernet voor aardgas (Fluxys Belgium) en de beheerders van een 
rechtstreekse leiding elk kwartaal aan de Creg de federale bijdrage die ze vooraf aan hun klanten hebben gefactu-
reerd. die rekenen die zelf aan hun afnemers door, enzovoort, tot de bijdrage wordt gefactureerd aan de afnemer 
die het gas zelf verbruikt. Sinds 1 juli 2014 wordt voor aardgas een gelijkaardige degressiviteit gehanteerd als voor 
elektriciteit, met een maximum van 750.000 euro. 

173 Om	2014	te	financieren	werd	in	2015	een	regularisatie	van	1,1	miljoen	euro	doorgevoerd	na	de	ondertekening	van	
het	protocol	(hoofdstuk	II	van	de	overeenkomst	tussen	de	Belgische	Staat	en	de	Creg	met	het	oog	op	de	financie-
ring van het totaalbedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de verminderingen van de federale bijdrage voor 
aardgas). 

174 Bedrag enkel afgenomen ten laste van de accijnsontvangsten (fonds 66.83) voor 2015.
175 Toewijzingsfonds 66.80.
176 Artikel 51 van de programmawet van 26 september 2015.
177 Toewijzingsfonds 66.85.
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ontvangsten voor rekening van de RSZ178 en geen ontvangsten van de federale overheid. 
Ze zijn dus geen fiscale ontvangsten die moeten worden toegewezen aan de alternatieve fi-
nanciering van de sociale zekerheid. Ze passeren echter via toewijzingsfondsen179 (waarvan 
de totale ontvangsten 264,2 miljoen euro bedragen) die zouden moeten worden geschrapt. 
De verrichtingen ervan zouden moeten worden geboekt als transacties voor rekening van 
derden.

De invoering van ESR 2010 impliceert daarentegen dat de btw die aan de Europese Unie 
wordt afgestaan, wordt beschouwd als een eigen ontvangst voor de federale overheid180. Die 
aanpassing is niet gebeurd, en die btw wordt in 2015, net zoals in 2014, nog steeds als een 
ontvangst voor derden beschouwd. Ze zou dus moeten worden overgedragen aan de Euro-
pese Unie via een toewijzingsfonds.

Het Rekenhof stelt ook vast dat ten onrechte positieve saldi op twee fondsen worden ge-
handhaafd. Sinds 2015 moet het toewijzingsfonds van de btw voor betaald educatief ver-
lof181 immers geen uitgaven meer bekostigen, omdat deze materie werd geregionaliseerd. 
Op 31 december 2015 was echter nog steeds een saldo van 28,5 miljoen euro op dat fonds 
beschikbaar. Dat geldt ook voor het toewijzingsfonds betreffende de bijdrage van de be-
drijfsvoorheffing aan de alternatieve financiering van de sociale zekerheid ingeval de btw 
ontoereikend zou zijn182. Door de zesde staatshervorming en de bevoegdheidsoverdrachten 
zou de btw immers moeten volstaan. Op 31 december 2015 stond er staat echter nog een 
saldo van 471,9 miljoen euro op dat fonds.

6.1.5 Conclusies en aanbevelingen
De financiering van andere overheden en instellingen door de toewijzing van fiscale ont-
vangsten bedraagt meer dan 48 miljard euro. Het Rekenhof heeft problemen vastgesteld 
bij het beheer van die ontvangsten. Het formuleert de volgende aanbevelingen om ze te 
verhelpen:

• de verrichtingen van de toewijzingsfondsen 66.35 (Maribel) en 66.38 (Bijzondere bij-
drage voor de sociale zekerheid) overhevelen naar de verrichtingen voor rekening van 
derden;

• een toewijzingsfonds oprichten voor de btw die aan de Europese Unie wordt afgestaan;
• onderzoeken hoe de saldi van de fondsen 66.31 en 66.34, die op 31 december 2015 zonder 

voorwerp zijn geworden, wettelijk kunnen worden aangewend;
• tijdig de koninklijke besluiten nemen voor de alternatieve financiering van de sociale 

zekerheid en de politiezones;
• de regels voor het bepalen en storten van de maandelijks bedragen meer preciseren;
• de toepasselijke regelgeving strikt naleven, zowel voor de afnemingen van de fiscale 

ontvangsten als voor de betalingen die moeten worden aangerekend op de toewijzings-
fondsen.

178 in de boekhouding van de RSZ worden die ontvangsten trouwens als bestemde ontvangsten geboekt en maken ze 
geen	deel	uit	van	de	ontvangsten	van	de	alternatieve	financiering.

179 66.35 (Sociale Maribel) en 66.38 (Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid).
180 omzendbrief SMB/Phd/2014/23 van 6 februari 2014 in verband met ESR2010 en de rekeningen van de overheden, 

p. 3-4.
181 Toewijzingsfonds 66.31.
182 Toewijzingsfonds 66.34.
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6.2 Weerslag van de zesde staatshervorming op de Financieringswet en op de be-
groting van de federale Staat

6.2.1 Inleiding
Door de uitvoering van de zesde staatshervorming hebben de gemeenschappen en de ge-
westen in 2015 aanzienlijke bevoegdheden gekregen. Daartoe moesten de wetten die hun 
financiering organiseren, fundamenteel worden gewijzigd183. Met toepassing van die wet-
ten zijn de middelen van die entiteiten in totaal met 43,4 % opgetrokken (+15.217,4 miljoen 
euro), van 35.050,5 miljoen euro naar 50.267,9 miljoen euro.

In de onderstaande tabel wordt de weerslag van de uitvoering van de zesde staatshervor-
ming in 2015 per entiteit aangegeven184.

Tabel 26 –  Verdeling per entiteit van de middelen die de Staat in 2014 en 2015 verschuldigd is krach-
tens de wetten betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en 
verschil 2014-2015 (in miljoen euro)

Entiteit 2014 2015 2015-2014

Vlaamse Gemeenschap 13.596,4 20.048,2 6.451,8

Franse Gemeenschap 9.048,4 12.605,9 3.557,5

duitstalige Gemeenschap 151,7 220,4 68,7

Vlaams Gewest 6.508,3 8.511,2 2.002,9

Waals Gewest 3.927,7 5.290,9 1.363,2

Brussels hoofdstedelijk Gewest 1.608,5 2.276,2 667,7

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 36,4 1.130,3 1.093,9

Vlaamse Gemeenschapscommissie 13,2 15,5 2,3

Franse Gemeenschapscommissie 52,9 61,8 8,9

Stad Brussel 106,9 107,5 0,6

Totaal 35.050,5 50.267,9 15.217,4

Bron: Rekenhof

De middelen voor de nieuwe bevoegdheden van de gemeenschappen werden gegroepeerd 
binnen sectie 01 – Dotaties van de algemene uitgavenbegroting van de Staat. Die kredie-
ten185 hebben betrekking op de bevoegdheden inzake kinderbijslag, ouderenzorg, genees-
kundige verzorging en bijstand aan personen en justitiehuizen. De bedragen die verschul-
digd zijn door de overdracht van bevoegdheden inzake de bouw van ziekenhuizen, werden 
in 2016 toegevoegd en die in verband met de universitaire polen zullen in 2018 worden toe-
gevoegd.

183 Het	gaat	hoofdzakelijk	om	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschap-
pen en de gewesten (hierna de “Financieringswet”) en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellin-
gen voor de duitstalige Gemeenschap.

184 deze bedragen worden ook beïnvloed door het indexcijfer van de consumptieprijzen en de werkelijke groei van het 
BBP. Bovendien zitten hierin niet de bedragen die aan de drie gewesten verschuldigd zijn uit hoofde van de “dode 
hand” (91,4 miljoen euro in 2015).

185 Kredieten bepaald op basis van de artikelen 47/5 tot 47/11 van de Financieringswet. Voor de duitstalige Gemeen-
schap op basis van de artikelen 58terdecies tot 58octodecies van de wet van 31 december 1983.
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De overige kredieten van de algemene uitgavenbegroting werden aangepast om met die be-
voegdheidsoverdrachten rekening te houden. De belangrijkste wijziging betreft de schrap-
ping van de evenwichtsdotatie bij de sociale zekerheid van de werknemers en van de zelf-
standigen186. De overige verminderingen vertegenwoordigen ongeveer 1.723,6 miljoen euro, 
hoofdzakelijk in de secties 24 – Sociale Zekerheid (-634,0 miljoen euro), 23 – FOD Werkge-
legenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (-495,0 miljoen euro) en 44 – POD Maatschappelijke 
Integratie (-211,2 miljoen euro) 187.

De volgende tabel geeft de verdeling van de verschuldigde middelen volgens de budgettaire 
classificatie.

Tabel 27 –  Verdeling volgens budgettaire aard van de middelen die de Staat verschuldigd is krachtens 
de wetten betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en verschil 
2014-2015 (in miljoen euro)

Budgettaire aard 2014 2015 2015-2014

Btw	(toewijzingsfonds	66.21) 15.200,1 15.068,6 -131,5

PB	(toewijzingsfondsen	66.22,	66.23	en	66.24) 18.621,8 14.630,7 -3.991,1

Gewestelijke	PB	(toewijzingsfonds	66.23) 0,0 8.855,0 8.855,0

Ontvangsten	verkeersveiligheid	(toewijzingsfonds	66.25) 0,0 160,3 160,3

Bestemde PB (begrotingsfondsen) 205,4 205,5 0,1

Algemene	uitgavenbegroting,	sectie	01	 
(nieuwe bevoegdheden)

0,0 10.936,6 10.936,6

Algemene uitgavenbegroting (oude bevoegdheden) 1.023,3 411,2 -612,1

Totaal 35.050,5 50.267,9 15.217,4

Bron: Rekenhof

Sinds de uitvoering van de Financieringswet worden de middelen voor de gemeenschappen 
en de gewesten vastgelegd vertrekkend van de bedragen die nodig zijn om de toegewezen 
bevoegdheden te kunnen uitoefenen op het ogenblik van de overdracht. Vervolgens wor-
den jaarlijks op die beginbedragen specifieke evolutieparameters toegepast. Zo worden ze 
voor het merendeel geïndexeerd en kunnen ze bovendien worden aangepast op basis van 
de nominale groei van het BBP, van de gewestelijke verdeling van de PB, van het aantal 
leerlingen enz. De zesde staatshervorming vormt geen uitzondering op die algemene regel. 
Zo werden criteria in samenhang met de demografische evolutie in aanmerking genomen 
om de middelen aan te passen die gekoppeld zijn aan de nieuwe naar de gemeenschappen 
overgedragen bevoegdheden188.

186 in vergelijking met de kredieten uitgetrokken op de begroting 2014 bedraagt het verschil 5.517,7 miljoen euro voor 
het stelsel van de werknemers en 610,9 miljoen euro voor dat van de zelfstandigen. 

187 Parl. St. Kamer, 12 november 2014, doC 54 0494/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begro-
tingsjaar 2015 – Algemene toelichting, p. 138.

188 Meer bepaald het aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar voor de middelen toegekend voor kinderbijslag; het 
aantal inwoners ouder dan 80 jaar voor de bejaardenhulp; het aantal inwoners voor de geneeskundige verzorging 
en de bijstand aan personen. 
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De deelstaatentiteiten kunnen hun middelen volledig autonoom bestemmen189. Ze kunnen 
dus, als ze dat willen, de middelen die voor een specifieke bevoegdheid werden overge-
dragen, voor een andere beleidsmaatregel gebruiken. Die autonomie verklaart waarom de 
middelen die de Staat overdraagt, niet volgens de begrotingscategorieën worden verdeeld, 
maar worden samengevoegd bij de effectieve storting ervan190.

De PB-middelen die worden bestemd voor de drie begrotingsfondsen (Beliris-fonds, fonds 
voor de taalpremies en fonds voor de veiligheid bij Europese toppen) vormen een uitzonde-
ring op die regel. Door die begrotingstechniek kan de federale Staat nagaan of die kredieten 
worden aangewend op een manier die overeenstemt met de beleidsdoelstellingen die hij 
zelf heeft gedefinieerd.

Door de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming beschikten de gewesten en ge-
meenschappen in 2015 over 46,1 % van de fiscale ontvangsten die de Staat int.

De Financieringswet werd aangepast om de deelstaatentiteiten te responsabiliseren voor de 
financiële gevolgen van hun begrotingsbeleid. Ook legt die wet verschillende maatregelen 
op om die entiteiten een deel van de budgettaire saneringsinspanning en van de kosten 
voor de vergrijzing van de bevolking te laten dragen.

De Financieringswet heeft overigens een overgangsmechanisme ingesteld tot 2034 om de 
gevolgen van een te brutale overstap naar het nieuwe financieringsstelsel te verzachten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt tot slot specifieke extra middelen wegens zijn 
bijzondere toestand.

In de volgende punten wordt uiteengezet hoe die verschillende beslissingen worden ge-
concretiseerd en welke weerslag ze hebben op de financiering van de deelstaatentiteiten in 
2015.

189 Artikelen 175 tot 177 van de Grondwet.
190 Zo omvatten de middelen van de PB die aan de gewesten toegewezen zijn, alle middelen, zowel voor de oude be-

voegdheden die tussen 1993 en 2014 werden overgedragen als de nieuwe bevoegdheden, o.m. het werkgelegen-
heidsbeleid	en	de	fiscale	uitgaven,	als	het	nationale	solidariteitsmechanisme,	het	overgangsmechanisme,	de	pen-
delaarsbijdrage enz. Evenzo worden de middelen die nu aan de gemeenschappen toegekend zijn (kinderbijslag, 
ouderenzorg, bijstand aan personen, justitiehuizen) niet geïndividualiseerd in de algemene uitgavenbegroting van 
de	Staat.	De	middelen	voor	de	dienst	gewestbelastingen	(programma	18.40.0),	de	financiering	van	buitenlandse	
studenten (programma 46.61.6) en de plantentuin van Meise (programma 46.62.0) in diezelfde begroting wijken 
van die regel af.
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6.2.2 Autonomie en verantwoordelijkheid van de gewesten

6.2.2.1 Verruiming van de fiscale autonomie van de gewesten

Algemeen beginsel
In de nieuwe regeling beschikken de gewesten over veel meer fiscale autonomie191.

Tot 2014 bestonden de middelen van de gewesten grotendeels uit toegewezen ontvangsten 
van de PB. De bedragen waren als zodanig vastgelegd bij wet en werden aangepast aan de 
nominale groei van het BBP en aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De gewesten 
beschikten op die manier over stabiele en tegelijk voorspelbare middelen die niet afhingen 
van de opbrengst van de door de Staat geïnde PB.

Sinds 2015 zijn de meeste PB-middelen van de gewesten geschrapt192. In ruil kunnen de ge-
westen opcentiemen op de PB op hun grondgebied invoeren. Na aftrek van de gewestelijke 
fiscale uitgaven193 vormen die opcentiemen de gewestelijke PB.

De opcentiemen van de gewesten worden gevestigd op een deel van de PB, de zgn. gere-
duceerde belasting Staat, dat een percentage van de belasting Staat is. De belasting Staat194 
wordt bepaald door toepassing van het federale barema op het belastbaar inkomen en de 
federale belastingverminderingen195, na aftrek van de belasting op de dividenden, intresten 
en heffingen. De gereduceerde belasting Staat is gelijk aan (1 – f) × belasting Staat, waarin f 
de autonomiefactor is.

De autonomiefactor wordt in de Financieringswet196 gedefinieerd als het resultaat van een 
breuk met:

• in de teller de in 2015 geschrapte middelen PB (“juste retour”197 en “negatieve term”198) en 
40 % van de middelen die overeenstemmen met de inzake fiscale uitgaven overgedragen 
bevoegdheden;

• in de noemer de ontvangsten van de belasting Staat van het aanslagjaar 2015, geïnd tot 
31 december 2016.

191 De	zesde	staatshervorming	heeft	daarentegen	geen	fiscale	autonomie	toegekend	aan	de	twee	gemeenschappen	
en aan de gemeenschapscommissies.

192 die schrapping heeft betrekking op de bedragen die als “juste retour” verschuldigd zijn en grotendeels op de “ne-
gatieve term” (zie verderop in de tekst). in 2014 vertegenwoordigden die bedragen gecumuleerd 9.691,1 miljoen 
euro. de PB-middelen die betrekking hadden op de tussen 1993 en 2014 overgedragen bevoegdheden, worden 
daarentegen gehandhaafd (890,9 miljoen euro in 2015). de solidariteitstussenkomst (zie infra) werd dan weer sig-
nificant	aangepast.	

193 Belastingverminderingen en -kredieten die samenhangen met de exhaustief opgesomde uitgaven in artikel 5/5, § 
4, van de Financieringswet. 

194 Voor	een	meer	nauwkeurige	definitie	van	de	belasting Staat wordt verwezen naar de artikelen 5/1 en 5/2 van de 
Financieringswet.

195 onder meer de belasting in verband met het gedeelte van het belastingvrij inkomen, de vermindering voor pensi-
oenen en vervangingsinkomens, de vermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong. 

196 Artikel 5/2.
197 Berekeningsmechanisme waardoor de middelen onder de gewesten worden verdeeld in verhouding tot het aan-

deel van hun PB in de PB van het hele land. 
198 Vermindering sinds 2001 toegepast op de PB-middelen die aan de gewesten worden toegekend ter compensatie 

van	de	toekenning	van	nieuwe	eigen	fiscale	ontvangsten.	
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Aangezien de waarde van de autonomiefactor per definitie pas in 2017 bekend zal zijn, heeft 
de Financieringswet een voorlopige factor van 25,990 % vastgelegd voor 2015, 2016 en 2017.

De gewesten definiëren hun opcentiemen autonoom, behalve de grondslagen waarop ze 
zijn gevestigd. Zo kunnen ze kiezen voor één percentage of voor gedifferentieerde opcentie-
men, en belastingschijven en percentages per schijf vastleggen199.

Als de gewesten hun autonomie niet aanwenden (zoals in 2015), bepaalt de Financierings-
wet één percentage voor de opcentiemen200.

De gewesten zijn dus voortaan gevoeliger voor iedere wijziging van de opbrengst van de 
PB (belasting Staat) ingevolge de algemene economische evolutie of een aanpassing van de 
belastingwetgeving door de federale overheid.

Systeem van maandelijkse voorschotten en afrekeningen
De gewestelijke PB (opcentiemen min fiscale uitgaven) van een begrotingsjaar is die van het 
aanslagjaar van datzelfde jaar. Het bedrag van de gewestelijke PB kan dus pas worden be-
paald na 30 juni van het daaropvolgende jaar. De Financieringswet bepaalt dus dat tijdens 
het begrotingsjaar maandelijkse voorschotten worden gestort die worden geraamd volgens 
een bij koninklijk besluit vastgelegde methode201. Op het einde van het aanslagjaar zullen 
afrekeningen worden gemaakt op basis van de gestorte voorschotten en de werkelijk inge-
kohierde gewestelijke PB.

Definitieve	autonomiefactor
De voorschotten en de werkelijk ingekohierde gewestelijke PB van 2015, 2016 en 2017 wor-
den berekend op basis van een voorlopig op 25,99 % bepaalde autonomiefactor. De defini-
tieve waarde van de factor zal worden bepaald in 2017202. Dat zal in 2018 aanleiding geven 
tot een regularisatie met terugwerkende kracht203.

Op basis van de gegevens op 31 augustus 2016 is dat voorlopig percentage van 25,990 % ho-
ger dan de waarschijnlijke waarde (25,352 %) van de definitieve autonomiefactor. De over-
schatting zou 286,1 miljoen euro voor 2015, 293,6 miljoen euro voor 2016 en 303,1 miljoen 
euro voor 2017 bedragen. De te veel betaalde bedragen zullen worden afgehouden van de 
voorschotten die in 2018 aan de gewesten worden gestort.

199 de bijzondere wet stelt nochtans een grens aan die autonomie door te verbieden dat de progressiviteit van de 
belasting wordt verminderd. 

200 Artikel 81quater bepaalt dat dat percentage gelijk is aan f/(1 – f). de toepassing van dat percentage op de geredu-
ceerde belasting Staat geeft als resultaat: f x belasting Staat. het gedeelte van de belasting Staat dat toekomt aan 
de federale overheid is nog steeds gelijk aan de gereduceerde belasting Staat, zijnde (1-f) x belasting Staat. 

201 Koninklijk besluit van 27 juni 2016, genomen in uitvoering van artikel 54/1, § 3, 2e lid, van de Financieringswet. Voor 
2015, 2016 en 2017 voorziet het in een raming op basis van simulatiemodellen voor de opbrengst van de opcentie-
men	en	de	fiscale	uitgaven.	

202 Bij koninklijk besluit (artikel 5/2, § 2, laatste lid, van de Financieringswet) en op basis van twee verslagen van het 
Rekenhof (artikel 81ter).

203 Artikel 54, leden 7, 8 en 9, van de Financieringswet.
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Ook zou het definitief bepalen van de fiscale uitgaven moeten leiden tot een extra ver-
mindering van de middelen aan de gewesten204 met 178,0 miljoen in 2015, 183,0 miljoen in 
2016 en 189,4 miljoen euro in 2017.

6.2.2.2 Herziening van het mechanisme van nationale solidariteit
Tot 2014 ontving een gewest waarvan de gemiddelde opbrengst van de PB per inwoner lager 
lag dan dat van heel België een tegemoetkoming van nationale solidariteit205. De regels om 
die tegemoetkoming te bepalen, konden echter een averechts effect hebben. Een verbete-
ring van de gemiddelde opbrengst van de PB per inwoner van een gewest kon meer bepaald 
leiden tot een vermindering van de solidariteitstegemoetkoming, die niet werd gecompen-
seerd door het mechanisme van de “juste retour”.

Om dat risico te vermijden en de gewesten meer te responsabiliseren heeft de nieuwe finan-
ciële regeling206 twee substantiële wijzigingen ingevoerd:

• Het referentiebedrag om het solidariteitsbedrag te bepalen, werd verminderd. Het zal 
echter vanaf 2016 worden aangepast aan de werkelijke groei van het BBP207, zodat het 
sneller zal groeien dan het vroeger gehanteerde basisbedrag.

• In tegenstelling tot vroeger hangt het bedrag van de tegemoetkoming voor nationale 
solidariteit niet meer af van het absolute aantal inwoners van een gewest, maar wel van 
het relatieve aandeel van dat aantal in het geheel van de bevolking van het land.

Bij ongewijzigd beleid zorgt dat nieuwe mechanisme voor een significante daling van de 
middelen waarop het Waals Gewest (-252,6 miljoen euro) en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (-141,5 miljoen euro) in 2015 recht hebben208.

Die verschillen werden echter gedeeltelijk geneutraliseerd dankzij het overgangsmecha-
nisme (cf. infra), zodat die gewesten een deel van de in 2015 vastgestelde verschillen tot in 
2024 zullen blijven ontvangen, zijnde 217,7 miljoen euro voor het Waals Gewest en 52,3 mil-
joen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

6.2.2.3 Responsabilisering inzake klimaatbeleid
De zesde staatshervorming heeft een bepaling in de Financieringswet209 ingevoegd waar-
door de drie gewesten zich verbinden tot een meerjarenplan voor het terugdringen van de 
uitstoot van broeikasgassen. Daartoe werd een responsabiliseringsclausule ingevoegd, op 
grond waarvan een gewest financieel zal worden bestraft als het de aangekondigde doel-
stellingen niet haalt; omgekeerd zal het een bonus ontvangen als het zijn doelstellingen 
overschrijdt.

204 60	%	van	het	bedrag	van	de	gewestelijke	fiscale	uitgaven	die	deel	uitmaken	van	de	aan	de	gewesten	toegekende	PB	
(artikel 35decies).

205 die solidariteitstegemoetkoming is opgenomen in het geglobaliseerde bedrag van de toegewezen PB.
206 Bepaald in artikel 48 van de Financieringswet.
207 Zoals in het verleden wordt het bovendien aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
208 Voor het Waals Gewest 598,9 miljoen euro in plaats van 851,5 miljoen euro; voor het Brussels hoofdstedelijk Ge-

west, 335,6 miljoen euro in plaats van 477,2 miljoen euro.
209 Artikel 65quater.
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De federale Staat en de gewesten hebben in het overlegcomité van 5 december 2015 afge-
sproken om de inspanningen en de ontvangsten uit de verkoop van CO²-quota te verdelen. 
Volgens dat akkoord moest de 326 miljoen euro die eind 2015 beschikbaar was, worden 
verdeeld: 53 % voor het Vlaams Gewest, 30 % voor het Waals Gewest en 7 % voor het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Het overschot (10 %) moest de klimaatdoelstelling van de fe-
derale Staat financieren. Omdat het akkoord niet werd gefinaliseerd, werd op 30 septem-
ber 2016 echter nog niets aan de entiteiten gestort. Deze situatie zou echter moeten worden 
rechtgezet door goedkeuring van een definitief akkoord in een overlegcomité gepland voor 
26 oktober 2016.

6.2.2.4 Responsabilisering inzake werkgelegenheidsbeleid
De Financieringswet210 legt ook financiële sancties op als het aantal vrijgestelde dagen of 
het aantal personen tewerkgesteld in het PWA-systeem in een gewest niet samenvalt met 
de toestand van de werkgelegenheid. In 2015 hoefde geen sanctie te worden berekend om-
dat het geval zich niet heeft voorgedaan.

6.2.2.5 Responsabilisering inzake personeelsbeleid
De Financieringswet211 legt ook op dat de gewesten meer moeten bijdragen in de finan-
ciering van de pensioenen van hun personeel. Die bijdrage is ook van toepassing op de 
gemeenschappen. Er wordt in twee fasen gewerkt.

Van 2015 tot 2020 moeten de bedragen die de entiteiten moeten betalen, overeenstemmen 
met de bedragen geraamd op basis van de bijzondere wet van 5 mei 2003 tot instelling van 
een responsabiliseringsbijdrage inzake pensioenen. Die bedragen zijn in de Financierings-
wet opgenomen en worden afgetrokken van de PB-middelen aangerekend op de toewij-
zingsfondsen. Voor 2015 werd zo in totaal 146,1 miljoen euro afgetrokken.

Van 2021 tot 2028 geldt vervolgens een overgangsmechanisme dat de verschuldigde bedra-
gen geleidelijk verhoogt. Daarna zal de responsabiliseringsbijdrage worden bepaald door op 
de loonmassa van elke entiteit hetzelfde percentage van sociale bijdrage toe te passen als 
dat in het algemene stelsel van de werknemers.

6.2.3	 Bijdrage	van	de	entiteiten	aan	de	sanering	van	de	overheidsfinanciën	en	aan	
de kosten van de vergrijzing

De deelstaatentiteiten moeten twee soorten inspanningen leveren.

Eerst werden de bedragen verschuldigd op basis van de behoeften structureel verminderd 
in 2015. Die vermindering heeft betrekking op de middelen toegewezen aan de gewesten 
(831,4 miljoen euro), aan de gemeenschappen (356,3 miljoen euro) en aan de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie (10 miljoen euro). In 2016 werd een tweede structurele 
vermindering met dezelfde bedragen toegepast. De structurele vermindering komt zo op 
nagenoeg 2,4 miljard euro.

210 Artikel 35nonies, § 2 en 3.
211 Artikel 65quinquies.
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Vervolgens worden de meeste middelen vanaf 2017 niet meer elk jaar aangepast op basis 
van de werkelijke groei van het BBP, maar enkel op basis van een fractie daarvan212. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de meeste PB-middelen die aan de gewesten213 zijn toegekend of 
om het deel van de dotaties dat aan de gemeenschappen wordt gestort voor kinderbijslag 
of ouderenzorg.

6.2.4 Overgangsmechanisme
De Financieringswet214 bevat een overgangsmechanisme met een dubbel doel:

• voor de oude bevoegdheden de gevolgen vermijden van een te brutale overgang naar 
het nieuwe stelsel door de bedragen te handhaven die bij ongewijzigd beleid zouden zijn 
toegekend;

• de entiteiten voor de nieuw overgedragen bevoegdheden in 2015 de middelen bieden 
die bij ongewijzigd beleid overeenstemmen met de werkelijke behoeften zoals geraamd 
bij de goedkeuring van de wet. Zo kan geen enkele entiteit tijdens de overgangsperiode 
meer middelen krijgen dan haar behoeften en kan ze evenmin structureel ondergefi-
nancierd zijn.

De negatieve of positieve verschillen die voortvloeien uit de toepassing van die twee prin-
cipes, zijn een overgangsbedrag. Het wordt toegevoegd of afgetrokken van de andere mid-
delen die aan de betrokken entiteiten worden toegekend.

De onderstaande tabel geeft voor elke deelstaatentiteit het definitieve cijfer van de over-
gangsbedragen215.

Tabel 28 –  Definitieve jaarlijkse overgangsbedragen 2016-2024 (in miljoen euro)

Entiteit Overgangsbedrag

Vlaamse Gemeenschap 148,5

Franse Gemeenschap -150,6

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie -36,1

duitstalige Gemeenschap -9,1

Vlaams Gewest -318,7

Waals Gewest 620,6

Brussels hoofdstedelijk Gewest 98,4

Bron: Rekenhof

Die overgangsbedragen worden volledig gehandhaafd tot en met 2024. Vervolgens zullen ze 
jaarlijks met 10 % lineair worden verminderd totdat ze in 2034 volledig verdwijnen.

212 het beperkte groeipercentage (bijvoorbeeld 55 % of 65 %) is enkel van toepassing op het deel van het groeipercen-
tage	dat	niet	meer	dan	2,25	%/jaar	overtreft.	Bij	een	hogere	groei	wordt	het	verschil	tussen	het	effectieve	percen-
tage en dat van 2,25 % volledig in aanmerking genomen. Voor 2016 is in tussenpercentages voorzien.

213 deze beperking geldt niet voor de bedragen verschuldigd op basis van het nationaal solidariteitsmechanisme en de 
sommen	verschuldigd	op	basis	van	de	herfinanciering	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	.	

214 nieuw artikel 48/1.
215 Die	cijfers	omvatten	ook	de	weerslag	van	de	overname	van	de	financiering	van	de	ziekenhuisinstellingen	door	de	

gemeenschappen vanaf 2016.
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6.2.5	 Herfinanciering	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt sinds 2012 extra middelen. Het kan immers voor 
zijn financiering niet steunen op de opbrengst van de op zijn grondgebied gelokaliseerde 
PB, door het grote aantal pendelaars en internationale ambtenaren. De zesde staatshervor-
ming heeft die herfinanciering geconsolideerd.

Sinds 2012 worden nieuwe middelen van verschillende aard toegewezen:

• Sinds 2012 is in sectie 13 van de algemene uitgavenbegroting van de Staat een “mobili-
teitsdotatie” opgenomen216. De verschuldigde bedragen zijn dus progressief gestegen van 
45,0 miljoen euro in 2012 naar 135,0 miljoen euro in 2015. Sinds 2016 wordt dat bedrag 
aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en aan 50 % van de werkelijke 
groei van het BBP.

• Sinds 2012 gaat jaarlijks 55,0 miljoen euro naar het begrotingsfonds voor het dekken van 
de uitgaven in samenhang met het organiseren van de Europese toppen en de veiligheid217.

• De ontvangsten die naar het Beliris-begrotingsfonds218 gaan, werden opgetrokken van 
100,0 naar 125,0 miljoen euro op jaarbasis219. Het Rekenhof herhaalt dat de kredieten die 
aan Beliris zijn toegekend, in grote mate onbenut gebleven zijn.

• Dezelfde wet heeft bovendien een ander begrotingsfonds220 opgericht, dat eveneens 
wordt gefinancierd door PB-ontvangsten. Die zijn bedoeld om de tweetaligheid in Brus-
sel aan te moedigen en worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 
Ze beliepen 25,5 miljoen euro in 2015.

• Sinds 2014 draagt de Staat jaarlijks extra toegewezen PB-ontvangsten aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest over voor de aanwezigheid van internationale instellingen op 
zijn grondgebied. In 2015 werd 175 miljoen euro geïnd221. Die middelen worden aangepast 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen vanaf het volgende jaar.

• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in 2015 48 miljoen euro extra toegewezen PB-
ontvangsten gekregen door een mechanisme waardoor de twee andere gewesten bij-
dragen in de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot het 
aantal pendelaars afkomstig van elk van die gewesten. Vanaf 2017 zijn die bedragen 
vastgelegd op 44 miljoen euro222.

• Sinds 1994 is in de algemene uitgavenbegroting van de Staat een dotatie opgenomen om 
de onroerende voorheffing te compenseren voor gebouwen die van die voorheffing zijn 
vrijgesteld. De bijzondere wet van 19 januari 2012 heeft de grondslagen om die sommen 

216 Artikel	64bis	van	de	Financieringswet.	Basisallocatie	13.40.40.45.35.01	–	Dotatie	betreffende	mobiliteit	ten	voor-
dele van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

217 Artikel 64ter. Fonds voor de veiligheid bij Europese toppen georganiseerd te Brussel evenals voor veiligheid en 
preventie verbonden met de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel, ingeschreven op pro-
gramma 13.56.7.

218 Fonds	ter	financiering	van	de	 internationale	rol	en	de	hoofdstedelijke	functie	van	Brussel,	 ingeschreven	op	pro-
gramma 33.55.2.

219 Wet	van	19	 juli	 2012	houdende	wijziging	van	de	wet	van	10	augustus	2001	 tot	oprichting	van	een	Fonds	 ter	fi-
nanciering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke 
wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 decem-
ber 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen. Zie ook de bespreking van sectie 33 onder punt 5.4 “Commentaar 
per sectie” van dit hoofdstuk.

220 Fonds ingeschreven onder programma 13.40.4 –Financiering van de gemeenten en de Brusselse instellingen.
221 Artikel 64quinquies van de Financieringswet.
222 Artikel 64quater.
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voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te berekenen, aangepast door beter rekening te 
houden met de vrijstellingen die op het Brusselse grondgebied toegekend zijn (de dode 
hand). Deze wet is op 1 januari 2014 van kracht geworden. De middelen voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn zo gestegen van 42,8 miljoen euro in 2012 naar 90,6 miljoen 
euro in 2015.

• Tot slot krijgen de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie sinds 2012 10 miljoen euro extra PB-ontvangsten per jaar223. Het totaalbedrag 
daarvan is tussen 2011 en 2015 gestegen van 33,8 miljoen naar 77,4 miljoen euro.

6.2.6 Verschuldigde bedragen, toegewezen ontvangsten en gestorte bedragen
De toegewezen ontvangsten, d.w.z. de bedragen afgenomen van de fiscale ontvangsten en 
aangerekend op de toewijzingsfondsen om vervolgens aan de deelstaatentiteiten te worden 
gestort, enerzijds, en de betalingen vanuit de uitgavenbegroting anderzijds stemmen niet 
overeen met de bovenvermelde verschuldigde bedragen.

Voorlopige bedragen en afrekening van het vorige begrotingsjaar
De bedragen die aan de deelstaatentiteiten verschuldigd zijn, worden berekend op basis 
van macro-economische, fiscale en demografische parameters die per definitie pas op het 
einde van het begrotingsjaar bekend zijn. Tijdens het begrotingsjaar worden ze geraamd op 
basis van voorlopige gegevens. Ze worden pas definitief vastgesteld bij het opstellen van de 
aangepaste begroting van de Staat van het jaar nadien.

De bedragen van de toegewezen ontvangsten en de betalingen in de loop van een begro-
tingsjaar bestaan dus enerzijds uit die voorlopige bedragen en anderzijds uit het definitieve 
saldo van het vorige begrotingsjaar224.

In 2015 werd voor de te betalen bedragen rekening gehouden met een definitief saldo 
2014 van -117,9 miljoen euro225. Voor 2015 beloopt het definitieve saldo 423,0 miljoen euro. 
Dat moet dan in 2016 aan de entiteiten worden gestort.

Overgangsfase
De Financieringswet226 bepaalt dat de uitgaven voor de bevoegdheden die aan de gewesten 
en de gemeenschappen zijn overgedragen nog tot uiterlijk 31 december 2015 konden worden 
ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat. Deze bepaling wilde 
rekening houden met de administratieve moeilijkheden om de zesde staatshervorming uit 
te voeren.

De Staat mocht op de over te dragen middelen bedragen inhouden om zijn eigen uitgaven te 
dekken. Een in ministerraad overlegd koninklijk besluit moest na overleg met de betrokken 
regeringen die inhoudingen vastleggen.

Het koninklijk besluit van 13 mei 2015 dat in uitvoering van die bepaling werd genomen, 
heeft het bedrag van de inhoudingen bepaald op 530,5 miljoen euro.

223 Artikel 65ter.
224 Zie punt 6.1.1.
225 in 2014 werd meer betaald dan het totaal van de verschuldigde bedragen.
226 Artikel 75, § 1, quater.
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Overzicht
De volgende tabel vermeldt per entiteit de definitieve saldi 2014, de bedragen verschuldigd 
voor 2015, de verminderingen in uitvoering van artikel 75, § 1 quater, de uitgevoerde beta-
lingen en de bedragen die voor 2015 nog verschuldigd zijn227.

Tabel 29 –  Overzicht, per entiteit, van de bedragen die de Staat in 2015 verschuldigd was en de uitge-
voerde betalingen (in miljoen euro)

Definitieve 
saldi 2014

Voor 
2015 ver-

schuldigde 
bedragen

Verminde-
ring  

artikel 75,  
§ 1quater

Verschul-
digd 

totaal
Betalingen

Nog ver-
schuldigde 
bedragen

Vlaamse 
Gemeenschap

-47,1 20.048,2 -364,8 19.636,3 19.460,6 175,7

Franse 
Gemeenschap

-29,5 12.605,9 -132,3 12.444,1 12.313,6 130,5

duitstalige 
Gemeenschap

-0,5 220,4 -4,7 215,1 213,1 2,0

Vlaams Gewest -23,4 8.511,2 -1,6 8.486,1 8.445,5 40,6

Waals Gewest -13,0 5.290,9 -1,1 5.276,7 5.176,2 100,5

Brussels 
hoofdstedelijk 
Gewest

-3,8 2.276,2 -0,2 2.272,2 2.278,2 -5,9

Gemeenschap-
pelijke 
Gemeenschaps-
commissie

-0,1 1.130,3 -25,7 1.104,5 1.126,2 -21,7

Vlaamse 
Gemeenschaps-
commissie

0,0 15,5 0,0 15,4 15,3 0,1

Franse 
Gemeenschaps-
commissie

-0,2 61,8 0,0 61,6 61,1 0,5

Stad Brussel -0,3 107,5 0,0 107,3 106,7 0,6

Totaal -117,9 50.267,9 -530,5 49.619,5 49.196,5 423,0

Bron: Rekenhof

6.2.7 Horizontaal protocol van 17 december 2014
De gewesten en de gemeenschappen hebben sinds de zesde staatshervorming ruimere be-
voegdheden op het vlak van sociale zekerheid en werkgelegenheidsbeleid.

De Financieringswet bevat echter geen specifieke bepalingen over de betalingen aan de 
instellingen die met die materie belast zijn. Hooguit heeft een specifieke bepaling (artikel 
68quinquies, § 1 en 2) bepaald dat de beheerskosten van de uitbetalingsinstellingen van de 
kinderbijslag als overgangsmaatregel zouden worden afgetrokken van de bedragen die naar 
de gemeenschappen overgeheveld worden.

227 Zie volume ii van dit Boek voor meer gedetailleerde tabellen.
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Door de technische problemen die zouden kunnen ontstaan als ze die diverse materies 
meteen op zich zouden nemen, wensten de gemeenschappen en de gewesten dat de federale 
Staat die sociale prestaties voorlopig verder zou beheren en de betaling ervan verder zou 
opvolgen. Daartoe hebben de Staat en de betrokken entiteiten op 17 december 2014228 een 
protocolakkoord (ook “horizontaal protocol”) gesloten.

Concreet worden de middelen die de Financieringswet voor die sociale prestaties uittrekt, 
verder maandelijks betaald in twaalfden van de toegewezen ontvangst of het krediet uit de 
dotatiebegroting229.

De bedragen worden echter niet volledig aan de entiteiten gestort. De socialezekerheidsin-
stellingen230 ontvangen immers bij voorrang het gedeelte dat ze noodzakelijk achten om de 
sociale prestaties te betalen en hun beheerskosten te dekken. Daarna worden de saldi van 
de twaalfden aan de entiteiten betaald.

Als de twaalfden niet volstaan om de behoeften te dekken, wordt bij de FOD Financiën een 
kredietlijn geopend ten voordele van de socialezekerheidsinstellingen. Het protocol bepaalt 
dat ter compensatie een inhouding op de andere middelen van de entiteiten zal worden 
uitgevoerd, onder meer op de toegewezen PB-ontvangsten of op de voorschotten van de 
gewestelijke PB.

In 2015 werd op basis van de behoeften van de socialezekerheidsinstellingen 13.466,4 mil-
joen euro aan deze instellingen gestort. Dat is 295,0 miljoen euro meer dan de toegewezen 
ontvangsten of de voor die behoeften bestemde kredieten.

Die overschrijdingen werden overeenkomstig het protocol gedekt door overeenkomstige 
inhoudingen op de PB toegewezen aan de Vlaams Gemeenschap (125,5 miljoen euro), aan 
de Franse Gemeenschap (104,5 miljoen euro) en aan de Duitstalige Gemeenschap (0,6 mil-
joen euro) evenals op de gewestelijke PB voor het Vlaams Gewest (33,5 miljoen euro).

Ook werd een overschrijding van 30,7 miljoen euro vastgesteld voor de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie. Die toestand kan mee worden verklaard doordat die entiteit 
in de eerste maanden van 2015 middelen heeft gekregen (122,6 miljoen euro) die achteraf te 
omvangrijk bleken te zijn, aangezien de twaalfden vanaf augustus ontoereikend waren om 
de behoeften van de socialezekerheidsinstellingen te dekken.

228 Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie	betreffende	de	aanrekening	van	de	door	de	openbare	instellingen	van	sociale	zekerheid	voor	re-
kening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde 
uitgaven	op	de	middelen	die	krachtens	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	
Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instel-
lingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de duitstalige Gemeenschap aan de 
deelgebieden worden toegekend.

229 de inhouding voor de kinderbijslagen bepaald in artikel 68quinquies waarvan hierboven sprake, werd niet uitge-
voerd. de op de begroting als dotaties ingeschreven bedragen hebben geen rekening gehouden met die vermin-
dering. 

230 Famifed, RiZiV, RSZ, RSZPPo, RVA en Pod Maatschappelijke integratie.
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In tegenstelling tot de andere deelstaatentiteiten beschikt de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie niet over andere dan de bovenvermelde ontvangsten231. De midde-
len die ten onrechte aan die entiteit werden overgedragen, konden dus niet worden ge-
compenseerd. De bedragen in de algemene uitgavenbegroting voor 2015 waren daardoor 
30,7 miljoen euro te laag.

jaarrekening 2015

231 Artikel 65 van de Financieringswet stipuleert meer bepaald dat de uit hoofde van de PB toegewezen middelen door 
de Staat aan die entiteit worden overgedragen. de toepassing van het overgangsmechanisme heeft echter voor 
gevolg dat die middelen niet meer bestaan tijdens de overgangsperiode 2015-2024.
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De kwaliteit van de jaarrekening van het algemeen bestuur verbetert elk jaar. Vooral voor de 
financieel vaste activa, de voorzieningen voor risico’s en kosten, het eigen vermogen en de 
rechten en verplichtingen buiten balans geven de toelichtende staten bij de jaarrekening 2015 in 
vergelijking met vorige jaren een correcter beeld van de realiteit.

De jaarrekening 2015 geeft echter nog geen getrouw beeld weer van de financiële en patrimoni-
ale toestand van het algemeen bestuur. Voor een aantal rubrieken van de jaarrekening zijn nog 
niet alle verrichtingen in de boekhouding opgenomen of correct geboekt. Dat is met name het 
geval voor de rubrieken voorraden, Thesaurie en de wacht- en overlopende rekeningen.

Niet alle departementen leveren dezelfde inspanningen om de volledigheid en de juistheid van 
hun verrichtingen te garanderen. Belangrijke tekortkomingen bij de toepassing van de notie 
“vastgesteld recht” en van de verantwoording van de boekingen blijven bestaan bij de FOD 
Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën. Daar wordt, ondanks de instruc-
ties van de dienst Federale Accountant en zijn feedback in het kader van de maandelijkse en de 
jaarafsluiting, te weinig vooruitgang geboekt. Het Rekenhof dringt erop aan dat deze FOD’s 
meer aandacht en verantwoordelijkheid aan de dag zouden leggen om hun boekhouding te 
verbeteren.

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat meer dan zeven jaar na de inwerkingtreding van de wet 
van 22 mei 2003 het regelgevende kader onvolledig blijft en dat de interne controle nog niet 
volstaat. In dat verband heeft het opnieuw problemen opgemerkt met de elektronische goed-
keuringsprocedure van de verrichtingen.
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1 Algemeen overzicht

1.1 Balans
De gegevens van de balans 2015 kunnen als volgt worden samengevat232:

Tabel 30 –  Balans 2015 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Activa 2014 2015 Verschil

Oprichtingskosten	–	immateriële	vaste	activa 38,8 42,1 3,3

Materiële	vaste	activa 6.527,8 6.443,7 -84,1

Financiële	vaste	activa 38.777,9 41.358,1 2.580,2

Vorderingen	>1	jaar 7.531,6 7.273,8 -257,7

Voorraden 1.750,2 1.754,0 3,8

Vorderingen	<1	jaar 8.498,1 2.376,4 -6.121,7

Liquide middelen – beleggingen korte termijn 18.336,4 18.726,4 390,0

overlopende rekeningen en wachtrekeningen 11.297,6 8.828,8 -2.468,7

Totaal 92.758,3 86.803,4 -5.955,0

Passiva 2014 2015 Verschil

Eigen vermogen -350.276,5 -358.505,9 -8.229,4

Voorzieningen voor toekomstige kosten 719,4 938,7 219,4

Schulden	>	1	jaar 325.277,0 337.688,9 12.411,9

Schulden	<	1	jaar 27.793,0 26.372,0 -1.421,0

Financiële	leningen	die	binnen	het	jaar	vervallen 66.724,4 57.877,9 -8.846,4

overlopende rekeningen en wachtrekeningen 22.521,0 22.431,7 -89,3

Totaal 92.758,3 86.803,4 -5.955,0

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het balanstotaal daalt met 5.955,0 miljoen euro ten opzichte van 2014. Op het actief wordt 
de variatie grotendeels veroorzaakt door de vorderingen op minder dan 1 jaar (-6.121,7 mil-
joen euro), de overlopende rekeningen en wachtrekeningen (-2.468,7 miljoen euro) en de 
financiële vaste activa (+2.580,2 miljoen euro). Belangrijke schommelingen op het pas-
sief doen zich voor bij het eigen vermogen (-8.229,4 miljoen euro), de schulden groter 
dan 1 jaar (+12.411,9 miljoen euro) en de financiële leningen die binnen het jaar vervallen 
(-8.846,4 miljoen euro). De redenen van die schommelingen worden toegelicht in punt 
3 van dit hoofdstuk.

Het Rekenhof wijst erop dat ook in 2015 de jaarrekening nog niet steunt op de volledige in-
ventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook, zoals 
artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 voorschrijft. De departementen hebben vijf jaar vanaf 
hun instap in Fedcom om al hun immateriële en materiële vaste activa in de boekhouding 
te integreren. Op 31 december 2016 zou dus een volledig beeld van de patrimoniale toestand 
van het algemeen bestuur voorhanden moeten zijn.

232 de afronding in miljoen euro kan leiden tot kleine afwijkingen bij de optelling. dat geldt voor alle tabellen van dit 
hoofdstuk.
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1.2 Resultatenrekening
De gegevens van de resultatenrekening 2015 kunnen als volgt worden samengevat:

Tabel 31 –  Resultatenrekening 2015 – geconsolideerd (in miljoen euro)

Kosten 2014 2015 Verschil

Aanwending consumptiegoederen en diensten van 
derden voor bewerking of doorverkoop

14,7 16,4 1,7

Andere aanwendingen van verbruiksgoederen en van 
diensten van derden

1.928,4 1.906,5 -21,9

directe en indirecte bezoldigingen personeel en van 
daarmee gelijkgestelde personen

6.082,8 5.858,8 -224,0

Economische afschrijvingen op oprichtingskosten en op 
immateriële	en	materiële	vaste	activa

267,7 278,8 11,1

Economische subsidies aan productie 1.410,3 1.857,7 447,3

Intresten	en	andere	courante	financiële	lasten 13.451,1 14.404,5 953,4

Sociale prestaties 2.689,0 2.544,5 -144,5

Andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties 84.918,1 86.997,0 2.078,9

Andere kapitaaloverdrachten 2.318,3 2.030,0 -288,4

Kapitaalverliezen 1.023,9 2.652,2 1.628,4

dotaties aan eigen gereserveerde fondsen en aan 
voorzieningen voor risico’s en kosten

100,5 584,0 483,5

Totale kosten 114.204,9 119.130,3 4.925,4

Opbrengsten 2014 2015 Verschil

Verkopen van handelsgoederen met het oog op 
doorverkoop

112,7 134,4 21,6

Gefactureerde prestaties van diensten 1.953,3 1.726,2 -227,1

Belastingen op productie en invoer 37.574,3 38.443,2 868,9

Courante belastingen op inkomen en vermogen 55.924,3 59.485,5 3.561,2

Intresten	en	andere	courante	financiële	inkomsten	–	
te ontvangen huurprijzen voor terreinen en minerale 
reserves

2.885,9 4.795,1 1.909,3

Andere inkomensoverdrachten dan belastingen en sociale 
bijdragen

505,1 1.705,6 1.200,5

Andere kapitaaloverdrachten 423,3 143,5 -279,8

Kapitaalwinsten 2.549,9 2.465,2 -84,8

Terugneming eigen gereserveerde fondsen en aan 
voorzieningen voor risico’s en kosten

42,4 352,9 310,5

Totale opbrengsten 101.971,2 109.251,5 7.280,3

Resultaat van het boekjaar -12.233,6 -9.878,8 2.354,8

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het economisch resultaat is met 2.354,8 miljoen euro verbeterd ten opzichte van het re-
sultaat 2014. Zowel de opbrengsten (+7.280,3 miljoen euro) als de kosten (+4.925,4 miljoen 
euro) namen toe.
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Voor de opbrengsten doen de verschillen met 2014 zich vooral voor bij de courante belas-
tingen op inkomen en vermogen (+3.561,2 miljoen euro), de intresten en andere courante 
financiële inkomsten (+1.909,3 miljoen euro) en de andere inkomensoverdrachten dan be-
lastingen en sociale bijdragen (+1.200,5 miljoen euro). Wat de kosten betreft, zijn er belang-
rijke stijgingen van de andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties (+2.078,9 mil-
joen euro), de kapitaalverliezen (+1.628,4 miljoen euro) en de intresten en andere courante 
financiële lasten (+953,4 miljoen euro).

Het Rekenhof zet de oorzaken daarvan uiteen onder punt 3 van dit hoofdstuk.

1.3 Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 maakt de samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie, deel uit van 
de jaarrekening. De samenvattende rekening wordt opgesteld in termen van vastgestelde 
rechten.

Tabel 32 –  Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2015 (in miljoen euro)

Begrotingsuitgaven – Klasse 8 Begrotingsontvangsten – Klasse 9

niet-uitgesplitste uitgaven 1,1 niet-uitgesplitste ontvangsten 633,0

Lopende uitgaven voor 
goederen en diensten

7.634,3 Lopende ontvangsten voor 
goederen en diensten

1.104,1

Renten en bijdrage in toevallige 
exploitatieverliezen van 
overheidsbedrijven

11.487,5 inkomsten uit eigendom 1.076,5

inkomensoverdrachten aan 
andere sectoren

9.105,3 inkomensoverdrachten van 
andere sectoren

50.358,8

inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid

34.177,6 inkomensoverdrachten binnen 
de sector overheid

127,4

Kapitaaloverdrachten aan 
andere sectoren

1.833,5 Kapitaaloverdrachten van 
andere sectoren

62,2

Kapitaaloverdrachten binnen de 
sector overheid

187,6 Kapitaaloverdrachten binnen 
de sector overheid

15,5

investeringen 254,3 desinvesteringen 123,7

Kredietverleningen, 
deelnemingen en andere 
financiële	producten

9.876,0 Kredietaflossingen,	
vereffening	van	deelnemingen,	
verkoop	van	andere	financiële	
producten

11.363,6

Subtotaal lopende en 
kapitaalverrichtingen klasse 
8 en 9

74.557,2 64.864,9

overheidsschuld – 
boekhoudkundig saldo

33.125,0 overheidsschuld – 
boekhoudkundig saldo 

40.929,9

107.682,2 105.794,8

Begrotingsresultaat -1.887,4

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
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Het begrotingsresultaat van -1.887,4 miljoen euro vloeit voort uit het tekort bij de lopende 
en kapitaalverrichtingen (-9.692,3 miljoen euro, hetzij het verschil tussen subtotaal klasse 
8 en 9) en het positieve saldo bij de verrichtingen inzake de staatsschuld (+7.804,9 miljoen 
euro, hetzij het verschil tussen overheidsschuld klasse 8 en 9). Dat positieve saldo betekent 
dat de Staat in 2015 meer geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.

De totalen van de begrotingsontvangsten en -uitgaven in deze tabel verschillen met 
203,8 miljoen euro van de bedragen die in de uitvoeringsrekening van de begroting zijn 
opgenomen (zie eerder in hoofdstuk 1 van dit deel I, tabellen 15 en 16).

1.4 Economisch resultaat en begrotingssaldo
Het economisch resultaat en het begrotingssaldo komen als volgt tot stand:

Tabel 33 –  Economisch resultaat en begrotingssaldo (in miljoen euro)

Economisch resultaat 2014 2015 Verschil

opbrengsten 101.971,2 109.251,5 7.280,3

Kosten 114.204,9 119.130,3 4.925,4

Resultaat -12.233,6 -9.878,8 2.354,8

Begrotingssaldo – samenvattende rekening 2014 2015 Verschil

ontvangsten 92.887,5 105.794,8 12.907,3

uitgaven 98.591,1 107.682,2 9.091,1

Netto-begrotingssaldo -5.703,7 -1.887,4 3.816,2

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het verschil van 7.991,4 miljoen euro tussen het economische resultaat en het nettobegro-
tingssaldo van 2015 is het gevolg van meerdere factoren. Enerzijds omvat de resultatenreke-
ning bij de kosten en opbrengsten de toekenning van ontvangsten aan de gemeenschappen 
en de gewesten, aan de sociale zekerheid en aan andere derden, die geen budgettaire ver-
richtingen zijn. De aan- en verkoop van effecten van de staatsschuld zijn dan weer begro-
tingsuitgaven en -ontvangsten, maar hebben geen invloed op het economisch resultaat. 
Anderzijds zijn de opbrengsten en de kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewe-
gingen (bv. afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) per definitie niet van 
budgettaire aard, terwijl verrichtingen die een invloed hebben op de begroting in een eerste 
fase enkel invloed hebben op de balans en niet op de resultatenrekening (bv. opname en 
afbetaling van leningen en investeringen in vaste activa).

De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economisch naar het bud-
gettair resultaat:
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Tabel 34 –  Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)

Kosten Opbrengsten

Economische boekhouding 119.130,3 109.251,5

Resultaatverwerking	(699	&	799) -584,0 -352,9

Geconsolideerde kosten en opbrengsten (intercompany) +29,7 +29,7

Budgettaire verrichtingen andere dan kosten en opbrengsten, 
waarvan:

+39.457,6 +49.230,1

Vaste activa (subklasse 20 t/m 27) 306,7 0,0

Staatsschuld 39.065,0 49.096,8

Andere 85,9 133,3

Kosten, niet begrotingsuitgaven -2.118,5 0,0

opbrengsten, niet begrotingsontvangsten 0,0 -3.098,9

Verrichtingen buiten de begrotingssecties, waarvan: -48.029,0 -49.064,1

Terugbetalings- en toewijzingsfondsen -47.997,0 -49.014,0

Virtuele fondsen -32,0 -50,1

Budgettaire verrichtingen – uitvoeringsrekening van de 
begroting

107.886,1 105.995,4

Geannuleerde vastgestelde rechten 0,0 3,2

herklassering ESR-codes van uitgaven -202,5 -202,5

herklassering ESR-codes van ontvangsten -1,4 -1,4

Budgettaire verrichtingen – samenvattende rekening  
(klassen 8 en 9)

107.682,2 105.794,8

Uitgaven Ontvangsten

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

2 Algemene commentaar

2.1 Boeking op basis van vastgestelde rechten
Sinds de controle van de rekeningen van het jaar 2010 heeft het Rekenhof gewezen op drie 
basisprincipes van de wet van 22 mei 2003, die het nadien regelmatig heeft herhaald233 en 
die nog steeds onvoldoende worden toegepast:

• Alle begrotingsverrichtingen die tijdens een begrotingsjaar plaatsvinden (inclusief de te 
ontvangen facturen) moeten in de algemene boekhouding en begrotingsboekhouding 
van dat jaar worden opgenomen.

• Om tot een boekjaar te behoren, moeten de verrichtingen vóór 31 december van het 
jaar worden vereffend en in de boekhouding worden opgenomen vóór 31 januari van het 
daaropvolgende jaar.

• Elke verrichting moet steunen op een origineel en goedgekeurd verantwoordingsstuk.

Die principes hangen samen met het begrip vastgesteld recht zoals dat in de wetgeving is 
gedefinieerd. Er blijven op dat vlak verschillende problemen bestaan.

233 Zie Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 118-121. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Voor de eerste twee principes bv. nodigt punt 4 van de omzendbrief van de minister van 
Begroting, die instructies geeft voor het afsluiten van de begrotingsboekhouding en de 
algemene boekhouding234, de departementen uit om uitgaven ten laste van begrotingsjaar 
2015 te vereffenen en te boeken tot 15 januari 2016 (voor zover de facturen betrekking heb-
ben op goederen en diensten die werden geleverd en aanvaard vóór 31 december 2015). Op 
die manier kunnen, volgens de dienst Federale Accountant, de leveringen en prestaties wor-
den geboekt ten laste van het begrotingsjaar waarop ze betrekking hebben.

Sommige van die uitgaven moesten effectief aan het begrotingsjaar 2015 worden aange-
hecht, zodra de leveringen en diensten in dat begrotingsjaar werden uitgevoerd en aan-
vaard. Indien de factuur niet tijdens het begrotingsjaar wordt ontvangen, moeten de ver-
richtingen immers vóór 31 december 2015 worden vereffend op basis van de notie van te 
ontvangen facturen235.

De verplichting om over een verantwoordingsstuk te beschikken voor elke geboekte ver-
richting wordt overigens voor een significant aantal verrichtingen, vooral bij de ontvang-
sten, niet nageleefd236.

Bovendien blijven de minister van Begroting en de dienst Federale Accountant een voor-
waarde toevoegen aan de wet door te eisen dat de vereffeningen enkel worden gebaseerd 
op facturen, terwijl het wettelijke kader verwijst naar een verantwoordingsstuk237. Bepaalde 
verrichtingen werden bijgevolg ten onrechte uit de jaarrekening 2015 gehouden.

Voorts zorgt de gebrekkige parametrering van de toepassing SAP/Fedcom ervoor dat schul-
den niet worden geboekt indien er onvoldoende vereffeningskredieten zijn238. Die werk-
wijze is in strijd met het wettelijke en regelgevende kader dat dit juist wil vermijden.

Zoals de vorige jaren hebben de bepalingen van de omzendbrief (waarin een voorwaarde 
wordt toegevoegd aan de wet en 15 januari wordt gekozen als uiterste vereffeningsdatum) 
en de parametrering van SAP/Fedcom gevolgen voor de getrouwheid en de regelmatigheid 
van de rekening. Het Rekenhof kan de impact daarvan niet becijferen.

Tot slot verplicht artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 de FOD Financiën zijn fiscale en 
niet-fiscale ontvangsten te boeken op basis van de vastgestelde rechten vanaf het boek-
jaar 2015. Die bepaling werd niet strikt toegepast, aangezien de fiscale ontvangsten werden 
geboekt als contante rechten239. De FOD Financiën en de dienst Federale Accountant pre-
ciseren in de commentaar van de jaarrekening dat ze wachten op de goedkeuring door de 
Kamer van een afwijking van die verplichting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

234 omzendbrief ABB5/430/2015/295 van 24 november 2015.
235 Zie verder in dit hoofdstuk, punt 3.2.2.1 in verband met de te ontvangen facturen.
236 Zie verder in dit hoofdstuk, punt 3.1 in verband met de ontvangstencyclus.
237 in de voorbereidende werkzaamheden van de wet staat dat “het verantwoordingsstuk in het bezit van de betrok-

ken dienst, dat de vierde voorwaarde uitmaakt van dit artikel, elk document betreft dat het ontstaan van het recht 
kan aantonen; het gaat dus niet noodzakelijk over een factuur, ook een intern document kan voldoende blijken”.  
(Parl. St. Kamer, doC 50 1870/1, commentaar 127 van artikel 8). 

238 Zie Rekenhof, 171e Boek, Volume i, oktober 2014, p. 166-167. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
239 De	niet-fiscale	ontvangsten	werden	gedeeltelijk	geboekt	op	basis	van	vastgestelde	rechten.
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2.2 Waarderingsregels
Het Rekenhof merkt allereerst op dat, ondanks de bepalingen van het koninklijk besluit 
van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaar-
rekening van de diensten van de federale Staat, de toelichting geen samenvatting van de 
waarderingsregels bevat. De dienst Federale Accountant heeft nochtans niet-exhaustieve 
waarderingsregels opgesteld en meegedeeld aan de departementen op 26 november 2015, 
tijdens een informatiesessie over de afsluiting van de jaarrekening 2015240. Die richtlijnen 
worden echter niet voldoende gevolgd door de departementen, die vaak andere dan de door 
de dienst Federale Accountant aanbevolen regels hanteren.

De dienst Federale Accountant erkent overigens dat de voorschriften van de omzendbrief 
DJ/WS/2014-02 zoals ondertekend door de minister van Begroting niet in overeenstem-
ming zijn met het boekhoudplan241. Die voorschriften vragen immers geen rekening meer 
te houden met het drempelbedrag van 500 euro om te bepalen of een uitgave een investe-
ring of een kost is. De dienst Federale Accountant is van oordeel dat de boekhoudkundige 
praktijk moet worden aangepast aan het ESR 2010, in afwachting van een wijziging van het 
boekhoudplan. Die wijziging zal echter niet op korte termijn kunnen gebeuren aangezien 
daarvoor een advies nodig is van de nieuwe Commissie voor de Openbare Comptabiliteit242, 
en dus een akkoord tussen de federale Staat en de deelstaatentiteiten die aan het boek-
houdplan zijn onderworpen.

In afwachting beveelt het Rekenhof de dienst Federale Accountant aan exhaustieve waar-
deringsregels op te stellen en te verspreiden, die van toepassing zijn op alle departementen 
van het algemeen bestuur.

2.3 Aanhechting van rechten aan het boekjaar 2015 na 31 januari 2016
De controle van de jaarrekening 2015 bracht aan het licht dat de scheiding tussen boekjaren 
niet geheel wordt nageleefd. Hoewel 31 januari 2016 de uiterste datum is om vastgestelde 
rechten in de boekhouding van het boekjaar 2015 op te nemen, heeft de administratie in 
februari 2016 en in maart 2016 nog rechten van ontvangsten en uitgaven vastgesteld ten 
laste van het boekjaar 2015. De steekproeven die op deze boekingen werden uitgevoerd, 
geven aan dat het onder meer gaat over de verwerking van kasuitgaven, de inboeking van 
aan- en verkoopfacturen en creditnota’s en de overboeking tussen opbrengsten- en/of kos-
tenrekeningen. Al die verrichtingen beïnvloeden zowel de begrotings- als de economische 
boekhouding.

240 de richtlijnen voor de afsluiting van de jaarrekening 2015 zijn ook beschikbaar op Find It!, het documentatieplat-
form van de dienst Federale Accountant met informatie over de procedures, de werkinstructies, de handleidingen, 
de wetgeving, de rollen en de autorisaties in het kader van SAP/Fedcom.

241 de algemene boekhouding wordt gevoerd op basis van een genormaliseerd boekhoudplan dat door het koninklijk 
besluit van 10 november 2009 werd vastgesteld. het boekhoudplan omvat een rekeningstelsel en basisregels voor 
de waardering van de activa en de passiva en voor de opmaak van de jaarrekening, alsook voor de boeking en aan-
rekening van de verrichtingen.

242 hoewel de oprichting van die commissie is voorzien in hoofdstuk Vibis van de wet van 16 mei 2003, heeft ze haar 
werkzaamheden nog niet gestart (zie ook verder in hoofdstuk 3 van dit deel i: “impact van de onvolledige regelge-
vende omkadering van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003”).
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De dienst Federale Accountant geeft aan dat verrichtingen met begrotingsimpact slechts 
in uitzonderlijke gevallen na 31 januari 2016 worden toegestaan243, met als doel vastgestelde 
rechten aan het boek- en begrotingsjaar te hechten waarop ze betrekking hebben en zo de 
jaarrekening juister en vollediger te maken.

2.4 Heropening van voorgaande boekjaren in SAP/Fedcom
Het Rekenhof voert jaarlijks steekproeven uit in SAP/Fedcom om na te gaan of nog wijzigin-
gen worden aangebracht na afsluiting van een boekjaar.

Het heeft vastgesteld dat wijzigingen werden doorgevoerd na de afsluiting van het boekjaar 
2014. In de meeste gevallen ging het om de afpunting op een identieke balansrekening of 
onderling op meerdere klanten- en leveranciersrekeningen, zonder impact op het resultaat 
of zonder beïnvloeding van het totale balanssaldo op het einde van het boekjaar. In een 
aantal gevallen werden uitgaven geboekt die nadien werden tegengeboekt.

Het Rekenhof wijst erop dat een gedegen opvolging van klanten-, leveranciers- en wachtre-
keningen deel moet uitmaken van de internecontrolemaatregelen tijdens het boekjaar zelf. 
Dat vermijdt heropeningen van voorgaande boekjaren en biedt inzicht in de openstaande 
posten. Het komt ook het opmaken van rapporten en lijsten ten goede en verlicht de ad-
ministratieve last naderhand. De dienst Federale Accountant geeft aan dat hij de departe-
menten daartoe aanspoort in het kader van de maandelijkse afsluitingsactiviteiten van de 
boekhouding, maar dat de aandacht voor deze problematiek verschilt van departement tot 
departement.

3	 Specifieke	commentaar

3.1 Ontvangstencyclus
De bespreking van de opbrengstencyclus betreft de gerealiseerde opbrengsten (resultaten-
rekening) en sommige vorderingen op korte en lange termijn (balans).

3.1.1 Boekhoudkundige verwerking van opbrengsten (resultatenrekening)

3.1.1.1 Algemene vaststellingen
De totale opbrengsten van het boekjaar 2015 bedragen 109.251,5 miljoen euro tegenover 
101.971,2 miljoen euro in 2014. De toename met 7.280,3 miljoen euro wordt in belangrijke 
mate verklaard doordat de belastingopbrengsten (+4.430,1 miljoen euro), de intresten en 
andere financiële inkomsten (+1.909,3 miljoen euro) toenamen.

De jaarrekening 2015 geeft geen duidelijk en volledig beeld van de opbrengsten. De vast-
stellingen die het Rekenhof formuleerde in zijn audit over de boeking en aanrekening van 
vastgestelde rechten met betrekking tot niet-fiscale ontvangsten244 en naar aanleiding van 
voorgaande jaarrekeningcontroles blijven grotendeels van kracht. Ondanks de acties van 

243 naast enkele correcties gaat het hoofdzakelijk om facturen van november-december 2015 die wegens technische 
problemen niet vroeger konden worden geboekt (met een budgettaire impact van 3,9 miljoen euro). 

244 Rekenhof,	“Boeking	en	aanrekening	van	vastgestelde	rechten	met	betrekking	tot	de	niet-fiscale	ontvangsten	van	
de Fedcomdepartementen”, 169e Boek, Volume i, oktober 2012, p. 355 en Rekenhof, “Boeking en aanrekening van 
vastgestelde	rechten	met	betrekking	tot	niet-fiscale	ontvangsten”, 170e Boek, Volume i, oktober 2013, p. 158, punt 3.
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de dienst Federale Accountant stelt het Rekenhof nog onvoldoende vooruitgang vast. De 
situatie verschilt tussen de departementen. Voor de duidelijkheid actualiseert het Rekenhof 
zijn vroegere vaststellingen:

• Een recht wordt niet steeds geboekt op basis van een administratief document dat voor-
af door de ordonnateur wordt opgesteld, gedateerd en ondertekend en waaruit blijkt dat 
de vier voorwaarden van artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 zijn vervuld245.

• Uitgaande schuldvorderingen verwijzen zelden naar de verantwoordingsstukken die de 
basis vormen voor de facturatie. Er wordt gebruik gemaakt van kopieën van het postreke-
ninguittreksel of van SAP/Fedcom-schermafdrukken als enige verantwoording. De aard 
van de prestaties en de correcte boeking kunnen hierdoor moeilijk worden ingeschat.

• Op basis van steekproeven blijkt dat opbrengstenrekeningen niet steeds consistent wor-
den gebruikt. Na 31 januari 2016 zijn er nog opbrengsten aan het boekjaar 2015 gehecht 
en rechtzettingen gebeurd die de economische en begrotingscijfers beïnvloeden246.

• Door een verkeerde toepassing van de notie van het vastgesteld recht verschuiven op-
brengsten binnen hetzelfde boekjaar of tussen boekjaren.

• Bepaalde niet-fiscale ontvangsten worden niet bij het ontstaan van het recht maar op 
het moment van de eigenlijke inning geboekt. Daardoor worden ze met vertraging ge-
boekt en worden de opbrengsten en de eraan gekoppelde debiteuren onderschat247.

• Niet alle departementen leveren afdoende verantwoordingsstukken aan voor de verwer-
king van de opbrengsten en de stukken zijn vaak te summier om het vastgesteld recht 
eruit af te leiden.

• Er ligt veel tijd tussen de documentdatum, de boekingsdatum en de invoerdatum. Bo-
vendien zijn er onlogische data, wat wijst op een laattijdige invoer van de verantwoor-
dingsstukken en een onregelmatige boeking van de opbrengsten.

• Niet alle departementen maken gebruik van op te stellen facturen en creditnota’s, over 
te dragen opbrengsten en toe te rekenen opbrengsten, waardoor op de afsluitingsdatum 
de opbrengsten niet correct worden afgegrensd248.

3.1.1.2 Bijzondere vaststellingen
De FOD Economie boekt facturen voor de opbrengsten uit octrooien deels op de balans en 
neemt ze deels in resultaat. Die opsplitsing kan op basis van de overgelegde stukken niet 
worden verantwoord. Een aansluiting van de beheersrekening van de rekenplichtige met 
die boekhoudkundige situatie is evenmin mogelijk.

Bij de FOD Financiën worden de opbrengstenrekeningen in belangrijke mate gevoed vanuit 
de maandelijkse ontvangstenstaten. Daarin worden zowel fiscale als een aantal niet-fiscale 
ontvangsten periodiek op kasbasis opgenomen. Het is niet duidelijk of er nog bedragen 

245 die vier voorwaarden zijn: het bedrag is op nauwkeurige wijze vastgesteld, de identiteit van de schuldenaar is be-
paalbaar, de verplichting om te betalen bestaat en er is een verantwoordingsstuk voorhanden op basis waarvan de 
boeking gebeurt.

246 Bij wijze van voorbeeld: aanhechting van verkoopfacturen en creditnota’s (Justitie en Federale Politie), boeking 
van	wachtrekening	naar	opbrengstenrekening	(Justitie	en	Financiën),	overboekingen	tussen	opbrengstenrekenin-
gen	(Buitenlandse	Zaken	en	Financiën)	en	overboeking	tussen	kosten-	en	opbrengstenrekeningen	(Financiën).

247 Bv. de verkoop van gebouwen en gronden door de Fod Buitenlandse Zaken.
248 Voor de Fod Buitenlandse Zaken en de Rijksschuld (bedrijfsnummers 1400 en 5100) werden een aantal verrich-

tingen van 2015 op het boekjaar 2016 geboekt, zonder op te stellen facturen of andere bijkomende afsluitingsver-
richtingen.
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moeten worden rechtgezet in de resultatenrekening noch of het bedrag van de geboekte 
ontvangsten correct is. Een afloopcontrole van de balansrekeningen is onmogelijk en op de 
wachtrekeningen staan aanzienlijke saldi. Bovendien blijkt uit de commentaar op de jaar-
rekening dat op de subrekening 717214 Administratieve werkzaamheden een rechtzetting 
van 546,4 miljoen euro werd doorgevoerd249.

Het onderzoek heeft voorts uitgewezen dat de recuperaties voor de gedetacheerde perso-
neelsleden onregelmatig en laattijdig gebeuren. Daardoor moeten er op het einde van het 
boekjaar inhaalbewegingen plaatsvinden, hoewel de loongegevens van PersoPoint maande-
lijks beschikbaar zijn.

3.1.2 Vorderingen op minder dan één jaar

3.1.2.1 Algemene vaststellingen
Het aandeel van de vorderingen op korte termijn bedraagt 2.376,4 miljoen euro, ten op-
zichte van 8.498,1 miljoen euro in 2014. De daling met 6.121,7 miljoen euro ten opzichte van 
2014 ligt vooral bij de Dienst van de Schuld (-6.456,6 miljoen euro). Ze wordt in hoofdzaak 
verklaard door beheersverrichtingen van de rijksschuld die over twee boekjaren lopen: uit-
gifteverrichtingen van schatkistbons waarvan het contract in 2015 werd afgesloten en de fi-
nanciële afwikkeling begin 2016 plaatsvond. Ten opzichte van 2014 werd in 2015 een kleiner 
aantal dergelijke contracten gesloten. Een herclassificatie van waardeverminderingen op 
vorderingen van de korte naar de lange termijn bij de FOD Volksgezondheid heeft ander-
zijds een positief effect van 109,3 miljoen euro.

Sommige departementen hebben nog oudere vorderingen openstaan, zelfs nog vanaf hun 
intrede in Fedcom. Het is niet steeds duidelijk of het om vorderingen op lange termijn dan 
wel om oninvorderbare vorderingen op korte termijn gaat. Het is evenmin duidelijk of de 
departementen nog proberen die bedragen te recupereren, ondanks de feedback die de 
dienst Federale Accountant jaarlijks geeft naar aanleiding van de boeking van de einde-
jaarsverrichtingen.

Enkele departementen hebben forfaitaire waardeverminderingen voor dubieuze debiteu-
ren aangelegd. De FOD Buitenlandse Zaken250 en de FOD Justitie hebben dit ten onrechte 
niet gedaan. In plaats van met forfaits te werken, kan het soms meer aangewezen zijn het 
individuele risico van het openstaande saldo in te schatten op basis van de reële invorder-
baarheid ervan.

De controle van de jaarrekening heeft ook aangetoond dat herklasseringen van de lange 
naar de korte termijn niet altijd consistent gebeuren. Terugbetalingen van vorderingen op 
lange termijn worden ook geboekt op aparte subrekeningen op korte termijn waardoor de 
balansrekeningen een creditsaldo kunnen vertonen. Ook zijn de bewegingen op individue-
le klantenrekeningen niet ten opzichte van elkaar afgepunt. Dat bemoeilijkt de analyse van 
de openstaande posten en het genereren van rapporten. Een aantal departementen maken 

249 het gaat om inningskosten die de Europese unie heeft terugbetaald voor ontvangsten die lidstaten voor rekening 
van de Eu doen en die op de begroting van de rijksmiddelen werden gestort.

250 Meer bepaald met betrekking tot de vordering op de leden van het internationaal Bureau voor douanetarieven ten 
belope van 13,4 miljoen euro.
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in belangrijke mate en voor soms aanzienlijke bedragen gebruik van generieke klantenre-
keningen. Er moet worden afgestemd wanneer en waarvoor dergelijke rekeningen mogen 
worden gebruikt. Daarbij moet worden rekening gehouden met de informatie die in andere 
toepassingen beschikbaar is en de interne controle hierop.

3.1.2.2 Bijzondere vaststellingen
De FOD Sociale Zekerheid volgt de recuperaties van tegemoetkomingen aan gehandicap-
ten via een eigen toepassing op. De FOD boekt de vastgestelde rechten maandelijks en als 
totaalbedrag in SAP/Fedcom, zonder aparte registratie van de annulaties en de kwijtschel-
dingen. De cijfers in de eigen toepassing (32,3 miljoen euro) verschillen bovendien van die 
in de jaarrekening 2015 (34,5 miljoen euro).

Ook de FOD Financiën heeft nog geen oplossing voor een aantal problemen die al lang aan-
slepen. Zo werd de inventaris van de domaniale vorderingen nog niet ingebracht in SAP/
Fedcom en worden de geïntegreerde verrichtingen van de Dienst Alimentatievorderingen 
ten onrechte nog op contante basis afgewikkeld.

Het Rekenhof herinnert er bovendien nogmaals aan dat de vordering Vermindering perso-
nenbelasting Vlaanderen, die foutief op het passief wordt opgenomen, nog steeds onterecht 
openstaat251. Het saldo is inmiddels opgelopen tot 1.086,4 miljoen euro op 31 december 2015. 
Het departement werkt naar verluidt aan een oplossing.

3.1.3 Vorderingen op lange termijn
De vorderingen op meer dan één jaar bedragen 7.273,8 miljoen euro. Dit is een daling met 
257,7 miljoen euro ten opzichte van 2014. De vorderingen op lange termijn zitten vooral bij 
de Dienst van de Schuld (4.191,9 miljoen euro), de FOD Financiën (3.001,4 miljoen euro), 
de FOD Buitenlandse Zaken (60,5 miljoen euro) en de FOD Mobiliteit (18,8 miljoen euro).

De langetermijnvorderingen in de jaarrekening 2015 hebben in hoofdzaak betrekking op ti-
tels van de staatsschuld die het Agentschap van de Schuld terugkoopt in het kader van zijn 
beheersverrichtingen. De FOD Financiën houdt een pakket lineaire obligaties (OLO’s) aan 
die uitsluitend zijn gekoppeld aan de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas. De 
waarde ervan in de boekhouding wijkt echter met 18,0 miljoen euro af van het onderliggend 
verantwoordingsstuk. Het departement beloofde na te gaan hoe dit kan worden rechtgezet.

Voor de FOD Buitenlandse Zaken bestaan de langetermijnvorderingen uit leningen van 
Staat tot Staat. De FOD Buitenlandse Zaken boekt die zelf, maar de FOD Financiën volgt 
ze administratief op. Daardoor houdt ook de FOD Financiën de hieraan verbonden vorde-
ringen op lange termijn aan. Die vorderingen moeten strikt worden opgevolgd, wat niet 
het geval is. Zo heeft de FOD Buitenlandse Zaken rechtzettingen aan het eigen vermogen 
doorgevoerd voor de situatie uit het verleden en wijkt bij de FOD Financiën het boekhoud-
kundig saldo af van de detailgegevens die buiten de boekhouding worden bijgehouden. De 
verantwoordingsstukken voor de wijzigingen van 2015 waren op het ogenblik van de con-
trole niet rechtstreeks bij de FOD Buitenlandse Zaken beschikbaar.

251 deze vordering is het resultaat van de aanrekeningen in 2009 en 2010 van de Vlaamse forfaitaire korting op de 
bedrijfsvoorheffing.	De	huidige	vordering	is	onterecht	omdat	de	ontvangsten	van	het	Vlaamse	Gewest	ter	finan-
ciering van de forfaitaire korting werden gerealiseerd vóór 1 januari 2011.
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De vorderingen voor de voorschotten in de landbouwsector bij de FOD Economie werden 
in samenspraak met de dienst Federale Accountant rechtgezet. De FOD Volksgezondheid 
heeft waardeverminderingen op vorderingen op lange termijn geherclassificeerd, wat de 
presentatie van de balans ten goede komt.

3.2 Uitgavencyclus
Het Rekenhof heeft de afsluitverrichtingen gecontroleerd en daar een globale analyse van 
gemaakt. Daarnaast onderzocht het ook in detail een steekproef van 2.743 verrichtingen 
van het boekjaar 2015 (voor in totaal 9.580,7 miljoen euro252) in de zeventien departementen 
die zijn onderworpen aan de wet van 22 mei 2003.

3.2.1 Recurrente controles op de uitgaven
De tekortkomingen die het Rekenhof in de voorgaande jaren vaststelde, zijn nog steeds aan 
de orde. Het gebrek aan een eenvormige werkwijze tussen de departementen is een terug-
kerend probleem dat onder meer kan worden vastgesteld in de verwerking van de datums 
die van belang zijn:

• de datum op een verantwoordingsstuk (in principe bij het binnenkomen in het depar-
tement);

• de datum waarop de goederen of diensten worden ontvangen;
• de datum waarop de verrichting wordt vereffend;
• de datum waarop de verrichting in de boekhouding wordt geregistreerd.

Het is overigens regelmatig zo dat die laatste datum niet coherent is met de andere.

Ook worden vaak verschillen vastgesteld tussen de datums op de papieren verantwoor-
dingsstukken en de datums in SAP/Fedcom. Het gebeurt tot slot niet zelden dat er veel tijd 
ligt tussen de datums op de documenten die als verantwoordingsstuk dienen en de datums 
waarop deze in het departement zijn ontvangen. Dergelijke tijdsverschillen lijken te wijzen 
op een algemeen gebrekkige werking bij de factuurverwerking253.

Bepaalde basisprincipes van de boekhouding worden overigens niet in acht genomen, on-
der meer dat ontvangsten en uitgaven niet mogen worden gecompenseerd.

Er werden ook problemen met de afgrenzing tussen boekjaren vastgesteld. Zo blijkt uit de 
datums in SAP/Fedcom dat heel wat uitgaven niet aan het juiste boekjaar werden aange-
hecht. Die gevallen betreffen zowel verrichtingen waarvoor de prestaties van vóór 2015 da-
teren (volgens de datums van de stukken en van ontvangst van de factuur) als verrichtingen 
in verband met in 2015 uitgevoerde en aanvaarde prestaties die pas in 2016 werden vastge-
steld.

252 dat bedrag moet in verband worden gebracht met het balanstotaal (totaal van de activa) van 86.803,4 miljoen euro, 
het	 totaal	van	de	nieuwe	verwervingen	van	 immateriële	en	materiële	vaste	activa	van	246,5	miljoen	euro	en	de	
totale kosten van 55.447,4 miljoen euro (kosten exclusief overdrachten naar de andere institutionele overheden, 
personeelskosten en intresten op de openbare leningen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar). 

253 Zie ook verder in hoofdstuk 3 van dit deel i: “Betalingstermijnen voor aankopen van leveringen en diensten”.
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De ontvangst van de goederen en diensten en de goedkeuring van de verantwoordingsstuk-
ken doen eveneens heel wat problemen rijzen. Een inspanning om de procedures voor de 
aankoopcyclus te uniformiseren zou uiteenlopende verwerkingen tussen de departementen 
kunnen vermijden en het risico van onvolledige dossiers en registraties kunnen beperken:

• Het gebeurt vaak dat de goedkeuringsakte in het vereffeningsdossier niet is gemateri-
aliseerd. In bepaalde gevallen staat de handtekening voor goedkeuring254 op een bijge-
voegd document dat niet kan dienen als verantwoordingsstuk.

• Op basis van de verantwoordingsstukken is niet altijd duidelijk wie de verantwoorde-
lijkheid heeft genomen voor de definitieve vereffening.

• De scheiding tussen de beslissings-, de uitvoerings-, de registratie-, de bewarende en 
de toezichtfuncties bij de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen wordt onvol-
doende in acht genomen255.

• Vaak ontbreken de stempels van ontvangst van de documenten in het departement.
• De boekingen zijn niet altijd gebaseerd op bewijskrachtige verantwoordingsstukken.

Door die tekortkomingen worden de betalingstermijnen vaak overschreden256.

De Regie der Gebouwen heeft de departementen een programma ter beschikking gesteld 
om na te gaan of de hoeveelheid gefactureerde elektriciteit overeenstemt met de effectief 
verbruikte hoeveelheid. Dat programma wordt ingevuld door de energieleverancier zelf. 
Het zou meer aangewezen zijn dat het nazicht gebeurt op basis van gegevens die niet door 
de leverancier worden aangereikt, bijvoorbeeld door het opnemen van de meterstand.

De departementen lijken tot slot voor verschillende verrichtingen moeilijkheden te onder-
vinden om te bepalen welke rekening van het boekhoudplan geschikt is om hun uitgaven 
te boeken. Het Rekenhof herinnert eraan dat het gebruik van een verkeerde rekening een 
negatieve weerslag kan hebben op de getrouwheid van de algemene boekhouding en de 
begrotingsboekhouding.

3.2.2 Schulden op korte termijn

3.2.2.1 Te ontvangen facturen
Een verklaring van schuldvordering of een factuur die op 31 december van het begrotings-
jaar nog niet is ontvangen, moet, krachtens de toepasselijke regelgeving, worden geboekt 
op de rekening “te ontvangen facturen”. Het gaat in principe enkel om schulden die zijn 
ontstaan door de aankoop van goederen en diensten.

Op 31 december 2015 was een bedrag van 35,6 miljoen euro aan te ontvangen facturen ge-
boekt, d.i. een vermindering met 10,9 miljoen euro ten opzichte van het vorige boekjaar.

254 De	Federale	Politie	heeft	een	nieuwe	procedure	gedefinieerd	om	de	uitgaven	goed	te	keuren,	waarbij	de	vermel-
ding “goed voor betaling” niet meer nodig is op de factuur op voorwaarde dat een Migo-transactie in SAP/Fedcom 
wordt uitgevoerd en dat de identiteit van de persoon die deze heeft uitgevoerd, werd gecontroleerd. dit doet 
vragen rijzen op het vlak van delegatie en functiescheiding. Voor meer info over de Migo-transactie en het gebruik 
ervan door de departementen, zie verder in hoofdstuk 3 van dit deel i het artikel “Betalingstermijnen voor aanko-
pen van leveringen en diensten”.

255 in strijd met de bepalingen van artikel 29 van de wet van 22 mei 2003.
256 Zie verder in hoofdstuk 3 van dit deel i het artikel “Betalingstermijnen voor aankopen van leveringen en diensten”.
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In de commentaar bij de jaarrekening 2015 staat dat “in de klasse 6 eveneens de te ontvangen 
facturen en afschrijvingen worden geboekt als eindejaarsverrichting. De te ontvangen factu-
ren worden enkel in de algemene boekhouding geboekt mits de factuur als verantwoordings-
stuk voor de aanrekening op het vereffeningskrediet ontbreekt”257.

Zoals in zijn vorige Boeken merkt het Rekenhof op dat de te ontvangen facturen ook hadden 
moeten worden geboekt in de begrotingsboekhouding om de principes van de gelijktijdig-
heid en het getrouw beeld van de boekhouding in acht te nemen. Die schulden beantwoor-
den immers aan de definitie van een vastgesteld recht. De geldende wetgeving beperkt 
een verantwoordingsstuk niet louter tot een factuur: elk document dat aantoont dat een 
schuldvordering bestaat, kan dienen om een vastgesteld recht te boeken. De dienst Fede-
rale Accountant benadrukt echter dat SAP/Fedcom aanvankelijk niet werd geparametreerd 
om de te ontvangen facturen te boeken en aan te rekenen overeenkomstig de bepalingen 
van het boekhoudplan258.

Voorts vertonen de procedures voor het afsluiten van de rekeningen 2015 die de dienst Fede-
rale Accountant heeft ingevoerd hiaten en onregelmatigheden. Bovendien worden ze niet 
altijd strikt toegepast door de departementen:

• Die procedures bepalen expliciet dat de op 31 december 2015 geleverde goederen en 
diensten als te ontvangen facturen moeten worden geboekt. Ze zijn dus in strijd met 
de artikelen 19 en 20, 2°, van het boekhoudplan, die stellen dat enerzijds de verplichting 
om te betalen één van de vier voorwaarden is om een vastgesteld recht te boeken en 
anderzijds dat deze verplichting enkel bestaat zodra de goederen en diensten werden 
geleverd en aanvaard.

• De departementen mogen de leveringen en diensten die ze uiterlijk op 
31  december 2015 ontvangen als kosten en tegelijk als begrotingsuitgaven op 2015 boe-
ken op voorwaarde dat de factuur uiterlijk op 15 januari 2016 wordt ontvangen. Hoewel 
die methode de verwerking van de facturen ontvangen tijdens de afgrenzingsperiode 
vergemakkelijkt, is ze op geen enkele wettelijke grondslag259 gebaseerd. Het Rekenhof 
herinnert eraan dat facturen voor geleverde en aanvaarde goederen en diensten, die niet 
werden ontvangen in de loop van het lopende jaar, feitelijk te ontvangen facturen zijn.

• Zes departementen (FOD P&O, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Economie, FOD Mo-
biliteit, Fedict en POD Maatschappelijke Integratie) hebben de te ontvangen facturen 
geboekt (of gecorrigeerd) na de deadline die de dienst Federale Accountant had aanbe-
volen (29 februari 2016) voor het afsluiten van de eindejaarsverrichtingen.

• De procedures bepalen dat de te ontvangen facturen in de maand van hun ontvangst 
moeten worden tegengeboekt. Het Rekenhof herinnert eraan dat het maand per maand 
tegenboeken van te ontvangen facturen niet voldoet aan de bepalingen van het boek-
houdplan. Om de te ontvangen facturen correct te boeken, moeten ze immers indivi-
dueel (verrichting per verrichting) worden geboekt en niet globaal in de ad hoc kos-
ten- en actiefrekeningen op het einde van het boekjaar. Drie departementen (FOD 
Sociale Zekerheid, POD Maatschappelijke Integratie en de POD Wetenschapsbeleid)  

257 Commentaar bij de jaarrekening, p. 36.
258 ingevolge een beslissing van de staatssecretaris voor Begroting in 2008 kan de budgettaire aanrekening enkel 

gebeuren op basis van een factuur (zie in dat verband Rekenhof, 171e Boek, Volume i, oktober 2014, p. 173). 
259 De	facturen	mogen	volgens	de	wet	tot	31	januari	worden	geboekt	maar	niet	worden	vereffend.
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hebben noch de regelgeving noch de procedures die de dienst Federale Accountant aan-
beveelt, in acht genomen en hebben de te ontvangen facturen in één keer tegengeboekt 
op 1 januari 2016.

Een deel van de te ontvangen facturen wordt dus niet geboekt en bepaalde te ontvangen 
facturen hadden niet mogen worden geboekt.

Op basis van de aan het Rekenhof bezorgde verantwoordingsstukken kan bovendien over 
het algemeen niet worden bepaald wanneer de gedelegeerde ordonnateur de dienst of de 
levering van de goederen aanvaard heeft. Die informatie is nochtans essentieel om na te 
gaan of de betaalverplichting bestaat.

De boekingen van te ontvangen facturen hebben overigens vaak betrekking op in 2015 ge-
dateerde en ontvangen facturen, die in de algemene boekhouding en begrotingsboekhou-
ding van 2015 hadden moeten worden geboekt, maar waarvan de vertraging bij de verwer-
king ertoe heeft geleid dat ze enkel in de algemene boekhouding als te ontvangen facturen 
werden geboekt en ten laste van de begroting van het jaar nadien werden aangerekend.

Het Rekenhof herinnert er tot slot aan dat het beheer van de te ontvangen facturen tot doel 
heeft op het einde van het boekjaar te anticiperen op de ontvangst van facturen op basis 
van de bestellingen waarvoor prestaties of leveringen werden ontvangen en aanvaard. In 
de praktijk treden de departementen pas achteraf op in het jaar N+1 op basis van facturen 
die al waren geregistreerd ten tijde van de boeking (uiterlijk op 29 februari 2016 voor het 
boekjaar 2015). Die methode sluit ten onrechte alle facturen uit die zijn binnengekomen na 
de datum waarop de te ontvangen facturen werden geboekt maar die betrekking hebben op 
prestaties en leveringen die in de loop van het jaar 2015 werden ontvangen en aanvaard. Het 
Rekenhof beveelt aan de openstaande bestellingen op jaareinde op te volgen met het oog op 
de correcte registratie van te ontvangen facturen.

3.2.2.2 Ouderdomsbalans van de leveranciersrekeningen
Bij het onderzoek van de ouderdomsbalans van de leveranciersrekeningen op korte ter-
mijn zijn geen significante problemen met het getrouw beeld van de jaarrekening aan het 
licht gekomen. De rekeningen zouden echter overzichtelijker zijn als alle departementen de 
schrifturen zouden salderen die de rekeningen onnodig overladen. Zo stelde het Rekenhof 
problemen vast met een reeks boekingen van correcties en annulaties die geen bestaans-
reden hebben, of met boekingen van betalingen die niet worden gecompenseerd door een 
debetboeking. Die problemen hebben betrekking op facturen van 2008 tot 2014 (335 stuk-
ken voor 0,9 miljoen euro).

Uit deze bevindingen blijkt dat de rekeningen van de algemene boekhouding onvoldoende 
worden geanalyseerd. Die analyses zouden regelmatig moeten worden uitgevoerd om in-
voerfouten op te sporen en te corrigeren en om bepaalde onregelmatigheden die inherent 
zijn aan het voeren van een boekhouding, op te volgen.

Het Rekenhof beveelt de departementen aan alle openstaande bedragen, de oudste eerst, 
aan te zuiveren als ze geen schuld meer vertegenwoordigen.
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3.2.3 Personeelscyclus

3.2.3.1 Afstemming
De personeelsuitgaven bestaan voornamelijk uit kosten die via een interface worden ge-
boekt in SAP/Fedcom. Deze interfacebestanden worden voor de Federale Politie en Defen-
sie aangeleverd door eigen personeelsadministraties en voor de andere departementen door 
het federaal sociaal secretariaat PersoPoint260, dat deel uitmaakt van de FOD Personeel en 
Organisatie.

Om na te gaan of de personeelsuitgaven correct in de jaarrekening 2015 werden verwerkt, 
heeft het Rekenhof de uitgaven die in SAP/Fedcom werden geboekt via de interface afge-
stemd met de samenvattende tabellen van de personeelsadministraties of van PersoPoint. 
Er bleek voor in totaal 7,0 miljoen euro meer te zijn geboekt in SAP/Fedcom dan in de 
samenvattende tabellen, waarvan 6,2 miljoen euro bij de FOD Binnenlandse Zaken. Perso-
Point kon die verschillen voldoende verklaren.

Het Rekenhof herinnert aan zijn vroegere aanbeveling261 dat de departementen de afstem-
ming moeten maken tussen de bedragen geboekt in SAP/Fedcom en het bestand met de 
budgettaire gegevens dat PersoPoint maandelijks naar hen stuurt. Het Rekenhof benadrukt 
daarbij ook het initiatief van de dienst Federale Accountant om deze controle op te nemen 
in de instructie over de maandelijkse afsluitingsactiviteiten van de departementen.

3.2.3.2 Personeelsgerelateerde schulden en achterstallen
In de rubriek 444 (Schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen) werd 333,9 miljoen 
euro opgenomen. Dat is 13,1 miljoen euro minder dan in 2014. De vermindering doet zich 
voornamelijk voor bij de Federale Politie (-6,0 miljoen euro), de FOD Financiën (-2,9 mil-
joen euro) en de FOD Justitie (-2,0 miljoen euro). Ze heeft te maken met een dalend per-
soneelsbestand bij zo goed als alle departementen, wat een effect heeft op de op 31 decem-
ber 2015 nog uit te betalen bezoldigingen.

Niet alle personeelsschulden zijn in de rubriek 444 geboekt. Net zoals in de vorige jaarre-
keningen worden personeelsgerelateerde schulden ook opgenomen in de rubriek 440, die 
bedoeld is voor schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten. Dat is het geval 
bij de FOD Buitenlandse Zaken (postvergoedingen van diplomaten), Defensie (voorschot-
ten aan personeel) en de Federale Politie (schulden aan personeel voor loonberekening).

Wat de bedrijfsvoorheffing betreft, vertoont de algemene boekhouding op 31 decem-
ber 2015 een creditsaldo van 301,6 miljoen euro262. De ouderdomsanalyse van die open-
staande posten wijst uit dat het gaat om 67,8 miljoen euro voor 2010, 106,6 miljoen euro 
voor 2011, -45,3 miljoen euro voor 2012, -27,6 miljoen euro voor 2013, -0,9 miljoen euro voor 
2014 en 201,0 miljoen euro voor 2015. Het Rekenhof merkt op dat deze problematiek niet 
nieuw is. Het Rekenhof heeft er al op gewezen dat de bedragen van 2010 en 2011 al tijdens 

260 PersoPoint heeft de dienstverlening inzake loonadministratie van de Centrale dienst voor Vaste uitgaven (CdVu) 
overgenomen op 1 januari 2016. in de praktijk is de dienst Wedden van de CdVu geïntegreerd in PersoPoint.

261 Rekenhof, “Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 1”, 172e Boek, Vo-
lume i, oktober 2015, p. 166. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

262 Subrekeningen 442415 Te betalen bedrijfsvoorheffing, 442420 Ingehouden bedrijfsvoorheffing – honoraria & vergoe-
dingen en 442450 Te betalen bedrijfsvoorheffing pensioenen.
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meerdere opeenvolgende jaarrekeningen ongewijzigd zijn gebleven en nagenoeg volledig 
(op 1 miljoen euro na) betrekking hebben op te betalen bedrijfsvoorheffing bij de Federale 
Politie en de FOD Financiën. Ook voor de jaren 2012 en 2013 hebben de negatieve bedragen 
(debetsaldi) voor die beide departementen (respectievelijk -70,2 miljoen voor Federale Poli-
tie en -27,6 miljoen voor Financiën) vooral te maken met te betalen bedrijfsvoorheffing. Het 
Rekenhof herhaalt daarom zijn oproep om dringend na te gaan of alle posten nog terecht 
open staan en reëel verschuldigd zijn.

De controle heeft verder uitgewezen dat er op de rekeningen van de fiscale en sociale schul-
den nog oude posten van het boekjaar 2014 en voorgaande open staan, respectievelijk voor 
een bedrag van 100,6 miljoen euro (bedrijfsvoorheffing, met name bij de Federale Politie en 
de FOD Financiën) en -61,2 miljoen euro (andere dan bedrijfsvoorheffing, met name bij de 
FOD Justitie, Defensie en de FOD Financiën). Bij de FOD Financiën treden bovendien heel 
wat verschuivingen op tussen de documentdatum en de boekingsdatum. Het jaar van de 
documentdatum loopt daardoor niet altijd gelijk met dat van de boekingsdatum, wat kan 
leiden tot verschuivingen tussen boekjaren.

Tijdens de jaarafsluiting voerde elk departement een boeking uit voor de personeelsge-
relateerde schulden met betrekking tot 2015 of eerder die pas tijdens het eerste kwartaal 
2016 werden betaald (achterstallen).

De achterstallen van bezoldigingen, bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen worden op ba-
lansniveau niet op een aparte rekening geboekt. Ze worden op dezelfde schuldenrekenin-
gen geboekt als de maandelijks verschuldigde lonen.

Voor de achterstallen inzake vakantiegeld en competentiepremies is het voorziene bedrag 
gelijk aan de in 2016 betaalde achterstallen.

3.2.3.3 Personeelskosten
Het Rekenhof stelt vast dat niet alle departementen de rekeningen waarop personeelskos-
ten worden geboekt, op eenzelfde manier of correct gebruiken. Een aantal departementen 
heeft vorderingen opgenomen op rekeningen die bestemd zijn voor loonboekingen of heeft 
recuperaties van bezoldigingen ten onrechte als vordering geboekt op de actiefzijde van de 
balans.

De FOD Financiën heeft in de loop van 2015 een bedrag van 38,9 miljoen euro tegengeboekt 
op de subrekening voor de baremabezoldigingen. Slechts 1,1 miljoen daarvan had te maken 
met terugbetaling van wedden. Het overige deel heeft betrekking op pensioenen, vergoe-
dingen en gerechtskosten. Het Rekenhof dringt erop aan dat de FOD Financiën dergelijke 
ontvangsten in de toekomst op de juiste subrekeningen zou boeken.

3.2.3.4 Vakantiegeld
Voor de departementen waarvoor PersoPoint optreedt, werd de provisie voor het vakantie-
geld (te betalen in 2016) op 31 december 2015 berekend op basis van de werkelijk betaalde 
bedragen in mei 2015. Die methode, die ook in de vorige boekjaren werd gebruikt, houdt 
geen rekening met de wijzigingen in de personeelslast tijdens 2015 (zoals loonsverhogingen 
en in– en uitdiensttredingen), m.n. 5,7 miljoen euro. De provisie houdt evenmin rekening 
met vakantiegeld dat vervroegd werd uitbetaald in de eerste vier maanden van 2016 (totaal: 



JAARREKEninG 2015 / 109

5,1 miljoen euro). Ze leidt tot afwijkingen van 2,5 miljoen euro voor de FOD Financiën en 
0,6 miljoen euro voor de FOD Volksgezondheid.

De provisie voor het vakantiegeld 2016 is bij de Federale Politie en Defensie gebaseerd op 
de bedragen die in de initiële uitgavenbegroting 2016 zijn geraamd (respectievelijk voor 
41,8 en 91,4 miljoen euro). In mei 2016 hebben die departementen respectievelijk 39,6 en 
88,3 miljoen euro uitbetaald. Rekening houdende met vervroegd uitbetaalde vakantiegel-
den van respectievelijk 1,5 en 2,3 miljoen euro zou het bedrag dat ten laste van 2015 werd 
geboekt circa 0,7 miljoen euro voor de Federale Politie en 0,8 miljoen euro voor Defensie te 
hoog zijn.

Het Rekenhof stelt vast dat er nog geen beslissing werd genomen om de provisie voor het 
vakantiegeld ook in de begrotingsboekhouding te registreren, zoals het boekhoudplan be-
paalt263. De dienst Federale Accountant wijst er voorts op dat PersoPoint niet in staat is 
vóór 31 januari volgend op het boekjaar de correcte berekening van de vakantiegelden en 
de achterstallen te maken en de nodige boekingsbestanden aan te leveren om de werkelijke 
kosten tijdig ten laste van het voorbije boekjaar te leggen. Het Rekenhof wijst erop dat het 
corrigeren van deze onregelmatigheid een minieme impact zou hebben op het vorderin-
gensaldo van de federale Staat264.

3.2.3.5 Overige sociale schulden
Voor de departementen waarvan de personeelskosten via PersoPoint worden betaald, wer-
den in 2015 geen aparte bedragen als competentiepremie geboekt omdat die al vervat zitten 
in de achterstallen en het vakantiegeld. De competentiepremies worden op de balans even-
min op een aparte rekening geboekt.

Tot slot werd geen voorziening aangelegd voor andere personeelsgerelateerde schulden 
zoals overuren, nog op te nemen vakantiedagen en compensatieverlof. Sommige departe-
menten zullen voor dergelijke niet opgenomen vakantiedagen en onregelmatige prestaties 
(bijvoorbeeld in het kader van de veiligheid en de strijd tegen terreur) zeker uitgaven heb-
ben, die momenteel niet geboekt worden.

3.2.3.6 Overige controles
Het Rekenhof heeft nog een aantal bijkomende financiële controles uitgevoerd op de per-
soneelsuitgaven van 2015.

Met uitzondering van de FOD Binnenlandse Zaken en de POD Wetenschapsbeleid, heeft 
het Rekenhof aan de hand van analytische controles kunnen vaststellen dat de bezoldi-
gingen volgens weddeschaal binnen de verwachtingen liggen. Het formuleert de volgende 
opmerkingen:

• De bedragen op rubriek 621 salarissen, wedden en bezoldigingen personeel dalen van 
5.804,7 miljoen euro in 2014 naar 5.510,0 miljoen euro in 2015 (-5,1 %) omdat het perso-
neelsbestand van zo goed als elk departement is afgenomen.

263 dit geldt trouwens ook voor de competentiepremies.
264 de impact op het vorderingensaldo zou immers gelijk zijn aan het verschil tussen de vakantiegelden van het jaar 

N+1	en	die	van	het	jaar	N.
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• In dezelfde rubriek 621 is de subrekening competentiepremie procentueel sterker gedaald 
(-29,5 %, van 104,7 miljoen euro in 2014 naar 73,8 miljoen euro in 2015) omdat competen-
tiepremies niet meer worden toegekend aan nieuwe personeelsleden.

Via overeenstemmingscontroles is het Rekenhof voor elk departement nagegaan of de ge-
gevens uit de samenvattende opgave 325.xx265 overeenstemmen met de boekingen in SAP/
Fedcom. De aansluiting kon enkel worden gemaakt voor Defensie. Het Rekenhof beveelt 
aan dat de Federale Politie en PersoPoint (dat de personeelsuitgaven van de andere depar-
tementen beheert) hierover overleggen met Defensie zodat deze noodzakelijke controle in 
de toekomst op elk departement kan worden uitgevoerd.

Tot slot heeft het Rekenhof via afloopcontroles vastgesteld dat de saldi van de bedrijfs-
voorheffing van de departementen die PersoPoint beheert en die op 31 december 2015 nog 
openstonden, in januari 2016 zijn betaald.

3.3 Vaste activa

3.3.1	 Materiële	en	immateriële	vaste	activa
Buiten de financiële vaste activa vertegenwoordigen de vaste activa van het algemeen 
bestuur een nettoboekwaarde van 6.485,8 miljoen euro op 31 december 2015 tegenover 
6.566,6 miljoen euro het jaar voordien.

In het algemeen worden de vaste activa beter opgevolgd. Nog niet alle vaste activa die de de-
partementen hadden verworven vóór de inwerkingtreding van de nieuwe comptabiliteit266 
werden al in SAP/Fedcom geboekt. Vijf departementen (FOD Justitie, FOD Binnenlandse 
Zaken, Defensie, Federale Politie en POD Wetenschapsbeleid) hebben weliswaar nog tot 
eind 2016 de tijd om hun vaste activa volledig in te voeren267.

Bepaalde departementen die integraal aan de nieuwe comptabiliteit zijn onderworpen,

• hebben niettemin hun historische vaste activa nog niet volledig geïntegreerd in SAP/
Fedcom;

• houden hun inventaris niet up-to-date;
• zullen in principe pas in 2016 een fysieke inventaris opstellen, waarvan de resultaten 

nadien nog in de boekhouding zullen moeten worden opgenomen.

Het risico bestaat dat de vaste activa ondergewaardeerd zijn wegens een onvolledige in-
ventaris. Ondanks de extra termijn die werd verleend om de inventaris op te stellen, zijn 
de vroegere opmerkingen van het Rekenhof hierover nog steeds aan de orde268. Zonder een 
exhaustieve en nauwkeurige fysieke inventaris op basis van de bestaande activa zullen de 
nettoboekwaarden van de materiële en immateriële vaste activa op de actiefzijde van de 

265 De	samenvattende	opgave	325.xx	geeft	weer	welk	bedrag	er	in	het	jaar	aan	bedrijfsvoorheffing	gestort	moet	worden.
266 die vaste activa worden in het verdere artikel “historisch” genoemd.
267 Krachtens de bepalingen ingevoerd door de programmawet van 23 december 2009 (gewijzigd door de wet hou-

dende diverse bepalingen van 28 december 2011) werd de termijn verlengd tot 31 december 2016 voor de departe-
menten van de laatste roll-out. 

268 Zie Rekenhof, 171e Boek, Volume i, oktober 2014, p. 138. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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balans onjuist blijven. Hetzelfde geldt voor de afschrijvingskosten die op de resultatenreke-
ning zijn geboekt, wegens onvolledige registratie van de vaste activa.

De dienst Federale Accountant wijst er in dat verband op dat hij van de dienst Patrimo-
niumdocumentatie van de FOD Financiën een bestand heeft ontvangen met de inventaris 
van de terreinen van de Staat op 31 december 2014. De informatie in dat bestand zou het 
mogelijk moeten maken die terreinen in de loop van het begrotingsjaar 2016 in de boek-
houding op te nemen, na herwerking om de terreinen die geen betrekking hebben op de 
zeventien departementen of die al in de boekhouding werden geïntegreerd (zoals de ter-
reinen van Defensie269) eruit te halen. De integratie zou globaal in de boekhouding van het 
algemeen bestuur moeten gebeuren, aangezien het moeilijk is de eigendom van de terrei-
nen individueel aan de departementen toe te wijzen270. Daarenboven loopt er overleg met 
de Regie der Gebouwen om een bijwerking van de inventaris van de gebouwen te krijgen. 
Indien die twee identificatieverrichtingen (van de terreinen en de gebouwen) niet op korte 
termijn worden afgerond, zullen de bezittingen van het algemeen bestuur (actiefzijde van 
de balans) in de jaarrekening 2016 ruim onderschat blijven.

Volgens de bijzondere bepalingen van het boekhoudplan271 moeten de terreinen en gebou-
wen bovendien jaarlijks worden geherwaardeerd tegen hun marktwaarde. Er zullen dus 
maatregelen moeten worden genomen om die bepaling na te komen.

Behalve in drie departementen (FOD Kanselarij, POD Wetenschapsbeleid en FOD Werk-
gelegenheid) werden fouten vastgesteld ingevolge de integratie van nieuw verworven vaste 
activa in een fiche van bestaande vaste activa272. De nieuwe vaste activa die op bestaande 
fiches zijn aangerekend, worden immers afgeschreven op basis van de resterende looptijd 
van die fiches. Dit genereert te hoge afschrijvingskosten, aangezien die kosten worden be-
rekend op basis van de resterende looptijd van de fiche en niet op basis van de waardever-
mindering van het actief in kwestie. Dit terugkerende probleem zal nog verergeren aange-
zien de resterende looptijd van de fiches van vaste activa afneemt. Het Rekenhof beveelt 
opnieuw aan systematisch fiches van vaste activa te creëren of er regelmatig aan te maken 
om hierop de vaste activa van dezelfde soort te groeperen.

Zoals in zijn vorige Boeken merkt het Rekenhof op dat geen enkel departement afschrij-
vingen boekt op de vaste activa die in gebruik werden genomen en die via te ontvangen 
facturen werden geboekt in de rekeningen. De boeking van de te ontvangen facturen is 
immers niet gekoppeld aan de fiches van vaste activa en genereert geen enkele afschrij-
vingsschriftuur aangezien SAP/Fedcom niet de mogelijkheid biedt een dergelijke boeking 
uit te voeren.

269 De	FOD	Financiën	is	bezig	met	een	geactualiseerde	inventaris	van	de	terreinen	op	31	december	2015.	Die	zou	als	
basis moeten dienen om de waarde van de terreinen in de rekeningen van het begrotingsjaar 2016 te verwerken.

270 de meeste departementen verklaren in hun antwoorden op de vragen van het Rekenhof over hun vaste activa dat 
ze geen enkel terrein of gebouw bezitten.

271 Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepas-
sing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscom-
missie.

272 SAP/Fedcom	maakt	het	mogelijk	de	vaste	activa	te	boeken	door	middel	van	fiches	van	vaste	activa	die	de	afschrij-
vingstermijnen van de activa standaard vastleggen. 
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Verschillende departementen hebben telkens problemen met de boeking van de imma-
teriële vaste activa, onder meer wat de IT-uitgaven betreft. Ze hebben immers de boek-
houdkundige begrippen onvoldoende onder de knie en ondervinden moeilijkheden om te 
bepalen of een uitgave een vast actief dan wel een kost is. Facturen voor onderhoud en 
licenties met een looptijd van maximum één jaar worden aldus vaak ten onrechte als vaste 
activa geboekt.

Voorts bedragen de afschrijvingen van het begrotingsjaar die in SAP/Fedcom zijn geboekt273 
216,8 miljoen euro minder dan de totale afschrijvingen vermeld in de toelichting bij de jaar-
rekening 2015. De oorsprong van dat verschil ligt bij de verrichtingen van Defensie.

Tot slot zou voor een aantal gebouwen opnieuw moeten worden nagegaan of ze moeten 
worden geboekt in de boekhouding van het algemeen bestuur of in die van de Regie der 
Gebouwen. Zo werden in 2015 bij de FOD Mobiliteit investeringen voor in totaal 0,6 mil-
joen euro geboekt in het kader van een project om dynamische bureaus te installeren. Dat 
kantoormeubilair werd echter aangekocht en gefinancierd door de Regie en geïnstalleerd 
in een gebouw dat de FOD van de Regie huurt. De FOD heeft trouwens geen enkele begro-
tingsuitgave op zijn begroting geboekt. Het meubilair is bijgevolg eigendom van de Regie en 
zou niet mogen worden vermeld op de actiefzijde van de balans van het algemeen bestuur.

3.3.2 Financieel vaste activa

3.3.2.1 Algemeen
De financiële vaste activa bedragen 41.358,1 miljoen euro. Dat is een toename met 
2.580,2 miljoen euro ten opzichte van 2014. Ze zijn in het bezit van:

• de FOD Financiën: 36.771,9 miljoen euro;
• de FOD Mobiliteit: 3.046,4 miljoen euro;
• de FOD Buitenlandse Zaken: 1.177,9 miljoen euro;
• de FOD Economie: 338,9 miljoen euro;
• de FOD Kanselarij van de eerste Minister: 23,0 miljoen euro.

De toename is het gevolg van zowel schommelingen in de aanschaffingswaarden 
(+2.447,5 miljoen euro) als in de herwaarderingsmeerwaarden (+132,7 miljoen euro). De 
aanschaffingswaarden zijn toegenomen door:

• nieuwe aanschaffingen (+40,0 miljoen euro);
• overboeking van herwaarderingsmeerwaarden (+25,0 miljoen euro);
• aanpassingen van de IMF-participatie, inclusief conversieverschillen (+929,3 miljoen 

euro);
• integratie van de NMBS-participaties volgens de nieuwe groepsstructuur (+1.230,8 mil-

joen euro);
• aanpassingen van aanschaffingswaarden door afstemming met de informatie van de 

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) (+276,9 miljoen euro);
• een kapitaalvermindering bij bpost (-13,3 miljoen euro);

273 Met name de som van de rekeningen 63 “afschrijvingen” van alle departementen.
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• aanpassingen voor de deelnemingen in internationale instellingen (-17,7 miljoen euro);
• aanpassingen van de aanschaffingswaarden ten gevolge van wissel- en conversiever-

schillen (-23,5 miljoen euro).

Voor de deelnemingen in de internationale instellingen zijn er zowel uitboekingen uit het 
eigen vermogen (correctie van de inventaris van de deelnemingen) als een overboeking 
van een deelneming van de FOD Financiën naar de FOD Buitenlandse Zaken. De aanpas-
sing van aanschaffingswaarden op basis van de informatie van de FPIM vloeit voort uit de 
afstemming met de opdrachten die de FPIM voor rekening van de Staat beheert (zie verder, 
punt 3.3.2.4 van dit artikel).

De toename van de herwaarderingsmeerwaarden (+132,7 miljoen euro) komt door aanpas-
singen bij de FOD Economie (-459,0 miljoen euro), de FOD Kanselarij van de eerste Minis-
ter (-0,4 miljoen euro), de FOD Mobiliteit (+50,1 miljoen euro), de FOD Buitenlandse Zaken 
(+55,5 miljoen euro) en de FOD Financiën (+486,5 miljoen euro). Voor het eerst zijn ook 
een herwaarderingsminderwaarde voor nieuw geïntegreerde deelnemingen (-206,2 mil-
joen euro van Sabena) en herwaarderingsmeerwaarden voor de participaties van de NMBS-
groep volgens de nieuwe groepsstructuur (+27,3 miljoen euro) opgenomen. De herwaarde-
ringen van de financiële deelnemingen van de FOD Financiën (Nationale Bank van België, 
Royal Park Investments, Belfius, Dexia, Vitrufin en BNP Paribas) bedragen 635,4 miljoen 
euro. De herwaarderingsminderwaarde bij de FOD Economie wordt volledig verklaard door 
de sterke daling van het eigen vermogen in de jaarrekening van Apetra.

3.3.2.2 Opvolging van de opmerkingen uit de voorgaande rekeningencontroles
De dienst Federale Accountant en de departementen zijn tegemoetgekomen aan een aan-
tal vaststellingen van het Rekenhof tijdens voorgaande jaarrekeningcontroles. Zo werden 
de geïnventariseerde participaties opnieuw bijgewerkt en werd de commentaar op de jaar-
rekening verder uitgediept. Die aanpassingen beïnvloeden vooral de balans van de FOD 
Financiën, de FOD Mobiliteit en de FOD Buitenlandse Zaken.

De participaties worden nog steeds gewaardeerd op basis van het aandeel in het netto-
actief van de vennootschap274. Als de vennootschap geconsolideerde rekeningen opmaakt, 
gebeurt de herwaardering op basis van het geconsolideerd netto-actief.

Het boekhoudplan van 2009 bevat andere waarderingsregels dan het rekeningstelsel van 
de private ondernemingen. Dat kan ertoe leiden dat eenzelfde participatie die rechtstreeks 
aangehouden wordt door de Staat (bv. bpost, Nationale Loterij) en onrechtstreeks ook door 
de FPIM (dat op zijn beurt een 100 % participatie van de FOD Financiën is), op een andere 
manier wordt gewaardeerd.

Voor de berekening van de herwaarderingsmeerwaarden van alle participaties werd de 
jaarrekening 2014 van de instelling als uitgangspunt genomen. Die informatie werd via de 
balanscentrale van de Nationale Bank van België of via publiek bekendgemaakte rapporte-
ring verkregen.

274 Zie artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan.
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Voor de participatie van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden 
(BIO) bij de FOD Buitenlandse Zaken is het integrale bedrag van de deelneming buiten 
kapitaal onder de vorm van winstbewijzen twee keer geteld. De participatie is hierdoor met 
225,0 miljoen euro overgewaardeerd.

De participaties in internationale instellingen die niet de vorm van een vennootschap heb-
ben, blijven geboekt tegen de aanschaffingswaarde. Op 31 december 2015 zijn er voor der-
gelijke instellingen geen herwaarderingen geboekt. Noch het koninklijk besluit van 10 no-
vember 2009 noch de handleiding van de dienst Federale Accountant over de jaarrekening 
geven uitsluitsel over wat onder aanschaffingswaarde moet worden verstaan275. Tijdens het 
boekjaar 2015 werden een aantal deelnames in het kapitaal in de balansen van de FOD Kan-
selarij en de FOD Financiën in overeenstemming gebracht met de info van de gepubliceerde 
jaarrekening 2014 of op basis van de controle na balansdatum op de jaarrekening 2015.

Voor de beursgenoteerde participaties bij de FOD Financiën (BNP Paribas Fortis en Dexia) 
en de FOD Mobiliteit (bpost en Proximus) vermeldt de commentaar bij de jaarrekening de 
beurskoers op het einde van het boekjaar, wat een beter beeld geeft van de actuele waarde 
van de participatie. Voor de Nationale Bank van België (FOD Financiën) werd geen actuele 
waarde opgenomen.

In het licht van de herstructurering van de NMBS-groep werd de boeking van de partici-
patie van de FOD Mobiliteit in de balans 2015 herzien. Tot en met het boekjaar 2014 was de 
participatie in de NMBS in de balans van de FOD opgenomen op geconsolideerd niveau als 
een consortium NMBS Holding-Infrabel met een nettoboekwaarde nul. De nieuwe groeps-
structuur omvat drie aparte entiteiten waarvoor in de proef- en saldibalans voor elk ervan 
een eigen aanschaffings- en herwaarderingsmeerwaarde is opgenomen. De totale netto-
boekwaarde van de participaties verhoogt hierdoor met 1.258,1 miljoen euro en verhoogt in 
aanzienlijke mate het balanstotaal van de FOD Mobiliteit.

3.3.2.3 Participaties in vreemde valuta (ontwikkelingsbanken)
De participaties in internationale instellingen en in het kapitaal van de ontwikkelings-
banken of vennootschappen van ontwikkelingssamenwerking hebben de laatste jaren aan 
belang gewonnen. Deze participaties worden bij de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD 
Financiën in vreemde valuta aangehouden.

Aansluitend bij de audit Inventarisatie van de deelnemingen in internationale instellingen 
en buitenlandse ondernemingen van het Rekenhof uit 2015276, heeft de dienst Federale Ac-
countant in de jaarrekening 2015 een aantal onvolledigheden, onduidelijkheden en fou-
tieve waarderingen rechtgezet en becommentarieerd. Het Rekenhof herhaalt hier evenwel 
zijn oproep om een reglementair kader uit te werken voor de inventarisatie van dergelijke 
participaties en om uitsluitsel te geven over het verschil tussen een deelname in het ka-
pitaal (participatie) en een kapitaaloverdracht op basis van de economische classificatie. 
Ook moeten de historische participaties die al geruime tijd niet meer zijn gewijzigd, beter 
worden opgevolgd.

275 Dit	kan	zowel	een	deelname	in	het	kapitaal	bij	de	oprichting	zijn	als	een	aanschaffingswaarde,	een	inbrengwaarde	
of een ruilwaarde.

276 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p.171 e.v. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De administratie is in de jaarrekening 2015 bovendien tegemoet gekomen aan een andere 
opmerking van het Rekenhof door de participaties in vreemde valuta op het einde van het 
boekjaar niet om te rekenen tegen de slotkoers maar tegen de historische koers op het mo-
ment van de investering.

Voor deze deelnemingen is het niet altijd evident de geïnvesteerde bedragen, het eraan ge-
koppelde stemrecht, het aantal aandelen of de nog uitstaande toekomstige verplichtingen, 
te staven aan de hand van de gepubliceerde financiële verslagen. Dit is te wijten aan afwij-
kingen in de meegedeelde bedragen of aan verouderde gegevens. Actuele informatie moet 
worden gezocht bij de betrokken departementen, bij de administratie van de Thesaurie en 
in de financiële jaarverslagen van de instellingen waarin geparticipeerd wordt.

In de klasse 0 zijn de toekomstige engagementen van de departementen voor de volstorting 
van bedragen of voor het aangaan van deelnemingen in internationale instellingen opge-
nomen. Het is onduidelijk of er nog andere rechten en verplichtingen buiten balans (bv. 
waarborgen) bestaan die zijn gekoppeld aan deze deelnemingen. De jaarverslagen van de 
instellingen geven hierover ook geen uitsluitsel.

3.3.2.4 Informatie gepubliceerd in de jaarrekeningen en de jaarverslagen van de FPIM
De dienst Federale Accountant en de boekhouddienst van de FOD Financiën hebben de 
proef- en saldibalans verder afgestemd op de informatie van de FPIM. De belangrijkste 
onzekerheden uit de jaarrekeningen 2012, 2013 en 2014 zijn daardoor weggewerkt. Op ba-
sis van het jaarverslag 2014 van de FPIM (gepubliceerd in september 2015) en een controle 
na balansdatum op de gegevens van het jaarverslag 2015 (gepubliceerd in september 2016) 
heeft het Rekenhof een verdere update gemaakt.

Zo wordt de rekening-courant van de Staat die FPIM intern aanhoudt en waarop alle in-
komsten en uitgaven in verband met zijn gedelegeerde opdrachten worden geboekt, voort-
aan op maandelijkse basis en enkel bedrijfseconomisch in de balans van de FOD Financiën 
ingeboekt.

De aanschaffingswaarden in de saldibalans van de FOD Financiën werden afgetoetst met 
de bedragen die de FPIM in zijn jaarrekeningen 2014 en 2015 opneemt voor zijn gedele-
geerde opdrachten. Voor Royal Park Investments, Dexia en BNP Paribas werden de nodige 
rechtzettingen doorgevoerd. De opname van de participatie Sabena tegen een nettoboek-
waarde nul vervolledigt de boekhoudkundige inventaris.

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de lopende geschillen die de FPIM in haar jaarverslag 
voor Sabena vermeldt (het beheer ervan verloopt via Zephyr-Fin, een dochteronderneming 
van FPIM) een invloed kunnen hebben op de waarde van die participatie en op de voorzie-
ningen voor risico’s en kosten die het departement daarvoor moet aanleggen. In de proef- en 
saldibalans van de FOD Financiën werd inderdaad een voorziening van 194,2 miljoen euro 
aangelegd voor het risico van een terugbetaling van lening van Swissair voor de intekening 
op Sabena-aandelen (zie ook verder in dit artikel, punt 3.7 Voorzieningen). Die voorziening 
volstaat echter niet voor alle lopende binnen- en buitenlandse juridische procedures waar-
van de Staat volgens het jaarverslag van de FPIM de uitkomst zal dragen.
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3.4 Voorraden
De geboekte voorraden bedragen 1.754,0 miljoen euro op 31 december 2015, een bedrag dat 
dat van 2014 (1.750,2 miljoen euro) benadert. Er zijn slechts vier departementen die voor-
raden boeken: Defensie (1.736,8 miljoen euro), de Federale Politie (13,8 miljoen euro), de 
FOD Binnenlandse Zaken (1,8 miljoen euro) en de FOD Volksgezondheid (1,5 miljoen euro).

Ingevolge de aanbevelingen van het Rekenhof277 heeft de FOD Binnenlandse Zaken in 
2015 zijn voorraad jodiumtabletten geboekt, die werd aangelegd in het kader van de be-
scherming van de bevolking in geval van een kernongeval, alsook de voorraden van de 
civiele bescherming (veiligheidskledij en accessoires, brandstof) voor 1,8 miljoen euro in 
totaal.

Sommige departementen hebben echter de voorraden die ze bezitten nog steeds niet ge-
boekt:

• Fedopress, de drukkerijdienst van de FOD Financiën, beschikt over een voorraad (pa-
pier, inkt enz.) die buiten SAP/Fedcom wordt beheerd via een ander programma (MIS 
CERM).

• De FOD Justitie beheert verschillende voorraden (uniformen, winkels van de strafin-
richtingen enz.) maar beschikt niet over een centrale toepassing die de bewegingen er-
van boekt.

Bovendien heeft Defensie de aanbevelingen die het Rekenhof vorig jaar had geformuleerd 
over de inventarisatie en boeking van de voorraadelementen (andere dan energieproducten, 
wisselstukken en bewapening) niet uitgevoerd. Het zou echter van plan zijn dat te doen.

In de voorraad wisselstukken van Defensie vond een positieve wijziging plaats voor 35,0 mil-
joen euro via een onregelmatige aanwending van de kostensubrekening 616975. Die subre-
kening werd ook op onregelmatige wijze aangewend om in de loop van het jaar de aankopen 
van wisselstukken te boeken.

De Federale Politie boekt haar munitievoorraad niet. De munitie wordt nochtans in groten 
getale aangekocht en een bepaalde tijd opgeslagen vooraleer ze wordt verdeeld. Als reden 
voor die niet-boeking verwijst ze naar de tekortkomingen van haar logistiek systeem, dat de 
waarde van de voorraad niet kan ramen. Een project om logistieke modules in SAP/Fedcom 
te implementeren wordt echter onderzocht en zou op 1 januari 2018 operationeel moeten 
zijn.

De methodes om de voorraden te waarderen zijn niet uniform. De FOD Binnenlandse Za-
ken waardeert zijn voorraden tegen de marktwaarde, door de hoeveelheden te vermenig-
vuldigen met de prijs van de laatst binnengekomen factuur. De Federale Politie waardeert 
haar voorraden op basis van de laatst bekende prijs. Defensie werkt met de methode van de 
gewogen gemiddelde prijs. De FOD Volksgezondheid heeft geen waarderingsregels voor de 

277 Zie Rekenhof,”inventaris en boeking van de voorraden van de federale Staat”, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 
177-182. Beschikbaar op www.rekenhof.be. 
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voorraden gedefinieerd. Het boekhoudplan verplicht nochtans de voorraden te waarderen 
op basis van de aanschaffingswaarde278.

Het Rekenhof besluit dat de in de jaarrekening geboekte voorraden niet berusten op een 
inventaris die is gebaseerd op de opnemingen, verificaties, onderzoeken en waarderingen 
zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 22 mei 2003.

3.5 Thesaurie

3.5.1	 Liquide	middelen	en	financiële	beleggingen	op	minder	dan	één	jaar

Tabel 35 –  Liquide middelen en financiële beleggingen op minder dan één jaar (in miljoen euro)

2014 2015 Verschil

Liquide middelen 9.907,7 11.139,2 +1.231,5

Beleggingen op minder dan één jaar 8.428,7 7.587,2 -841,5

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Slechts een deel van de liquide middelen en financiële beleggingen op minder dan één jaar 
wordt in de toelichtende staten bij de jaarrekening verantwoord: voor de beleggingen is 
enkel rekening gehouden met de rubrieken 500 en 521 van het bedrijfsnummer 5100 (rijks-
schuld).

Het onderzoek van deze rubriek van de jaarrekening toont aan dat de balans de realiteit 
niet altijd correct weergeeft. Een aantal opmerkingen die het Rekenhof in vroegere jaarre-
keningcontroles formuleerde over de volledigheid en de juistheid van de liquide middelen, 
blijft van kracht:

• Niet alle bank-, post- en kassaldi zijn in de boekhouding opgenomen. Daardoor wordt 
het eigen vermogen onderschat en zijn de balans en resultatenrekening niet volledig. De 
FOD Economie heeft de bankrekening verbonden aan de dienst internationale expo’s 
(4,8 miljoen euro) niet in SAP/Fedcom opgenomen. De FOD Buitenlandse Zaken weigert 
de bank- en kasrekeningen van de diplomatieke en consulaire posten in SAP/Fedcom 
te integreren279. Voor die FOD ontbreken ook drie Belgische postrekeningen (voor een 
totaalbedrag van 1,0 miljoen euro). Dit ondergraaft de interne controleprocedures en 
bemoeilijkt de boekhoudkundige stromen met de consulaire en diplomatieke posten en 
de betrokken activiteiten.

• In tegenstelling tot postrekeningen worden bankverrichtingen niet permanent in SAP/
Fedcom opgeladen maar wel geglobaliseerd en vaak op dezelfde tijdstippen. Defensie 
en de Federale Politie ondernemen zelf stappen om hun bankverrichtingen in euro of 
vreemde munt regelmatig in SAP/Fedcom te registreren.

• De saldi van de bankrekeningen in SAP/Fedcom zijn niet steeds correct bijgewerkt. Het 
banksaldo in SAP/Fedcom van een aantal bankrekeningen gekoppeld aan de diploma-

278 Artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
279 het Rekenhof kan de totale impact hiervan niet becijferen omdat niet alle rekeningen van de rekenplichtigen zijn 

overgelegd.
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tieke post Parijs280 stemt bijvoorbeeld niet overeen met het saldo van de rekeninguit-
treksels (totaal: 1,5 miljoen euro) aangezien deze bankrekeningen niet in SAP/Fedcom 
zijn bijgewerkt, ondanks vroegere beloften aan het Rekenhof.

• Een aantal financiële rekeningen vertoont belangrijke saldi of oplopende saldi (ook wat 
derdengelden betreft). Dat kan erop wijzen dat de gelden niet regelmatig naar de Schat-
kist worden doorgestort. Andere rekeningen vertonen sinds lang ongewijzigde saldi. De 
acties van de dienst Federale Accountant in het kader van de maandelijkse afsluitings-
activiteiten en bij de jaarafsluiting, leveren vooralsnog weinig resultaat op.

• De subrekeningen “kassen” in SAP/Fedcom worden niet steeds bijgewerkt en heel wat 
transacties zijn op dezelfde boekings- of documentdatum ingebracht. Tussentijdse situ-
aties geven hierdoor geen correct beeld. De kassaldi zijn vaak summier onderbouwd en 
verantwoord, onder meer wegens gebrekkige interne procedures281. Bepaalde kastrans-
acties zouden vanuit het standpunt van de interne controle eerder via een bank- of post-
rekening moeten verlopen.

Het Rekenhof dringt er nogmaals op aan dat alle ontbrekende kas-, bank- en postrekenin-
gen in de boekhouding worden opgenomen en ook regelmatig worden bijgewerkt. Enkel op 
die manier kan de juistheid en de volledigheid van de banksaldi en van de kosten en op-
brengsten worden gegarandeerd. De rekenplichtigen moeten worden gesensibiliseerd om 
minder geld op hun post- en bankrekeningen aan te houden. Ook moet worden nagegaan 
of bepaalde financiële rekeningen niet beter worden afgesloten.

Sommige rekeningen van rekenplichtigen worden niet tijdig, dat is vóór 1 maart van het 
jaar volgend op het jaar waarvoor ze worden opgesteld, aan het Rekenhof toegezonden282, 
hoewel de kas-, bank- en postverrichtingen al in SAP/Fedcom waren geïntegreerd. Daar-
door kan het Rekenhof de verantwoording over de beheerde gelden en vastgestelde rechten 
pas na zijn controle van de jaarrekening beoordelen. Het Rekenhof wijst er voorts op dat de 
vaak summiere verantwoording van de cijfers in de rekeningen de afstemming met de boe-
kingen bemoeilijkt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor rekeningen waarop ontvangsten van 
algemene aard worden geboekt, omdat die onderhevig zijn aan veel individuele toewijzin-
gen283. De negatieve, geannuleerde en in onbepaald uitstel geboekte vastgestelde rechten in 
hun rekeningen worden ook niet steeds voldoende gemotiveerd.

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de FOD Justitie en de FOD Financiën wachtrekeningen 
gekoppeld aan postrekeningen hebben openstaan waarvoor er geen saldo op de postre-
kening is of waarvoor het saldo op de postrekening nul is. Verder nazicht en een strikte 
opvolging van deze wachtrekeningen in afwachting van een definitieve toewijzing van de 
gelden is nodig.

280 het proefproject om de verrichtingen van diplomatieke post Parijs in SAP/Fedcom te integreren werd na evaluatie 
afgevoerd.

281 Anomalieën	die	zich	voordoen:	geen	apart	kasblad,	geen	proces-verbaal	van	kastoestand,	geen	fysieke	telling	van	
de kas, onzekerheid of een kas vreemde valuta nog aanwezig is (Fod Buitenlandse Zaken).

282 Zie in dat verband hoofdstuk 6 van dit deel i: Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het 
Rekenhof.

283 Bv.	bij	Defensie	 (Centraal	Comptabiliteitsbureau	Ontvangsten),	de	Federale	Politie	 (Directie	van	de	Financiën	–	
Ontvangsten)	en	de	FOD	Financiën	(Diverse	Ontvangsten).
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3.5.2 Staatsschuld

3.5.2.1 Onderzoek van de interface tussen FTI/Star en SAP/Fedcom
Bij de FOD Financiën wordt het beheer van de schuld uitgevoerd door het Agentschap van 
de Schuld. Het maakt gebruik van de traditionele IT-tools, maar ook van het specifieke 
Star-programma (ontwikkeld door FTI). Dit programma beheert op een geïntegreerde ma-
nier de federale staatsschuld (risicobeheer m.b.t. de tegenpartij, thesauriebeheer, opvolging 
van de vervaldagen en de betalingen, redactie van rapporten) en in het bijzonder de gege-
vens over de verrichtingen. De boekingen zelf gebeuren door de dienst Comptabiliteit van 
de Schuld. Die maakt ook deel uit van de Thesaurie, maar staat los van het Agentschap van 
de Schuld. Die scheiding van taken maakt deel uit van de interne controle van de verrich-
tingen.

De dienst Comptabiliteit van de Schuld stuurt de FTI/Star-gegevens door naar SAP/Fedcom 
via een interface. De dienst Federale Accountant ontvangt die gegevens en integreert ze in 
de comptabiliteit van de Staat.

Het Rekenhof stelt vast dat de gekozen oplossing (specifiek programma voor schuldbeheer 
via een interface gekoppeld met SAP/Fedcom) ervoor zorgde dat de doelstellingen binnen 
de vooropgestelde termijnen en het budget konden worden gehaald.

3.5.2.2 Toestand van de staatsschuld
Volgens de officiële toestand op 31 december 2015 bedraagt de staatsschuld 389,9 miljard 
euro, terwijl in de jaarrekening 2015284 een bedrag van 386,5 miljard is ingeschreven, waar-
van 315,0 miljard in OLO’s285. Dat verschil wordt verantwoord in een toelichtende staat 
bij de jaarrekening286. Het kan worden verklaard door de verschillende logica’s tussen het 
boekhoudplan en de officiële toestand, met betrekking tot de beschikbare banktegoeden 
van sommige instellingen, de boekingsdatum (datum van vastgesteld recht of valutada-
tum) en discontorenten op de schatkistcertificaten.

3.5.2.3 Aflossingen van de staatsschuld
In 2015 werd 27.697,9 miljoen euro staatsschuld afgelost, waarvan 27.299,2 miljoen euro 
voor de OLO’s, 397,2 miljoen euro voor de staatsbons (met inbegrip van de teruggekochte 
effecten die onmiddellijk worden afgelost) en 1,5 miljoen euro voor de effecten aan toonder 
die nog moesten worden gedematerialiseerd.

De intrestcoupons voor volksleningen worden sinds 1 december 2015 niet meer afgelost en 
betaald door de dienst van de staatskassier van de Nationale Bank. De Deposito- en Consig-
natiekas heeft die opdracht overgenomen287.

3.6 Eigen vermogen
Het totale negatieve eigen vermogen bedraagt -358.505,9 miljoen euro. Dat is een daling 
met 8.229,4 miljoen euro ten opzichte van 2014. Die daling wordt verklaard door het geag-

284 Rekeningen van de klassen 1, 4 en 5.
285 Obligation Linéaire – Lineaire obligatie.
286 Staat 18 – nominale situatie van de staatsschuld.
287 Toepassing	van	de	wet	van	14	december	2005	houdende	afschaffing	van	effecten	aan	toonder.
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gregeerde resultaat van het boekjaar (-9.878,8 miljoen euro) en de rechtstreekse aanpas-
singen aan het eigen vermogen tijdens het boekjaar (+1.649,4 miljoen euro). Ook dit jaar 
werden de schommelingen in het eigen vermogen door de dienst Federale Accountant vol-
doende toegelicht in de jaarrekening.

Het geaggregeerde resultaat van het boekjaar 2015 is gelijk aan het geconsolideerde resul-
taat van alle in SAP/Fedcom opgenomen bedrijfsnummers288, met inbegrip van de bedrijfs-
nummers 1900 (Regie der Gebouwen) en 2100 (Pensioenen). Dertien ervan realiseerden een 
positief resultaat (totaal: 942,1 miljoen euro) en zes andere een negatief resultaat (totaal: 
-10.820,9 miljoen euro). Enkel het bedrijfsnummer 2100 rapporteert op de balans geen over-
gedragen resultaat. Het resultaat van de Regie der Gebouwen (-30,6 miljoen euro) vindt 
zijn oorsprong in de tijdsverschillen die ontstaan bij de verwerking van in- en uitgaande 
geldbewegingen (overdracht van dotaties).

De rechtstreekse aanpassingen aan het eigen vermogen zijn:

• de upload en inventarisaanpassingen van immateriële en materiële vaste activa 
(+28,7 miljoen euro);

• aanpassingen aan de financieel vaste activa zoals de participatie van de NMBS-groep en 
de participaties in internationale instellingen (+1.484,3 miljoen euro);

• correcties op herwaarderingsmeerwaarden voor financieel vaste activa (+27,0 miljoen 
euro);

• aanpassingen aan het eigen vermogen bij opstart (+109,4 miljoen euro), meer bepaald 
met betrekking tot de voorschotten op gerechtskosten bij de FOD Justitie, leningen van 
staat tot staat bij de FOD Buitenlandse Zaken en een rechtzetting voor de effectisering 
van de fiscale schuldvorderingen bij de FOD Financiën.

De verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas (DCK) en de Dienst Alimentatievor-
deringen (DAVO) zijn geïntegreerd in de proef- en saldibalans van de FOD Financiën. Op 
de passiefzijde van de balans van de FOD wordt het opgebouwde eigen vermogen van de 
DCK en de DAVO evenwel niet apart tot uiting gebracht.

Bij Defensie en de FOD Financiën bestaan aparte subrekeningen voor respectievelijk de her-
waarderingsmeerwaarden van terreinen en gebouwen en het “netto-actief lopende rekening 
IMF”. De jaarrekeningcontrole wijst uit dat deze rekeningen sinds hun initiële boeking in 
SAP/Fedcom niet meer zijn aangepast en dat het niet om herwaarderingsmeerwaarden gaat. 
Bij Defensie heeft het saldo te maken met een verkeerde boeking bij de opdeling van kwar-
tieren onder de materiële vaste activa. Bij Financiën vereist het saldo verder onderzoek.

Het Rekenhof brengt in herinnering dat de opmaak van een inventaris van alle bezittingen, 
tegoeden, schulden en verplichtingen noodzakelijk is om uitsluitsel te geven over de vol-
ledigheid van het eigen vermogen en om het beschikbare vermogen in overeenstemming te 
brengen met de werkelijkheid. Uit de correcties in het boekjaar 2015 blijkt dat het inventa-
risproces niet is beëindigd. Die situatie doet twijfel rijzen over de juistheid en volledigheid 
van de begin- en eindtoestand van het eigen vermogen.

288 Een	bedrijfsnummer	refereert	aan	een	specifieke	begrotingssectie.
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3.7 Voorzieningen
Voorzieningen moeten worden aangelegd om verliezen of kosten te dekken waarvan zowel 
het bedrag als de timing van het verschuldigd zijn op de afsluitdatum van het boekjaar niet 
definitief vaststaan. De geïdentificeerde risico’s zijn het resultaat van een gebeurtenis in het 
verleden en de kans dat de verliezen of de kosten tot uiting zullen komen, is waarschijnlijk. 
De schatting van de grootte van de verliezen of de kosten moet op een transparante manier 
worden onderbouwd. Voorzieningen hebben geen budgettaire impact.

In de jaarrekening 2015 werd 938,7 miljoen euro voorzieningen voor toekomstige risico’s en 
kosten opgenomen, waarvan 731,1 miljoen euro voor geschillen en 207,6 miljoen euro voor 
vervallen bankbiljetten. Net zoals voorgaande jaren werden geen voorzieningen aangelegd 
voor andere toekomstige kosten, bijvoorbeeld voor vervroegde uitdiensttreding van perso-
neel, opzegvergoedingen van personeel en de vernietiging van stocks.

In vergelijking met 2014 zijn de voorzieningen met 219,3 miljoen euro toegenomen. De toe-
name, een trend die zich al enkele jaren manifesteert, komt onder meer door een correctere 
weergave van de hangende geschillen bij de departementen. Bij de boeking van de voorzie-
ningen werd ook rekening gehouden met opmerkingen die het Rekenhof in zijn vorige re-
keningcontrole formuleerde, onder meer over de onvolledigheid van de lijst van geschillen 
waarvoor een voorziening werd aangelegd289, de standaardisering van de werkwijze voor de 
bepaling van het risico en de voorstellingswijze van de toenames en de terugnames in de 
toelichting bij de jaarrekening.

Volgens de richtlijnen van de dienst Federale Accountant wordt een voorziening voor ge-
schillen aangelegd zodra een geschil ontstaat. De voorziening is gebaseerd op een (maxi-
maal) ingeschat claimbedrag vermenigvuldigd met een geschat risicopercentage. Uit 
controles van het Rekenhof blijkt dat niet alle departementen deze methode consistent 
toepassen, zowel wat het tijdstip van de voorziening, de inschattingen van het claimbedrag 
als het risicopercentage betreft. Zo leggen Defensie en Financiën enkel voorzieningen aan 
voor geschillen waarvan de uitspraak in 2016 wordt verwacht. De FOD Financiën hanteert 
bovendien nog steeds een algemeen risicopercentage voor al zijn dossiers (50 %). De FOD 
Sociale Zekerheid baseert de berekening van zijn voorzieningen op zowel historische uit-
gaven, met name uitgaven die verbonden zijn aan claims die in de afgelopen jaren werden 
afgesloten, als op een raming van toekomstige recurrente uitgaven290.

3.8 Wachtrekeningen en overlopende rekeningen
De departementen maken nog te weinig gebruik van overlopende rekeningen. Sommige 
(Defensie, FOD Justitie, FOD Sociale Zekerheid en FOD Financiën291) nemen er geen enkele 
boeking in op, wat strijdig is met artikel 24 van het boekhoudplan. Diverse departementen 
voeren als verantwoording aan dat het boeken van over te dragen kosten enorm veel werk 
zou vergen. Diverse opbrengsten en kosten zijn dus niet aan het juiste boekjaar gekoppeld.

289 Voor de Fod Mobiliteit werden alle ontbrekende geschillen in rekening gebracht.
290 Met name voor de Tegemoetkoming hulp aan Bejaarden, waarvoor jaarlijks een vast bedrag per dossier wordt 

gereserveerd. de veelheid aan dossiers bemoeilijkt een individuele inschatting van zowel het bedrag van het risico 
als de risicofactor tot uitbetaling, aldus het departement.

291 Met uitzondering van de verrichtingen in verband met de openbare schuld.
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De bedragen die op het einde van het boekjaar op wachtrekeningen worden geboekt, ver-
minderen opnieuw. Bij de afsluiting van het boekjaar 2015 ging het om 549,3 miljoen euro. 
De verrichtingen die op die rekeningen worden geboekt, zouden echter sneller defini-
tief moeten worden geboekt. De wachtrekeningen omvatten namelijk bedragen van vóór 
2015 die nog altijd geen bestemming hebben gekregen.

De bedragen van de verkoop van uitstootrechten blijven op de wachtrekeningen van de 
FOD Volksgezondheid staan, zonder gebruikt te worden. Die bedragen stijgen gestaag en 
beliepen 353,7 miljoen euro op 31 december 2015. Bij gebrek aan een akkoord over de verde-
ling ervan over de beleidsniveaus, zijn ze geblokkeerd op een financiële rekening.

Daarnaast heeft de FOD Financiën op 31 december van het boekjaar in totaal 220,6 miljard 
euro aan boekingen geregistreerd om het actief en het passief van sommige wachtreke-
ningen te compenseren (btw, registratie en domeinen), alvorens ze tegen te boeken bij de 
opening van het volgende boekjaar. Die verrichting, die niet op verantwoordingsstukken 
steunt, is bedoeld om in de jaarrekening enkel de inkomende fondsen te laten verschijnen 
die nog op een bestemming wachten. Dat vormt een overtreding van het transparantiebe-
ginsel en het compensatieverbod.

Bovendien vermelden de wachtrekeningen opnieuw het saldo van de virtuele fondsen 
(166,9 miljoen euro). Dat strookt niet met het wettelijke en het reglementaire kader. Die 
fondsen worden weliswaar minder benut, maar de opmerkingen die het Rekenhof in het 
verleden formuleerde blijven actueel292. De dienst Federale Accountant preciseert dat voor 
de opmaak van de begroting 2017 een volledige inventaris werd gevraagd van de virtuele 
fondsen en dat wordt overwogen het wettelijke kader van die fondsen aan te passen. In 
afwachting van die aanpassing kan echter geen alternatieve oplossing worden ingesteld.

Tot slot heeft de Federale Politie in 2015 een dotatieoverschot van 58,6 miljoen euro betaald 
aan de politiezones, zonder over de benodigde vastleggings- en vereffeningskredieten te 
beschikken. Intussen werd komaf gemaakt met de procedure die aan de basis lag van die 
vergissing en waarbij de uitgaven in kwestie werden gelijkgesteld met vaste uitgaven. Een 
bijzondere bepaling in de begroting 2016 geeft toestemming om dat bedrag te recupereren 
door het te compenseren op de dotaties 2016. De dienst Federale Accountant en de Inspec-
tie van Financiën waren het erover eens om dat dotatieoverschot niet in de begrotings-
boekhouding te boeken, maar op een wachtrekening van de algemene boekhouding. Het 
Rekenhof is echter van oordeel dat die bedragen niet op een wachtrekening mogen worden 
geboekt, omdat de definitieve boekhoudkundige bestemming ervan al bekend is. Boven-
dien vraagt het Rekenhof de administratie alle vaste uitgaven te bekijken om na te gaan 
of er geen bijkomende internecontrolemaatregelen nodig zijn om dergelijke voorvallen te 
vermijden.

3.9 Rechten en verplichtingen buiten balans
Sinds de jaarrekening 2013 heeft het algemeen bestuur de getrouwheid van het deel rechten 
en verplichtingen buiten balans van de jaarrekeningen voortdurend verbeterd. De rechten 
en verplichtingen buiten balans beliepen op 31 december 2015 133,2 miljard euro (een jaar 

292 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 141. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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voordien was dat nog 124,2 miljard euro). Dat bedrag omvat voornamelijk de leningen en 
schulden van derden die de Staat waarborgt, het encours van de budgettaire vastleggingen, 
de geplaatste maar niet opgevraagde delen van de participatie in internationale instellin-
gen, de subsidies toegekend in het kader van de Airbusprogramma’s en de vastgestelde 
rechten die de fiscale administratie moet invorderen293.

Ten opzichte van de voorgaande boekjaren werden twee extra elementen toegevoegd: de 
borgstellingen afkomstig van opdrachtnemers van overheidsopdrachten en het juridische 
encours van de meerjarenopdrachten.

3.9.1 Door de Staat gewaarborgde schulden
Op 31 december 2015 waarborgde de Staat 69,1 miljard euro aan diverse leningen en schul-
den. Dat bedrag omvat voornamelijk de waarborgen die aan de bankensector en aan inter-
nationale instellingen werden verleend als gevolg van de financiële crisis (39,1 miljard euro) 
en de verbintenissen van de Nationale Delcrederedienst (25,2 miljard euro).

In tegenstelling tot de voorgaande jaren en als gevolg van de opmerkingen van het Reken-
hof, verschaft de commentaar bij de jaarrekening informatie over, voornamelijk, de vol-
gende waarborgen:

• de waarborgen voor de bescherming van de deposito’s tot 100.000 euro per spaarder/co-
operant en per instelling. Ze gelden voor de deposito’s, de levensverzekeringscontracten 
van tak 21 en het kapitaal van de erkende coöperatieve vennootschappen;

• de bescherming tegen de niet-teruggave van in bewaring gegeven effecten tot 
20.000 euro;

• de leencapaciteit van de NMBS (vooralsnog onbenut) die de Staat waarborgt tot 1,138 mil-
jard euro;

• de leencapaciteit van Fedesco (vooralsnog onbenut) die de Staat waarborgt tot 100,0 mil-
joen euro.

Een door de Staat gewaarborgde schuld van de Société wallonne du crédit social van 50,0 mil-
joen euro werd daarentegen niet in rubriek 010 van de FOD Financiën geboekt, hoewel dat 
bedrag vermeld is in de toelichting294.

In de jaarrekening werd overigens geen enkele voorziening geboekt voor het risico op het 
activeren van de waarborgen.

3.9.2 Budgettaire vastleggingen
Het encours van de budgettaire vastleggingen beloopt volgens de toelichting 6,3 miljard 
euro (6,7 miljard euro het jaar voordien). Die bedragen werden correct geboekt in de reke-
ningen van subklasse 08, overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 no-
vember 2009.

293 het gaat om de encours van de nog in te vorderen vastgestelde rechten zoals die naar voren komen uit de boek-
houdkundige staten van de diensten van de directe belastingen, de btw, de douane en accijnzen, het kadaster en 
de Algemene Administratie van de inning en de invordering. op 31 december 2015 ging het om 19,1 miljard euro.

294 Zie verder punt 3.10 – Toelichting.
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3.9.3 Geplaatst, niet-opgevraagd gedeelte van de participatie in internationale in-
stellingen

Het geplaatst, niet-opgevraagd gedeelte van de participatie in internationale instellin-
gen beloopt in totaal 37,0 miljard euro. Dat bedrag omvat voornamelijk de participaties 
in het Europees Stabiliteitsmechanisme (21,6 miljard euro), in de Europese Investerings-
bank (9,8 miljard euro) en in de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
(3,7 miljard euro)295.

3.9.4 Borgtocht
De borgtocht is een financiële garantie die een opdrachtnemer geeft tot een overheidsop-
dracht volledig en goed is uitgevoerd296. Slechts vijf FOD’s (Fedict, Begroting en Beheers-
controle, Personeel & Organisatie, Kanselarij en vooral Financiën) hebben op 31 decem-
ber 2015 in totaal 32,6 miljoen euro aan ontvangen en bij financiële instellingen gestelde 
borgtochten geboekt.

Het Rekenhof vraagt het algemeen bestuur zijn inspanningen voort te zetten opdat de jaar-
rekening alle ontvangen borgtochten vermeldt. Het stelt vast dat: 

• de FOD Justitie en de FOD Economie vooralsnog geen informatie kunnen geven over het 
bedrag van de borgtochten, omdat de stukken die bewijzen dat de opdrachtnemer een 
borgtocht heeft gesteld, niet gecentraliseerd worden;

• de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid geen weet hebben van borg-
tochten die werden gesteld en waarvan zij de begunstigde zijn;

• Defensie, de FOD Mobiliteit en de POD Maatschappelijke Integratie het bedrag van de 
borgtochten afkomstig van opdrachtnemers respectievelijk op 22,7 miljoen euro, 2,1 mil-
joen euro en 0,5 miljoen euro ramen op 31 december 2015.

3.9.5 Encours van de juridische verbintenissen van meerjarenopdrachten
Het encours van de juridische verbintenissen van de meerjarenopdrachten wordt vanaf dit 
jaar geboekt op de rekeningen van rubriek 094, ten belope van 142,3 miljoen euro. Dat is 
het bedrag van de meerjarencontracten die de administratie heeft aangegaan297 en dat niet 
budgettair werd vastgelegd.

Door de inwerkingtreding van de omzendbrief van 29 januari 2014 betreffende de vast-
legging van de meerjarige overeenkomsten en overheidsopdrachten moeten de departe-
menten van het algemeen bestuur in SAP/Fedcom de contracten en overheidsopdrachten 
registreren die zijn gesloten sinds 1 januari 2015 en waarvoor er nog een juridisch encours 
bestond op 31 december 2015. Voor opdrachten van vóór 2015 hebben de departementen tot 
eind 2016 de tijd om ze te registeren in SAP/Fedcom.

295 De	details	over	de	volledigheid	van	die	participaties	worden	uiteengezet	in	punt	3.3.2	–	Financiële	vaste	activa.
296 Artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
297 de sluiting van een opdracht is “de totstandkoming van de contractuele band tussen enerzijds de aanbestedende over-

heid of het overheidsbedrijf en anderzijds de opdrachtnemer” (artikel 3, 17°, van de wet overheidsopdrachten en be-
paalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006).
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Een groot deel van dat encours moet nog worden geboekt. Het bedrag in de jaarrekening 
2015 weerspiegelt de realiteit slechts heel gedeeltelijk. Vijf departementen hebben geen en-
kel contract geregistreerd noch enig encours geboekt in SAP/Fedcom:

• De FOD Justitie beschikt niet over een volledige opvolging van de meerjarencontracten 
en het bijbehorende encours. Hij verbindt zich er niettemin toe een IT-oplossing te zoe-
ken om de lopende contracten te kunnen opvolgen en inventariseren.

• De FOD Buitenlandse Zaken kon het juridisch encours niet boeken omdat hij er te laat 
aan is begonnen.

• De Federale Politie beschikt nog niet over een instrument waarmee het de bedragen 
correct kan inschatten.

• Defensie stelt nooit een juridische verbintenis te hebben na afloop van het begrotings-
jaar, zelfs in het kader van meerjarenopdrachten. Op een paar uitzonderingen na (op-
drachten in gedeelten of opties die nooit verplicht zijn) bepaalt de wetgeving echter dat 
een opdracht wordt gesloten van bij de kennisgeving aan de opdrachtnemer, en betrek-
king heeft op de volledige duur van de opdracht.

• De POD Maatschappelijke Integratie is er niet in geslaagd de informatie voor het boeken 
van het encours in de jaarrekening 2015 tijdig door te geven. Het zou gaan om 0,5 mil-
joen euro op 31 december 2015.

3.10 Toelichting
De jaarrekening bestaat uit vier delen, die de wetgever op eenzelfde niveau heeft gezet: de 
balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 
en de toelichting. De toelichting bevat informatie en technische gegevens over de reke-
ningen, waardoor de balans en de resultatenrekening makkelijker te analyseren zijn. Ze 
preciseert ook de rechten en verplichtingen buiten balans298.

De voorstelling van de jaarrekening wordt geregeld door het koninklijk besluit van 
29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening 
van de diensten van de federale Staat. Dat besluit somt de staten op waaruit de toelichting 
bij de jaarrekening moet bestaan en verschaft als bijlage modellen daarvoor.

Uit het onderzoek van de toelichting blijkt dat er geen samenvatting van de waarderingsre-
gels is opgesteld en dat een aantal staten van de toelichting onvolledig zijn.

3.11 Intercompanyverrichtingen – consolidatie
De dienst Federale Accountant heeft de boekhoudkundige staten van de diensten van al-
gemeen bestuur geconsolideerd volgens de methode van de globale integratie op basis van 
vastgestelde rechten. Het Rekenhof heeft op dat vlak geen fouten vastgesteld maar het wijst 
erop dat deze methode de volledigheid niet garandeert. De gevolgen van de wederzijdse 
schuldvorderingen en vastgestelde rechten werden geëlimineerd, net zoals die van de be-
dragen die naar en van de Thesaurie werden overgedragen. Het Rekenhof heeft vastgesteld 
dat de geconsolideerde cijfers gebaseerd zijn op afgetoetste informatie.

298 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2012.
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4 Elektronische goedkeuringsprocedure

In zijn 172e Boek299 wees het Rekenhof op de negatieve evolutie van de interne controle op de 
uitgavencyclus bij de FOD Financiën. De interne controle bleek sinds de invoering van het 
elektronisch proces om verrichtingen goed te keuren, ontoereikend. Daarom had het Re-
kenhof aanbevolen de uitgaven te betalen volgens een methode die gelijkwaardige garanties 
biedt als een manuele goedkeuring van papieren stukken. Daarbij moest volgens het Re-
kenhof worden overwogen een systeem van elektronische handtekeningen in te stellen dat 
voldoende veiligheidsgaranties biedt om de talrijke vastgestelde problemen op te lossen.

Uit een onderzoek van 229 verrichtingen die de FOD Financiën in 2015 boekte voor in totaal 
393,9 miljoen euro, kwamen dezelfde tekortkomingen als in 2014:

• Slechts 84 verrichtingen300 (36,7 %) werden elektronisch goedgekeurd. Voor de 145 ande-
re301 (63,3 %) werd de afwijkingsprocedure gebruikt302. Veel verrichtingen komen echter 
niet in aanmerking voor die afwijkingsprocedure. Het gaat immers om investeringsuit-
gaven (informaticamateriaal, kantoormeubilair enz.), uitgaven voor IT-consultancy of 
deurwaarderskosten. onvolledige regelgevende comptabiliteitswet

• Uit de ontvangen informatie blijkt dat minstens twee verrichtingen elektronisch wer-
den goedgekeurd door iemand die daar niet voor bevoegd was. Drie andere verrichtin-
gen werden goedgekeurd door personen die alleen gemachtigd waren om te beslissen 
over lagere bedragen.

• Bij 26 van de 145 verrichtingen die via de afwijkingsprocedure werden goedgekeurd 
(17,9 %), kunnen de omstandigheden worden bekritiseerd. Zo keurde in twaalf gevallen 
iemand ze goed die daar niet toe bevoegd was. In negen gevallen zat de goedkeuring niet 
bij de verantwoordingsstukken die aan het Rekenhof werden voorgelegd. In vijf geval-
len, tot slot, was de goedkeuring niet meer dan een kopie van een bericht waarin met de 
uitgave werd ingestemd.

• Het stuk dat de verrichting verantwoordt is niet altijd duidelijk te identificeren in de 
bijlagen bij het goedkeuringsproces.

• Het blijft blijkbaar mogelijk verantwoordingsstukken toe te voegen of te verwijderen 
nadat de verrichting werd geboekt.

De interne controle op de elektronische goedkeuring van uitgaven bij de FOD Financiën 
is er niet merkbaar op vooruit gegaan, terwijl bij het algemeen bestuur in zijn geheel de 
papieren stukken steeds vaker het veld moeten ruimen voor digitalisering. Andere departe-
menten zoals de Federale Politie, de FOD Mobiliteit en de FOD Budget en Beheerscontrole 
zijn dat soort goedkeuring overigens beginnen te gebruiken.

Het Rekenhof is van oordeel dat aan elektronische goedkeuringsprocedures dringend de 
effectieve garantie moet worden gekoppeld dat elke verrichting op een origineel verant-
woordingsstuk berust en werd goedgekeurd door een daartoe gemachtigde persoon.

299 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 144-147. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
300 Voor in totaal 162,4 miljoen euro.
301 Voor in totaal 231,5 miljoen euro.
302 De	procedure	tot	afwijking	van	het	elektronisch	goedkeuringsproces	voor	vereffeningsdossiers	is	in	principe	voor-

behouden voor uitgaven die rechtstreeks op de papieren stukken werden goedgekeurd of voor voorschotfacturen 
voor sommige recurrente uitgaven, zoals de aankoop van gas en elektriciteit. 
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Impact van de onvolledige  
regelgevende omkadering van 
de federale comptabiliteitswet 
van 22 mei 2003
De invoering van de federale comptabiliteit bij de diensten van algemeen bestuur ging niet 
gepaard met de nodige ondersteunende regelgeving, ondanks eerdere en veelvuldige toezeggin-
gen van de minister van Begroting. Meer dan zeven jaar na de inwerkingtreding van de wet van 
22 mei 2003 ontbreekt een groot deel van de uitvoeringsbesluiten en blijven de actoren in het 
ongewisse over de definitieve omschrijving van hun functie, hun rechten en plichten, en de on-
verenigbaarheden. Alternatieve regelgeving die in afwachting via instructies en omzendbrie-
ven wordt verspreid, lost niet alle hangende problemen op en is niet steeds afdwingbaar. Ook de 
eigen richtlijnen en best practices van de departementen bieden onvoldoende rechtszekerheid.

In zijn onderzoek achterhaalde het Rekenhof dat de belangrijkste oorzaken voor het uitblijven 
van de besluitvorming te maken hebben met het personeelstekort van het team dat bij de dienst 
Federale Accountant (FA) instaat voor de opmaak van de teksten, met een gebrek aan sturing 
en visie op zowel de aanpak van de werkzaamheden als de te stellen prioriteiten en de inhoud 
van de besluiten, evenals met een weinig realistische werkmethode.

De FA moet de ontwerpbesluiten die weinig of geen normatief karakter hebben of die geen punt 
van discussie zijn, zonder uitstel goedkeuren. Voor de andere besluiten waarvoor de uiteenlo-
pende visies over de inhoud van de voorstellen een snelle afwikkeling verhinderen, moet de FA 
opteren voor kaderteksten met enkel essentiële basisregels die ruimte laten voor responsabili-
sering en praktische invulling door de departementen. Ook moet hij erop toezien dat de nodige 
interne en externe adviezen binnen een redelijke termijn worden afgeleverd.

Deze situatie ondermijnt de kwaliteit van de rekeningen die door de diensten van het algemeen 
bestuur worden opgesteld.

1 Context

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat is vanaf 1 januari 2009 gefaseerd in werking getreden. Sinds 2012 val-
len alle diensten van algemeen bestuur onder de toepassing van de wet.

Sinds de opstart van de nieuwe comptabiliteit in 2009 heeft het Rekenhof herhaaldelijk een 
evaluatie gemaakt van de invoering, de operationaliteit en de juridische omkadering van 
het geautomatiseerde boekhoudsysteem Fedcom303. Telkens stelde het vast dat een belang-

303 Rekenhof, 166e Boek, Volume i, p. 548, 167e Boek, Volume i, p. 431, 168e Boek, Volume i, p. 211, 169e Boek, Volume i, 
p. 331, 170e Boek, Volume i, p. 149 en 171e Boek, Volume i, p. 161. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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rijk deel van het juridische kader nog niet was ingevuld en wees het op de daaruit voort-
vloeiende problemen. In de periode 2009-2012 werden drie, weliswaar belangrijke, uitvoe-
ringsbesluiten met een regelend karakter304 goedgekeurd en gepubliceerd, maar sindsdien 
werd geen enkel nieuw besluit meer uitgevaardigd. Zeven jaar na de inwerkingtreding van 
de wet en de opstart van Fedcom ontbreekt aldus een groot deel van de uitvoeringsbeslui-
ten. onvolledige regelgevende comptabiliteitswet

Ook de Commissie voor de Financiën en de Begroting van de Kamer van Volksvertegen-
woordigers herkent het belang van de juridische omkadering van de wet van 22 mei 2003. 
Zo boog zij zich onder meer over de stand van uitvoering van het reglementaire kader 
tijdens de bespreking van het wetsontwerp dat leidde tot de wet van 8 mei 2014305 en naar 
aanleiding van een parlementaire vraag aan de toenmalige minister van Begroting over de 
evaluatie van Fedcom in het 170e Boek van het Rekenhof306.

2 Onderzoek

Het onderzoek van het Rekenhof maakt een actuele stand van zaken op over de ontplooiing 
van het juridische kader, gaat na welke oorzaken aan de basis liggen voor de vertraging in 
de ontwikkeling van dat kader en brengt de mogelijke gevolgen in kaart op het vlak van de 
organisatie en de werking van de diensten en van de uitvoering van de taken van de actoren 
in het boekhoudkundige en budgettaire bestel.

Het onderzoek beperkt zich tot de regelgeving die van toepassing is op het algemeen be-
stuur, al ontbreekt het regelgevende kader ook voor de andere categorieën van diensten307. 
De inhoud en relevantie van teksten die nog in ontwerpfase zijn, werden niet onderzocht.

Het normatieve kader van het onderzoek berust voornamelijk op de wet van 22 mei 2003 maar 
er werd ook rekening gehouden met relevante bepalingen in aansluitende wetgeving, zoals 
de wet van 16 mei 2003308 en de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, 
evenals met aanverwante besluiten, documenten en instructies.

De onderzoeksactiviteiten vonden plaats in de periode maart-mei 2016. De informatie voor 
de ontplooiing van het juridische kader werd ingezameld via een analyse van de huidige 
stand van het regelgevende kader en via een interview met de FA, meer bepaald met het 
team Wetgeving, Autorisaties en Normen (WAN), aan de hand van een vragenlijst. De ge-

304 het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan (onder meer van toepassing op 
de federale Staat) en twee koninklijke besluiten van 29 april 2012, enerzijds over de vormbepaling van de uitvoe-
ringsrekening van de begroting en anderzijds over de aanvullende regels i.v.m. de voorstelling van de jaarrekening.

305 Parl. St. Kamer, 31 januari 2014, doC 53 3283/003, wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 hou-
dende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, p. 4.

306 Parl. St. Kamer, 12 maart 2014, CRiV 53 CoM 949, p. 3.
307 Met name de Administratieve diensten met Boekhoudkundige Autonomie (AdBA), de Administratieve openbare 

instellingen (Aoi) en de Staatsbedrijven (SB). 
308 Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op 

de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de 
controle door het Rekenhof.
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volgen voor de interne en de externe actoren werden onderzocht via een bevraging van drie 
representatieve departementen309.

Het Rekenhof stuurde zijn ontwerpverslag op 13 juli 2016 voor commentaar aan de ministers 
van Binnenlandse Zaken, van Begroting en van Sociale Zaken en Volksgezondheid evenals 
aan de voorzitters van het directiecomité van de betrokken FOD’s.

3 Onderzoeksresultaten

3.1 Juridisch kader: stand van zaken en ontwikkeling

3.1.1 Stand van zaken
Voor twintig artikelen van de wet van 22 mei 2003 ontbreekt momenteel nog het nodige 
uitvoeringsbesluit. Elf ervan hebben betrekking op het algemeen bestuur:

• de modaliteiten voor de vaststelling van de rechten (artikel 8)310;
• de bewaring van verantwoordingsstukken en de voorwaarden waaronder deze ter be-

schikking worden gesteld (artikel 14);
• het bijhouden en bewaren van boeken en dagboeken (artikel 15);
• de opmaak en de publicatie van het jaarverslag (artikel 18);
• de budgettaire aanrekening van contracten en overeenkomsten voor werken, leveringen 

en diensten en van subsidies (artikel 24);
• de organisatie van het budgettair en comptabel kader, de actoren en de functieschei-

ding (artikel 29);
• de organisatie van de administratieve, begrotings- en beheerscontrole (artikel 33);
• het beheer van de rekenplichtigen (artikel 37);
• de toekenningsvoorwaarden voor subsidies die niet bij organieke wet zijn geregeld (ar-

tikel 48);
• de toekenning van voorschotten aan rekenplichtigen (artikel 66);
• de controle over de aanwending van subsidies (artikel 122).

Het juridische kader moet verder worden aangevuld met de besluiten over de Commissie 
voor de Openbare Comptabiliteit (hierna: COC), meer bepaald wat haar organisatie en de 
aanstelling van haar leden betreft311, en met omzendbrieven zoals over de onverenigbaarhe-
den van functies en over de betaaltermijnen.

Het Rekenhof merkt op dat de uitvoering van artikel 31 van de wet van 22 mei 2003, dat de 
koning belast met de uitwerking van de modaliteiten van de organisatie en de tussenkomst 

309 Fod Binnenlandse Zaken, Fod Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en Fod Sociale 
Zekerheid.

310 de Fod Budget en Beheerscontrole zal dit uitvoeringsbesluit niet nemen. hij is van oordeel dat de beleidscel van 
de	toenmalige	staatssecretaris	voor	Begroting	al	op	12	september	2008	had	beslist	op	welk	moment	op	de	vereffe-
ningskredieten moet worden aangerekend, namelijk op het moment van de aanvaarde en goedgekeurde factuur.

311 de CoC werd opgericht door de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling 
van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding 
van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, en moet 
o.a. begeleidend technisch advies verstrekken over de normen van openbare comptabiliteit en de toepassing van 
het boekhoudplan.
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van de interne audit, nog niet voor alle diensten is geregeld312. De organisatie van de in-
terne audit wordt voor het algemeen bestuur en voor de diensten die ervan afhangen, even-
als voor sommige instellingen van categorie A313 geregeld door het koninklijk besluit van 
4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst, voordien door het koninklijk 
besluit van 17 augustus 2007314. Voor de instellingen die niet onder de toepassing van het 
huidige besluit van 4 mei 2016 vallen, moet nog een uitvoeringsbesluit worden genomen op 
basis van artikel 31.

3.1.2 Totstandkoming van de regelgeving

a) Actoren
De opmaak van nieuwe en het actueel houden van bestaande wet- en regelgeving gebeurt 
hoofdzakelijk door het team WAN van de FA. Het team is ook belast met andere taken, 
zoals het beheer van de rollen en de autorisaties binnen Fedcom, de IPSAS-normering315 en 
het beheer van grootboekrekeningen. Het staat niet in voor de aanpassing van de wet van 
22 mei 2003 voor de Administratieve Diensten met Boekhoudkundige Autonomie (ADBA), 
de Administratieve Openbare Instellingen (AOI) en de Staatsbedrijven (SB).

Het team WAN volgt de ontwikkeling en invoering van de wetgeving, de uitvoeringsbeslui-
ten en de omzendbrieven op in een opvolgingstabel die maandelijks wordt geactualiseerd 
en ter beschikking gesteld van het directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole 
(FOD B&B) en van het Forum van de Stafdirecteurs B&B van de diverse FOD’s en POD’s.

Het directiecomité van de FOD B&B stuurt de werkzaamheden van het team aan en beslist 
of de teksten geschikt zijn om ze aan het Forum van de Stafdirecteurs B&B voor te leggen. 
De teksten worden desgevallend op vraag van het forum316 aangepast en nadien voor goed-
keuring toegestuurd naar de beleidscel van de FOD B&B. In de tijdsfase tussen de goed-
keuring door de minister van Begroting en de agendering op de ministerraad worden de 
ontwerpbesluiten voor advies voorgelegd aan de Inspectie van Financiën (IF) en aan andere 
adviesorganen317.

Het team WAN coördineert het overleg met de betrokken partijen. Het analyseert de vra-
gen en voorstellen van het forum om een gemeenschappelijke visie te filteren als basis voor 
de redactie van de tekstvoorstellen.

b) Planning van de werkzaamheden – prioriteiten
Het Rekenhof ging de stand van de werkzaamheden tijdens de onderzoeksperiode na op 
basis van de opvolgingstabel van 4 maart 2016. De tabel labelt de nog te ontwikkelen regel-
geving via drie statuswaarden, respectievelijk pending (publicatie verwacht in 2016), plan-
ned (planning voorzien voor 2017) en not planned (besluit (nog) niet gepland).

312 Zie ook het artikel “organisatie van een interne audit bij de federale overheid” in deel iii van dit Boek.
313 Ad nominatim in de koninklijke besluiten.
314 Koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	betreffende	de	interne-auditactiviteiten	binnen	sommige	diensten	van	de	

federale uitvoerende macht.
315 International Public Sector Accounting Standards.
316 de goedkeuring van de tekstvoorstellen door het Forum is van groot belang met het oog op de algemene aanvaarding 

van de voorstellen als rechtsbasis en de bereidheid tot een onverkorte doorvoering van de besluiten in de diensten.
317 Zoals syndicale organisaties, de interkabinettenwerkgroep, de minister van Ambtenarenzaken …
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Van de ontbrekende besluiten voor het algemeen bestuur kregen het koninklijk besluit over 
de subsidies (artikelen 24, 48 en 122), het koninklijk besluit over het statuut van de re-
kenplichtigen en de (geld)voorschotten (artikelen 37 en 66) en de besluiten over de COC 
(organisatie en aanstelling van de leden), de status pending. Ook de omzendbrief over de 
betaaltermijnen heeft deze status.

Enkel het koninklijk besluit over de actoren (artikel 29) heeft de status planned. De overige 
besluiten worden gemerkt als not planned (artikelen 14, 15, 18 en 33) of worden niet vermeld 
(artikelen 8 en 31).

c) Tijdspad voor de ontwikkeling van de ontbrekende regelgeving
Het team WAN schat de totale doorlooptijd voor nieuwe regelgeving, met name vanaf de 
opmaak van een draft tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad, in ideale omstandigheden 
op 37 weken. Volgens dit tijdspad wordt de doorlooptijd bij de FOD B&B, van de opmaak 
van een draft tot de beslissing van het directiecomité, geraamd op negen weken. Voor het 
Forum van de Stafdirecteurs B&B en de beleidscel van de minister van Begroting wordt ge-
rekend op vier weken. Vervolgens voorziet het administratief proces nog in de voorlegging 
aan de IF en andere adviesorganen (in totaal tien weken), een beslissing door de minister-
raad (twee weken), het advies van de Raad van State (zes weken) en ten slotte de onderteke-
ning door de koning en de publicatie in het Belgisch Staatsblad (zes weken).

d) Schets van de situatie van de besluiten die in 2016 moeten worden goedgekeurd
Met uitzondering van de besluiten beoogd in de artikelen 8 en 33 van de wet van 22 mei 2003, 
werden in de loop der jaren voor elk van de op te stellen besluiten één of meerdere vooront-
werpen uitgewerkt. De meeste werden voor kennisgeving en advies aan de FOD’s en aan de 
bevoegde adviesorganen voorgelegd. Geen enkel voorontwerp werd definitief goedgekeurd.

De stand van ontwikkeling van de hangende uitvoeringsbesluiten doet uitschijnen dat in 
2016 geen besluiten zullen worden goedgekeurd en gepubliceerd.

• De voorontwerpen van het koninklijk besluit over de rekenplichtigen en de voorschot-
ten (artikelen 37 en 66) en het koninklijk besluit over de actoren (artikel 29) werden in 
2013 aan het advies van de IF voorgelegd. De IF heeft voor die twee voorontwerpen geen 
advies afgeleverd. In een adviesnota van 10 maart 2015 pleitte de IF ervoor het koninklijk 
besluit over de rekenplichtigen te integreren in het koninklijk besluit over de actoren, 
hoewel beide besluiten een andere bevoegdheidsverdeling hebben318. Omdat de IF geen 
advies bij het koninklijk besluit over de actoren had verleend, heeft de FOD B&B in 
2015 de ingediende versie terug ingetrokken en werd beslist de analyse volledig over te 
doen. Op vraag van de beleidscel van de minister van Begroting zou in samenspraak 
met de betrokkenen319 eerst een visiedocument320 worden opgesteld. Die aanpak ver-
daagt de discussie over de inhoud van de tekstvoorstellen naar een fase die voorafgaat 

318 het koninklijk besluit over de rekenplichtigen moet op gezamenlijke voordracht van de ministers van Begroting en 
van	Financiën	worden	ingediend,	het	koninklijk	besluit	over	de	actoren	enkel	door	de	minister	van	Begroting.	

319 dit zijn enerzijds alle diensten die betrokken zijn bij zowel de redactie, de bespreking, de validatie, de analyse als de 
wettelijke toetsing van het koninklijk besluit en anderzijds de organen die advies verlenen.

320 dat document moet de grote principes opsommen, evenals de minimale en de maximale bepalingen die in het 
koninklijk besluit moeten worden opgenomen.
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aan de redactie van de ontwerptekst, en dus de aanvang van de procedure, wat leidt tot 
bijkomend uitstel. Op het moment van de audit was nog geen visiedocument opgesteld.

• Ook het voorontwerp van het koninklijk besluit over de subsidies is teruggebracht naar 
de beginfase, met name de opmaak van een draft. Het Forum van de Stafdirecteurs B&B 
had het tekstvoorstel van het team WAN verworpen wegens de sterk uiteenlopende vi-
sies van de betrokken partijen. Over het nieuwe tekstvoorstel werd nog geen compromis 
bereikt.

• Volgens de opvolgingstabel zouden de besluiten over de ledenaanduiding en de orga-
nisatie van de COC vóór het jaareinde 2016 worden gepubliceerd. Niettegenstaande 
de commissie werd opgericht door de wet van 18 januari 2010 en er sinds december 
2013 tekstontwerpen bestaan, wordt de definitieve goedkeuring almaar uitgesteld. Beide 
besluiten stellen echter geen noemenswaardige problemen321.

Behalve de bovenvermelde ontwerpen bestaan er nog kladversies van het besluit over de 
verantwoordingsstukken, de boeken en de dagboeken en van het besluit over het jaarver-
slag. Deze beide voorontwerpen moeten ten gronde worden herwerkt en hebben alsnog 
geen exacte tijdsplanning.

3.1.3 Aanvulling van het regelgevende kader
De FA heeft het ontbrekende juridische kader deels aangevuld met omzendbrieven, gebrui-
kersinstructies, handleidingen en procesdocumenten322. Een aantal van die documenten 
hebben betrekking op de boekhouding. Bovendien werd een best practice over de onver-
enigbaarheden van rollen en de risico’s ervan gecommuniceerd aan de rollenverantwoor-
delijken323.

Het Rekenhof merkt op dat deze documenten slechts een richtinggevend karakter hebben 
en onvoldoende zekerheid bieden op een uniforme toepassing. Dat is zeker niet het geval 
voor de best practice over de onverenigbaarheden aangezien de FOD B&B afwijkingen op de 
functiescheiding, mits verantwoording, aanvaardt.

De FA geeft aan dat de stafdirecteurs B&B en de financieel verantwoordelijken kennis heb-
ben van de ontwerpen van koninklijk besluit en bijgevolg hun boekhoudkundige en bud-
gettaire handelingen kunnen baseren op die besluiten, onder meer voor de taken van de 
actoren binnen Fedcom.

3.1.4 Vaststellingen bij de ontwikkeling van het juridische kader
De personeelscapaciteit van het team WAN is niet gunstig voor de ontwikkeling van de 
juridische omkadering van de comptabiliteit. De vaak technische materies die in uitvoe-

321 Wat de ledenaanduiding betreft, ontbreekt de naamopgave van één vertegenwoordigde overheid, voor een an-
dere moet de naamopgave worden geactualiseerd. het is echter niet onontbeerlijk dat alle namen van de leden zijn 
gekend vooraleer de commissie van start kan gaan. Wat het ontwerp over de werking van de commissie betreft, 
kunnen sommige tekstpassages uit het verslag aan de koning worden verbeterd, maar de nodige tekstherzienin-
gen zijn minimaal en vergen weinig tijd.

322 Zo	 is	er	een	omzendbrief	van	29	 januari	2014	betreffende	de	vastlegging	van	meerjarige	overheidsopdrachten,	
evenals	een	omzendbrief	van	9	mei	2014	betreffende	de	aanrekening	en	boeking	van	klein	materieel,	en	wordt	
in de opvolgingstabel van 4 maart 2016 verwezen naar twee ontwerpen van omzendbrief, respectievelijk over de 
onverenigbaarheden en de betalingstermijnen. 

323 De	FA	evalueert	jaarlijks	het	gebruik	van	de	rollen	en	communiceert	hierover	via	een	officieel	schrijven.
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ringsbesluiten moeten worden verwerkt, vereisen specifieke competenties. Slechts één me-
dewerker is deeltijds aangeduid voor de opmaak van de uitvoeringsbesluiten324. Het ma-
nagement erkent dit capaciteitsprobleem en wijst op de andere dringende opdrachten van 
de dienst.

Het onderzoek van het Rekenhof wees uit dat het directiecomité van de FOD B&B geen 
duidelijke visie heeft die de basis moet vormen voor het uitschrijven van de besluiten. De 
aansturing is eerder gericht op de aanwijzing van prioriteiten en niet op de inhoud van de 
teksten.

De individuele standpunten van de leden van het Forum van de Stafdirecteurs B&B kunnen 
verschillen, afhankelijk van het onderwerp en het departement. Het team WAN mist de 
autoriteit om eigen compromisvoorstellen te formuleren en af te dwingen en om de veel-
vuldige amendering van de teksten te verhinderen. De zoektocht naar een allesomvattende 
algemene consensus vertraagt de redactie van de teksten buitenmatig. De tekstvoorstellen 
worden bovendien onvoldoende gedragen door het management van de FOD B&B.

Het Rekenhof stelt tot slot ook vast dat het uitgetekende tijdspad om adviezen over de ont-
werpteksten af te leveren niet realistisch is en dus niet wordt nageleefd. De FOD B&B heeft 
niet de gewoonte adviezen binnen een vooropgesteld tijdsbestek te vragen.

3.2 Impact van de onvolledige regelgeving

3.2.1 Gevolgen voor de ondervraagde FOD’s
De FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Volksgezondheid wer-
den ondervraagd over hun ervaringen met het onvolledige regelgevende kader en de manier 
waarop zij hun werkmethodes organiseren en documenteren om de gevolgen ervan op te 
vangen. Zij reageren FOD-specifiek maar hun antwoorden bevatten gemeenschappelijke 
elementen, die vermoedelijk ook gelden voor de departementen die niet werden onder-
vraagd.

a) Aanwijzing van de prioriteiten
De bevraging wees uit dat de FOD’s zich weinig zorgen maken over het onvolledige uitvoe-
ringskader van de wet van 22 mei 2003. Zij hebben zich intussen georganiseerd via eigen 
interne richtlijnen. Voor hen zijn de besluiten als dusdanig niet onontbeerlijk voor hun wer-
king en organisatie. Dit neemt niet weg dat ze wel degelijk gewenst zijn. Het ontbrekende 
regelgevende kader maakt het hen immers moeilijker bepaalde vereisten aan de actoren en 
de gebruikers te verantwoorden en intern af te dwingen. Normatieve teksten vormen een 
betere en correcte basis.

Eén of meerdere FOD’s vernoemen de besluiten over de actoren (in het bijzonder de in-
houd van de functies, de rollen en de functiescheiding, evenals de eraan gekoppelde interne 
controle), de rekenplichtigen en de verantwoordingsstukken daarom ook als prioritair te 
ontwikkelen regelgeving. Het uitvoeringsbesluit over de subsidies wordt minder dringend 
geacht door de FOD’s die over het algemeen kleinere subsidies toekennen. Zij argumen-

324 Sinds begin 2016 wordt het diensthoofd van het team onttrokken aan de opdrachten rond het juridische kader van 
de wet van 22 mei 2003 om zich bezig te houden met het project Redesign (optimalisatie van de federale overheid). 
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teren dat te gedetailleerde voorstellen van tekstontwerp voor het koninklijk besluit een 
onevenredige en bijkomende werklast veroorzaken.

De ondervraagde FOD’s wijzen bovendien op het belang van duidelijke en eenvormige aan-
rekenings- en waarderingsregels voor de boekhouding325, wat de opstart van de COC ver-
eist, die o.a. hierover technische adviezen moet verstrekken.

b) Opmaak van interne richtlijnen
Bij gebrek aan expliciete normen hebben de drie ondervraagde FOD’s zelf interne richtlij-
nen en instructies uitgeschreven en promoten ze het gebruik van best practices. De interne 
richtlijnen, instructies en best practices zijn opgesteld naargelang van de behoeften van de 
eigen organisatie en op basis van eigen ervaringen. Ze werden maximaal afgestemd op de 
ontwerpteksten van de uitvoeringsbesluiten die eerder werden meegedeeld of op algemene 
instructies en omzendbrieven van de FA.

De FOD’s wijzen er voorts op dat de omzendbrieven en instructies van de FA (bv. over de 
betaaltermijnen, klein materiaal, de onverenigbaarheden en de jaarafsluiting) niet alles af-
dekken en mogelijkheden voor interpretatie laten326.

Omdat de interne richtlijnen geënt zijn op de tekstontwerpen in ontwikkeling en op de al-
ternatieve regelgeving van de FA, zijn de FOD’s van oordeel dat hun eigen richtlijnen in grote 
mate conform zijn aan de toekomstige regelgeving. Zij verwachten geen ingrijpende wijzigin-
gen in de toekomstige teksten ten aanzien van de huidige voorstellen. In afwachting vragen 
zij enige redelijkheid bij de interpretatie en de praktische invulling van de verplichtingen.

c) Verwachtingen
De FOD’s verwachten van het koninklijk besluit over de actoren vooral dat het de onduide-
lijkheden over de inhoud van de verschillende functies en de essentiële onverenigbaarheden 
zal uitklaren. De huidige afgrenzing van de onverenigbaarheden volgens de rollenmatrix 
van Fedcom is niet dwingend. De scheiding van functies moet in de eerste plaats worden 
gedefinieerd vanuit een afdekking van de specifieke risico’s van een departement (interne 
controle) en moet rekening houden met de continuïteit van de organisatie.

De toewijzing van bijkomende verantwoordelijkheden327 aan de departementen vormt vol-
gens hen geen rem op de ontwikkeling van het besluit, mits aan een aantal vereisten is 
voldaan zoals bv. een voldoende uitgebouwde interne controle. Sommige departementen 
zijn zelfs vragende partij voor meer responsabilisering.

De afwezigheid van het koninklijk besluit over de rekenplichtigen laat twijfels bestaan over 
de functieomschrijving, meer bepaald over de opdrachten en verantwoordelijkheden van 
de rekenplichtige. Die onduidelijkheid draagt er toe bij dat meer en meer personeelsleden 
die functie weigeren.

325 ook het ontbreken van instructies over virtuele fondsen wordt vermeld. die fondsen werden in 2009 door de Fod 
B&B als een alternatief voor de voormalige orderekeningen voorgesteld, maar hebben geen wettelijk kader.

326 de rollenmatrix is niet dwingend. de omzendbrief over het klein materiaal bevat punten van discussie, o.m. over 
de boeking van informaticamateriaal. de (oude) omzendbrief over de betaaltermijnen geeft geen rechtstreeks 
antwoord	op	de	FOD-specifieke	vragen.

327 o.a. op het vlak van de getrouwheidsverklaring van de rekeningen.
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Het koninklijk besluit over de verantwoordingsstukken moet inzicht verschaffen in de be-
waring en de ter beschikkingstelling van documenten. Het moet de vorm en de modalitei-
ten vastleggen om verantwoordingsstukken naar, door en binnen een dienst te versturen. 
Meerdere departementen zijn ondertussen gestart met de digitalisering van het document-
beheer (scanning, e-invoicing) en/of van de goedkeuringsprocedure328. Hierover worden 
vragen gesteld waarop de FA geen antwoord kan verstrekken.

d) Consultatie van de departementen en overleg over de tekstvoorstellen
De FOD’s bevestigen dat zij via het Forum van de Stafdirecteurs B&B worden geraadpleegd 
over de ontwerpen van besluit die de FA heeft opgesteld. Zij vinden dat de FA niet voldoen-
de feedback geeft over de door hen geformuleerde opmerkingen en suggesties.

De FOD’s formuleren ook bedenkingen bij de totstandkoming van de ontwerpbesluiten 
en de behandeling ervan door het forum. De uiteenlopende visies veroorzaken weinig 
bruikbare compromisteksten. Zij pleiten veeleer om te starten met een aantal basisregels 
waarover een algemeen akkoord bestaat (grootste gemeenschappelijke deler), die nadien 
zo nodig kunnen worden vervolledigd of gecorrigeerd. In dat verband betreuren zij dat de 
tekstvoorstellen van de FA niet zijn voorbereid in werkgroepen.

De ondervraagde FOD’s wijzen er nog op dat zij onderling, zonder betrokkenheid van de 
FA, informeel overleg organiseren en best practices uitwisselen over specifieke dossiers. Het 
gaat om ad hoc overleg met departementen die expertise hebben in een bepaald domein 
(bv. over de subsidieregeling, intracommunautaire btw, rapportering …).

e) Verspreiding van de aanvullende of alternatieve regelgeving van de FA
De FA verspreidt via diverse kanalen omzendbrieven en instructies aan de departemen-
ten329. De departementen geven aan dat de informatie soms moeilijk terug te vinden is 
wegens een gebrekkige structuur. De documenten zijn trouwens niet altijd volledig, actueel 
of duidelijk.

De richtlijnen van de FA zijn in de eerste plaats gericht naar sleutelgebruikers. De departe-
menten werken ze meer gebruiksvriendelijk uit voor alle gebruikers330. De interne versprei-
ding van de richtlijnen en de eigen instructies verloopt via directe kanalen331.

f) Informatie
De communicatie over het juridische kader is een werkpunt voor de FA. De FOD’s geven aan 
dat zij onvoldoende terecht kunnen bij die coördinerende dienst. Zij zeggen onvoldoende 
feedback te krijgen op hun vragen en opmerkingen over de ontbrekende regelgeving en over 
alternatieve oplossingen die zij in afwachting willen uitwerken.

328 Elk departement is hiervoor gestart vanuit de eigen noden en zijn eigen werkmethode en ondersteuningssoftware.
329 Via directe mail, nieuwsberichten (Fedcom news), aankondigingen in het Forum van de Stafdirecteurs B&B of via 

publicaties op het Fedcom-helpplatform Find it!.
330 interne vorming en opleiding zijn ook georganiseerd volgens het principe van “training on the job”.
331 Mailing, gemeenschappelijke schijven, intranet, SharePoint …



138

3.2.2 Gevolgen voor het Rekenhof
Het Rekenhof oefent een externe controle uit op de begrotings-, boekhoudkundige- en fi-
nanciële verrichtingen van de federale Staat en van de diensten en instellingen die eronder 
ressorteren, en rapporteert daarover aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Bij de uitoefening van zijn controleactiviteiten wordt het, net zoals de departementen, ge-
confronteerd met de hiaten in de uitvoering van de comptabiliteitswetgeving:

• Zo ervaart het ook de nood aan preciezere boekhoudregels, meer bepaald waarderings-, 
boekings- en aanrekeningsregels. Die regels moeten op eenduidige wijze de bepalingen 
van de comptabiliteitswet en van het koninklijk besluit over het boekhoudplan interpre-
teren en aanvullen. Zij vormen belangrijke elementen in de beoordeling van het getrouw 
beeld van de boekhouding en de algemene rekening.

• De inrichting van een effectieve interne controle moet steunen op een definitie van 
de beslissings-, uitvoerings-, registratie-, bewarende en toezichtfuncties, de onverenig-
baarheden en de organisatie van de boekhoudkundige en de begrotingsverrichtingen. 
Dit vormt de basis voor de interne en externe audit. Het ontbreken hiervan beknot de 
audit- en rapporteringsmogelijkheden van het Rekenhof.

• De onduidelijkheid over de boekhoudkundige verantwoordingsstukken die in het kader 
van de interne en de externe controle moeten worden bewaard332, beperkt de controle-
radius van het Rekenhof.

• Het ontbreken van duidelijke regels over de aanstelling van de rekenplichtige, de door 
hem op te stellen rekeningen en over zijn rechten en plichten, ondergraaft de conclusies 
en aanbevelingen die het Rekenhof formuleert naar aanleiding van audits met betrek-
king tot de organisatie van de rekenplichtigheid.

4 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de goedkeuring van de ontbrekende regelgeving noodza-
kelijk is en kan garanderen dat de bepalingen van de wet van 22 mei 2003, mits een een-
duidige definitie, uniform worden geïnterpreteerd en toegepast. Alternatieve regelgeving, 
zoals omzendbrieven en instructies, biedt slechts een voorlopige oplossing want zij geeft 
geen uitsluitsel over de hangende problemen en is niet steeds afdwingbaar. Ook de eigen 
richtlijnen en best practices van de departementen, zelfs indien gebaseerd op voorontwer-
pen van besluit, bieden onvoldoende rechtszekerheid. Het blijft immers onduidelijk of ze 
zullen standhouden tegenover de normen die later officieel zullen worden uitgevaardigd. 
Ook is de uniformiteit in de toepassing van de ontwerpbesluiten door de verschillende 
departementen niet verzekerd. Enkel interne richtlijnen en praktijken die steunen op de-
finitieve teksten, kunnen zorgen voor een onderbouwde interne organisatie en een betere 
interne afdwingbaarheid van de regels.

Het onderzoek van het Rekenhof stelt vast dat de besluiten over de subsidies, de rekenplich-
tigen en de COC niet meer in 2016 zullen worden goedgekeurd en gepubliceerd, niettegen-
staande de opvolgingstabel van maart 2016 daarin voorziet. Die toestand wordt precair 

332 het besluit kan ook de vorm en de modaliteiten vastleggen om verantwoordingstukken naar, door of binnen een 
dienst te versturen.
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omdat de wet van 22 mei 2003 inmiddels formeel333 in werking is getreden voor de andere 
diensten die worden bedoeld in artikel 2, 2° tot 4°, van de wet. Ook voor hen ontbreekt het 
volledige ondersteunende regelgevende kader.

De audit van het Rekenhof wijst een aantal oorzaken aan voor het uitblijven van de besluit-
vorming.

De FOD B&B geeft weinig prioriteit aan de ontwikkeling van het juridische kader van de 
comptabiliteit. Het personeelstekort van het team dat instaat voor de opmaak van de tek-
sten, gecombineerd met een gebrek aan voldoende sturing en visie op zowel de aanpak van 
de werkzaamheden als de te stellen prioriteiten en de inhoud van de besluiten, vormen een 
hindernis voor een snelle oplossing.

Voorts is de trage vooruitgang in de ontwikkeling van het juridische kader het gevolg van 
een weinig realistische werkmethode. Die bestaat erin de uiteenlopende standpunten van 
de departementen over sommige deeldomeinen te willen verzoenen in allesomvattende 
tekstvoorstellen. Voor de domeinen waarvoor er geen consensus is, zouden in eerste in-
stantie noodzakelijke en onbetwiste basisregels moeten worden uitgeschreven. Binnen dit 
raamwerk kunnen de departementen vervolgens meer specifieke regels uitwerken en zich 
organiseren naargelang van de risico’s en de behoeften. Hiervoor kan eventueel inspiratie 
worden gevonden in soortgelijke teksten van andere overheden.

Het Rekenhof raadt in dat verband aan de departementen al in de aanloopfase te betrekken 
bij de opmaak van tekstontwerpen en hen te ondervragen over hun noden en inzichten. Die 
voorafgaande analyse kan best in gespecialiseerde werkgroepen worden geconcretiseerd, 
waarin de participatiegraad van de departementen kan verschillen volgens hun bijzondere 
kennis (specialisatie) van het onderwerp of hun betrokkenheid in het deeldomein. Eventu-
eel kan worden gekozen voor een gemeenschappelijke vertegenwoordiging via clustering 
van departementen. De betrokkenheid van andere actoren in het goedkeurings- en contro-
leproces kan een meerwaarde vormen voor het succes van het informele basisoverleg.

Het Rekenhof wijst erop dat de FOD B&B moet toezien op de aflevering binnen een rede-
lijke termijn van de gevraagde interne en externe adviezen.

Het Rekenhof beveelt de dienst FA, als coördinerende en verantwoordelijke instantie voor 
de opvolging van het goedkeuringsproces van de ontwerpbesluiten, aan:

• de hoogste prioriteit te geven aan de besluiten met een minder normatief karakter en 
aan de niet betwiste besluiten, zoals deze over de COC en het statuut van de rekenplich-
tigen, want hun belang voor een correcte toepassing van de boekhouding en voor de 
verantwoording van de erin opgenomen bepalingen maakt dat verder uitstel niet meer 
te verantwoorden valt;

333 inmiddels heeft de ministerraad van 15 juli 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van de wet 
van 22 mei 2003 om de inwerkingtreding te verdagen tot 1 januari 2018 voor de AdBA’s, de Aoi’s (onderworpen 
aan	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut)	en	het	SB,	ener-
zijds, en tot 1 januari 2019 voor de met de Aoi’s met beheersautonomie gelijkgestelde instellingen, anderzijds.
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• te zorgen voor een gepaste omkadering van het team WAN en zijn werkzaamheden te 
faciliteren op basis van een richtinggevende visie die wordt uitgedragen en verdedigd;

• het beslissingsproces voorafgaandelijk te laten analyseren door gespecialiseerde werk-
groepen die zijn samengesteld uit de actoren die betrokken zijn in het goedkeurings- en 
controleproces;

• meer te opteren voor kaderteksten die ruimte laten voor responsabilisering en prak-
tische invulling door de departementen, zodat naargelang van hun eigenheid en de 
risico’s die moeten worden afgedekt, een performante organisatie en werking kunnen 
worden verzekerd;

• erop toe te zien dat de noodzakelijke interne en externe adviezen van de bevoegde dien-
sten binnen een redelijke termijn worden afgeleverd, bij voorkeur via een deadline, en 
desgevallend, om de planning te kunnen nakomen, actief te informeren naar de redenen 
die het afleveren van het advies belemmeren.

5 Antwoorden van de administratie en van de ministers

Het Rekenhof ontving op 29 juli 2016 een antwoord van de FOD Volksgezondheid, die stelt 
dat hij geen opmerkingen heeft bij de conclusies en aanbevelingen.

Bij de afsluiting van dit Boek had het Rekenhof nog geen antwoord ontvangen van de mi-
nister van Begroting, ondanks een gevraagde en toegestane verlenging van de antwoord-
termijn.

Boekhoudkundige verwerking fiscale ontvansten
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Boekhoudkundige verwerking 
van de fiscale ontvangsten
Naar aanleiding van de toetreding van de FOD Financiën tot SAP-Fedcom in 2011 onderzoekt 
het Rekenhof de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvang-
sten door de FOD Financiën aan de hand van een gefaseerde systeemgerichte auditaanpak ge-
spreid over vijf jaar. Zo onderzocht het de vorige jaren het inningsproces van de directe belas-
tingen en de btw bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) alsook 
dat van de douane en accijnzen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen 
(AADA). In dit Boek spitst het zich daarnaast ook toe op het inningsproces van de registratie-, 
successie- en hypotheekrechten bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumen-
tatie (AAPD). Het onderzocht ook de interne audit en controle van de AAII.

In het algemeen verloopt de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten bij de 
AAII, de AADA en de AAPD correct. Het Rekenhof beveelt de diverse bevoegde comptabili-
teitsdiensten wel aan hun gebruikte informaticatoepassingen te optimaliseren. De internecon-
trolediensten (Diensten Controle) van de AAII moeten hun controlemethodiek verder uitwer-
ken en verbeteren.

1 Context

Door de invoering van de nieuwe overheidsboekhouding334 en de toetreding van de FOD’s 
en POD’s tot SAP-Fedcom, heeft het Rekenhof zijn methode voor de controle van de jaar-
rekening herzien, onder meer wat betreft de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige 
verwerking van de fiscale ontvangsten door de FOD Financiën.

De methode is gebaseerd op een gefaseerde, systeemgerichte auditaanpak, gespreid over 
een periode van vijf jaar.

In zijn voorgaande Boeken had het Rekenhof in dit kader het inningsproces van de directe 
belastingen en de btw (Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII)) 
alsook dat van de douane en accijnzen (Algemene Administratie van de Douane en Accijn-
zen (AADA)) onderzocht. In dit Boek heeft het ook het inningsproces van de registratie-, 
successie- en hypotheekrechten bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocu-
mentatie (AAPD) voor het boekjaar 2015 onderzocht. Daarnaast onderzocht het de werking 
van de internecontrolediensten van de AAII. Tot slot testte het ook opnieuw de inningspro-
cessen bij de AAII en de AADA, en de daaraan verbonden deelprocessen.

Omdat de kwaliteit van de interne controle van de boekhoudkundige processen een be-
langrijk aandachtspunt vormt, heeft het Rekenhof, naast de verificatie van de boekhoud-
kundige verrichtingen van de stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B), ook de diverse 
(meer voorbereidende) werkzaamheden van de drie belastingadministraties (AAPD, AAII 

334 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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en AADA) onderzocht. Bovendien ging het ook na welk gevolg werd gegeven aan zijn aan-
bevelingen van de voorgaande jaren.

2 Interne audit en controle bij de AAII

2.1 Ontbreken van procesbeschrijvingen
Zoals de voorgaande jaren merkt het Rekenhof op dat de boekhoudkundige invoer- en con-
solidatieprocedures van de directe belastingen en de btw nog steeds niet formeel zijn vast-
gelegd. De kennisoverdracht gebeurt dus vooral on the job.

In 2013 stelde de AAII een interne auditor aan met als taak de diverse processen en de hier-
aan verbonden risico’s en internecontrolesystemen in kaart te brengen. Zijn analyse van het 
innings- en terugbetalingsproces was afgerond in december 2015.

Het Rekenhof behoudt zijn aanbeveling om de boekhoudprocedures uit te schrijven op ba-
sis van deze analyse.

2.2 Werking van de internecontrolediensten (Diensten Controle)
De AAII hertekende in de eerste helft van 2016 haar organisatiestructuur. Die beoogt een 
duidelijker onderscheid tussen de innings- en de invorderingstaken en vertaalt zich in drie 
hoofdprocessen: Inning, Invordering en Niet-fiscale ontvangsten en juridische ondersteuning. 
Aan het hoofd van elk proces staat een proceseigenaar. Die staat onder de hiërarchie van de 
administrateur-generaal en wordt bijgestaan door organisatiedirecteurs. Deze laatsten zijn 
verantwoordelijk voor een bepaald ambtsgebied.

Het besluit van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën van 1 juli 2015 voor-
zag in de oprichting van nieuwe internecontrolediensten (Diensten Controle)335. Die ver-
vangen de Diensten Boekhoudkundige Controle. Het besluit breidt de bevoegdheid van de 
controlediensten verder uit. Zij zijn voortaan niet enkel verantwoordelijk voor de controle 
op de inning en de invordering van de directe belastingen, maar ook op de btw en de niet 
fiscale ontvangsten.

De Diensten Controle bestaan uit diverse controleteams die elk afzonderlijk handelen en, 
afhankelijk van het ambtsgebied waarin ze werkzaam zijn, rechtstreeks rapporteren aan 
één van de organisatiedirecteurs van het proces Inning. Ze opereren dus niet als een zelf-
standige eenheid met een hiërarchische meerdere, maar als afzonderlijke teams onder de 
bevoegdheid van een organisatiedirecteur (per ambtsgebied). Een aantal medewerkers zijn 
ook gedeeltelijk werkzaam in de meer operationele taken van de invorderings- en innings-
diensten. Controleurs verifiëren dus mogelijk hun eigen werk.

De Diensten Controle zijn bovendien hiërarchisch toegewezen aan het proces Inning. Hun 
controleactiviteiten beperken zich niet tot de aspecten van de inning van de fiscale ont-
vangsten, maar omvatten ook de invordering ervan en het nazicht van de niet-fiscale ont-
vangsten. Zo spitsten de btw-controles zich toe op het invorderingsgedeelte van de btw. 

335 Besluit van 22 juni 2015 van de voorzitter van het directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen 
de Algemene Administratie van de inning en de invordering en organisatie van de operationele diensten van deze 
Algemene Administratie, Belgisch Staatsblad, 1 juli 2015.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2015003244&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2015-07-01&ddfm=06&dt=BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&bron=FEDERALE+OVERHEIDSDIENST+FINANCIËN&ddda=2015&sql=dt+=+'BESLUIT'+and+bron+=+'+FINANCIËN'+and+dd+between+date'2015-06-22'+and+date'2015-06-22'+&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2015&dddj=22&dddm=06&ddfj=22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2015003244&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2015-07-01&ddfm=06&dt=BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&bron=FEDERALE+OVERHEIDSDIENST+FINANCIËN&ddda=2015&sql=dt+=+'BESLUIT'+and+bron+=+'+FINANCIËN'+and+dd+between+date'2015-06-22'+and+date'2015-06-22'+&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2015&dddj=22&dddm=06&ddfj=22
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2015003244&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2015-07-01&ddfm=06&dt=BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&bron=FEDERALE+OVERHEIDSDIENST+FINANCIËN&ddda=2015&sql=dt+=+'BESLUIT'+and+bron+=+'+FINANCIËN'+and+dd+between+date'2015-06-22'+and+date'2015-06-22'+&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=2015&dddj=22&dddm=06&ddfj=22
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Het Rekenhof merkt op dat de inningskantoren van de btw (BTW ontvangsten Brussel, 
Mechelen en Namen) tot op heden nog niet werden gecontroleerd.

Voor hun controlewerkzaamheden steunen de Diensten Controle op drie handleidingen: 
directe belastingen, btw en niet-fiscale ontvangsten. Deze lichten de te volgen risicoanalyse 
en controlemethodiek toe. Toch kaarten de Diensten Controle aan dat ze van de centrale 
administratie van de AAII geen bijkomende begeleiding (bv. onder de vorm van instructies) 
of opleiding336 krijgen. Elk controleteam richt zijn controles in volgens zijn eigen zienswijze. 
Veelal zijn de controleteams onderbemand337 en is onvoldoende kennis aanwezig om het 
volledige controledomein af te dekken (directe belastingen, btw en niet-fiscale ontvang-
sten).

Als gevolg van de opmerkingen van het Rekenhof over het ontbreken van een uniforme 
rapportering van de controlebevindingen338, ontwikkelde de AAII in 2015 een nieuwe rap-
porteringstool (Workflow Service Control). De resultaten van de eerste testfase waren echter 
negatief. Een herwerking van deze tool was gepland voor april 2016. Die is echter nog niet 
operationeel. De AAII zal bij deze herwerking rekening houden met de voormelde analyse 
en aanbevelingen van de interne auditor. De Diensten Controle beschikken dus nog steeds 
niet over een uniforme rapportering van de controlebevindingen. Daardoor stroomt de in-
formatie over de controlebevindingen en de vastgestelde problemen in de lokale kantoren 
niet systematisch en alleszins onvoldoende door naar het hogere hiërarchische niveau (cen-
trale administratie). Dit bemoeilijkt het bijsturen van het beleid bij ernstige problemen.

Voormelde punten belemmeren de uitwerking van een coherent en onafhankelijk contro-
lebeleid. Het Rekenhof beveelt de AAII daarom aan de Diensten Controle te laten opereren 
als een zelfstandige eenheid en te beschouwen als een afzonderlijk proces (met een eigen 
proceseigenaar).

De AAII antwoordde daarop in september 2016 dat ze er niet van overtuigd is dat er voor de 
Diensten Controle een afzonderlijke proceseigenaar noodzakelijk is, doordat de tool Work-
flow Service Controle is toegespitst op de processen van de AAII. Het correcte verloop van 
de processen wordt gemeten aan de hand van meer parameters dan louter de controles. Die 
controles blijven echter wel een belangrijk onderdeel dat de processen tegelijkertijd moet 
versterken en optimaliseren.

Het Rekenhof formuleerde de aanbeveling dat de AAII de tool Workflow Service Control 
prioritair verder moest ontwikkelen in samenspraak met de interne auditor en daarvoor 
intensief moest samenwerken met haar Diensten Controle.

336 de meeste van de geïnterviewde medewerkers van de “diensten Controle” zijn voormalige medewerkers van de 
administratie van de directe Belastingen. Ze hebben dus onvoldoende kennis van de materies inzake btw en niet-
fiscale	ontvangsten.

337 het huidige personeelsplan van de AAii voorziet in de versterking van de inningsteams, de infocenters en de cellen 
Controle.

338 Zie Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p 152, voor een gedetailleerde uitleg van de uitgevoerde werk-
zaamheden. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De AAII antwoordde dat een gedeelte van de tool Workflow Service Controle ondertussen 
wel werd ontwikkeld en wordt getest door een aantal medewerkers. Daarbij acht ze het 
belangrijk dat de vooraf gedefinieerde controles ook telkens kunnen worden gelinkt aan de 
processen inning en invordering, en de bijhorende activiteitenblokken. Op die manier wil 
ze de activiteitenblokken detecteren waarop zich structurele problemen voordoen in ter-
men van mogelijke risico’s. Daarnaast wenst de AAII dat de tool ook ruimte biedt voor een 
aantal niet vooraf gedefinieerde controles (specifieke, éénmalige controles) die nationaal 
zullen worden aangestuurd. Binnen de tool zelf werd de territoriale benadering geweerd, 
waardoor de lokale teams hun controlewerkzaamheden kunnen uitbreiden naar andere 
centra, iets waarop de AAII meer en meer zal aansturen. Met deze aanpassingen wil de 
AAII de controle en de audit centraal aansturen. Daartoe voorziet zij overigens in twee 
specifieke functies op centraal niveau (één voor inning en één voor invordering) die, in 
samenspraak met de organisatiedirecteurs en de proceseigenaar, de controles (algemene en 
specifieke, de frequentie ervan…) en de plaatselijke controleteams zullen sturen.

3 Inningsproces van de directe belastingen bij de AAII

3.1 Ontvangkantoren
Het Rekenhof heeft voor zijn onderzoek de boekhoudingen van diverse ontvangkantoren 
Directe Belastingen onderzocht. Daarbij onderzocht het het verwerkingsproces van de 
boekhoudkundige gegevens om de afgeleverde boekhoudkundige staten te kunnen beoor-
delen. Deze vormen de basis voor de verwerking van de ontvangsten in SAP-Fedcom. Zo 
ging het de tijdige verwerking van de ontvangsten, de juistheid van de te verwerken gege-
vens en de volledigheid van de dag-, maand-, en jaarafsluitingen na339. Het stelde daarbij 
geen noemenswaardige problemen vast.

3.2 Regionale Invorderingscentra
De Regionale Invorderingscentra verzamelen de boekhoudkundige stukken van de ont-
vangkantoren en consolideren ze per district. Uit de controles van het Rekenhof kwamen 
geen significante problemen naar voren. Wel merkt het opnieuw op dat bij de invulling van 
de verzamelstaten op het niveau van de vastgestelde rechten geen geautomatiseerde sys-
teemcontroles worden uitgevoerd. Daardoor zullen fouten niet worden gedetecteerd wan-
neer de gegevens worden overgenomen.

Ook stelt het Rekenhof bij bepaalde districten specifieke problemen vast die in de andere 
regionale invorderingscentra niet van toepassing waren:

• een gebrekkige registratie van de manuele kohieren waardoor de staten 61 niet altijd de 
meest recente gegevens bevatten340;

339 Zie Rekenhof, 170e Boek, Volume i, oktober 2013, p 165-166, voor een gedetailleerde uitleg van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

340 de registratie van de manuele kohieren bij de Brusselse districten loopt ook vertraging op. deze districten wijzen 
als oorzaak van de vertraging op het personeelstekort. het Rekenhof heeft dit probleem ook voorgelegd aan de 
centrale administratie van de AAii. de AAii antwoordde in september 2016 dat het werkelijke probleem van de 
manuele kohieren is dat ze nog steeds worden aangeleverd door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit 
(AAFISC)	van	de	FOD	Financiën.	Tijdens	het	bilaterale	overleg	met	de	AAFISC	dringt	ze	er	dan	ook	op	aan	de	voor-
handen zijnde alternatieven te gebruiken.
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• het niet opmaken van de globale staat 180D (voor het boekjaar 2014)341;
• de laattijdige opmaak van de staat 71 (voor het boekjaar 2014).

3.3 Centrale administratie
De centrale administratie van de AAII stelt aan de hand van de verzamelstaten per district 
een globale maandelijkse verzamelstaat op met de gegevens van de fiscale vastgestelde rech-
ten en ontvangsten voor het hele land. Die consolidatie gebeurt correct. De aanpassingen 
op basis van de ontvangen regularisaties konden worden aangesloten en gereconcilieerd.

Door een gebrekkige informatiedoorstroming vanwege de andere administraties van de 
FOD Financiën, ontving de centrale administratie van de AAII niet alle te verrichten aan-
passingen. Hierdoor waren de globale verzamelstaten soms onvolledig. Het Rekenhof be-
veelt aan dat de betrokken administraties van de FOD Financiën alle te verrichten regula-
risaties en aanpassingen zowel aan de Stafdienst B&B als aan de centrale administratie van 
de AAII doorgeven.

4 Inningsproces van de btw bij de AAII

4.1 Inningsteams
Het Rekenhof heeft het proces van de boekhoudkundige verwerking van de btw-ontvang-
sten in de jaarrekening 2015 en de hieraan verbonden deelprocessen geanalyseerd en getest 
bij de inningsteams btw: BTW ontvangsten Brussel, Mechelen en Namen.

De boekhouding binnen de drie inningsteams is voor het grootste gedeelte geautomati-
seerd in de geïntegreerde informaticatoepassing STIRON. Die werd in 2013 ingevoerd.

BTW ontvangsten Namen en Mechelen hebben nog steeds weinig kennis van de boekhoud-
kundige output van dit informaticasysteem. Daardoor blijven ze voor de opmaak van de 
rapportering een beroep doen op de externe leverancier van het programma. De AAII deel-
de voor het boekjaar 2013 mee dat STIRON zou worden aangepast zodat de gegevens voor 
de maandelijkse rapportering automatisch worden gegenereerd. Het Rekenhof stelt echter 
voor het boekjaar 2015 nog geen verandering vast342.

De boekhoudkundige staten vormen de basis voor de uiteindelijke verwerking van de ont-
vangsten in SAP-Fedcom. Om een oordeel te kunnen vormen over de onderliggende boek-
houdkundige werkzaamheden, ging het Rekenhof vanaf het 171e Boek de tijdige verwerking 
van de ontvangsten, de juistheid van de te verwerken gegevens en de volledigheid van de 
dag-, maand-, en jaarafsluitingen na343.

BTW ontvangsten Mechelen en Namen zijn afhankelijk van de informatie die ze ontvangen 
van de lokale ontvangkantoren, om het wachtregister344 te kunnen beheren. Niet alle lokale 

341 op het moment van het controlebezoek (9 juni 2015) verzekerde de bevoegde ontvanger dat deze staat vóór 
15 juni 2015 zou worden opgemaakt.

342 de gegevens uit STiRon worden opgeladen in een Excelblad om vervolgens manueel te worden opgenomen in de 
rapporten.

343 Zie Rekenhof, 171e Boek, Volume i, oktober 2014, p 177-178, voor een gedetailleerde uitleg van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

344 Een wachtregister is een register met betalingen die niet onmiddellijk kunnen worden toegewezen.
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ontvangkantoren bezorgen tijdig de nodige informatie. Hierdoor kunnen ontvangsten niet 
worden toegewezen en blijven deze mogelijk onnodig in de wachtregisters open staan.

Het Rekenhof stelt vast dat, hoewel er geen dagelijkse afsluiting wordt opgemaakt, de da-
gelijkse btw-ontvangsten nog steeds manueel in boeken worden bijgehouden. Deze boeken 
bevatten regelmatig fouten. Bovendien worden zij noch voor de opmaak van de boekhou-
ding, noch voor de controle op de geboekte btw-ontvangsten gebruikt. Ze hebben bijgevolg 
geen toegevoegde waarde in het kader van de boekhoudkundige verwerking van de btw-
ontvangsten. De AAII engageerde zich in 2014 om het gebruik van de boeken vanaf het 
nieuwe begrotingsjaar af te schaffen. Uiteindelijk blijkt dit pas vanaf 2016 effectief het geval.

Bij BTW ontvangsten Mechelen en Namen worden de gegevens uit STIRON omgezet naar 
een Excelblad, opgemaakt door de leverancier van STIRON, om een juiste verdeling van de 
btw-inkomsten over zuivere btw, boetes en intresten te kunnen maken. Maandelijks wor-
den statistieken getrokken om de gerealiseerde ontvangsten te vergelijken met de situatie 
van het wachtregister.

4.2 Consolidatie van de gegevens door BTW ontvangsten Brussel
BTW ontvangsten Brussel consolideert zijn gegevens correct met de gegevens van BTW 
ontvangsten Mechelen en Namen tot een globale maandelijkse verzamelstaat.

4.3 Centrale administratie
De AAII stelt met de geconsolideerde verzamelstaat een maandelijkse verzamelstaat op. 
Die bevat de btw-ontvangsten geïnd door de drie centra voor informatieverwerking. De ge-
gevens zijn opgesplitst volgens boekhoudkundige en budgettaire rekeningen. Het Rekenhof 
stelt hierbij geen onregelmatigheden vast.

5 Inningsproces van de douane en accijnzen bij de AADA

De boekhouding van de AADA is gecentraliseerd in het “Enig Kantoor” gevestigd in Brus-
sel345. Dat kantoor is onderworpen aan de audits van de Europese Rekenkamer. Een privaat 
auditkantoor heeft er bovendien in het verleden een financiële en een IT-audit uitgevoerd. 
Het Rekenhof voerde in 2015 een audit uit van de accijnzen op tabaksproducten en onder-
zocht daarbij of deze op een adequate manier worden geheven en geïnd, onder meer door 
het “Enig Kantoor”346. Het beperkte daarom zijn controles in het huidige onderzoek tot een 
vergelijking van de outputgegevens van het informaticasysteem PaperLess Douane en Ac-
cijnzen (PLDA) met de onderliggende stukken. Het onderzocht niet de processen die aan-
leiding geven tot het ontstaan van de belastingschuld. Om een oordeel te kunnen vormen 
over de onderliggende boekhoudkundige werkzaamheden, ging het vanaf zijn 172e Boek de 

345 Er waren in 2014 nog een 50-tal plaatselijke hulpkantoren (vanaf 2015 is dit aantal teruggebracht tot 20) waar gel-
den worden ontvangen, zowel cash als via cheque of bancontact. ook de mobiele brigades kunnen gelden innen. 
de gelden geïnd door de plaatselijke kantoren en de mobiele brigades zijn relatief beperkt (minder dan 10 % van de 
totale ontvangsten) en werden niet onderzocht door het Rekenhof.

346 Rekenhof, Accijnzen op tabaksproducten, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, juli 2015, 46 p. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be. 
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tijdige verwerking na van de ontvangsten, de juistheid van de te verwerken gegevens en de 
volledigheid van de dag-, maand-, en jaarafsluitingen347.

Het PLDA-systeem voert automatisch de dag-, maand- en jaarafsluitingen uit. Het kan 
echter gebeuren dat er fouten sluipen in de afsluiting. Het Rekenhof zag de automatische 
controles na en vergeleek de geproduceerde cijfers met onderliggende stukken, zoals het 
uittreksel van bpost. Momenteel bestaat er nog een verschil tussen het informaticasysteem 
PLDA en het uittreksel van bpost. Dit is het gevolg van bugs bij de opstart van het PLDA-
systeem. In de loop van 2015 heeft de externe leverancier de verschillen verder geïdenti-
ficeerd en opgelost. Ingeval van nieuwe verschillen die zich niet automatisch herstellen, 
meldt het Enig Kantoor dit consequent aan de externe leverancier voor onderzoek. Het 
PLDA-systeem maakt voor de rapportering van de maandafsluiting documenten op. Die 
bevatten echter niet altijd alle gegevens die in het systeem voorkomen. Deze documenten 
moeten dus manueel worden aangepast om de aansluiting met het PLDA-systeem te be-
komen. Het Enig Kantoor heeft bij de externe leverancier geïnformeerd naar de oorzaak 
hiervan.

Het wachtregister en de sommen in beraad bevatten nog oude ontvangsten die dateren 
van vóór de migratie naar PLDA. Voor de toewijzing van de bedragen in het wachtregister 
wacht het Enig Kantoor tot de externe leverancier alle afwijkingen in PLDA heeft opgelost. 
Zodra dat is gebeurd, zullen de niet gekende bedragen worden overgebracht naar de uitzon-
derlijke ontvangsten. De lijst met “niet gealloceerde” bedragen bevat de ontvangsten in de 
hulpkantoren die nog niet op de rekening zijn toegekomen348. Het Rekenhof heeft hier geen 
onverklaarbare oude bedragen aangetroffen.

6 Inningsproces van de registratie-, successie- en hypotheekrechten 
bij de AAPD

6.1 Inleiding
De AAPD is verantwoordelijk voor de inning en invordering van de registratie-, successie- 
en hypotheekrechten. Het Rekenhof onderzocht begin 2016 de boekhoudkundige verwer-
king van deze fiscale ontvangsten. Het beperkte zich tot de theoretische werking van de 
lokale kantoren en de regionale centra. De effectieve controles bij deze kantoren zullen af-
hankelijk van een bijkomende risicoanalyse ten vroegste in de tweede helft van 2016 plaats-
vinden. De analyse van de werking van de centrale diensten (AAPD en stafdienst Budget en 
Beheerscontrole) gebeurde slechts summier. Ook hier is een gedetailleerde analyse gepland 
in de tweede helft van 2016.

Sinds 1 januari 2015 onderging de AAPD heel wat veranderingen:

• Voortaan int de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) alle registratie- successierechten-
rechten ten voordele van het Vlaams Gewest.

347 Zie Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p 154-155, voor een gedetailleerde uitleg van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

348 het betreft gelden die cash of per cheque worden ontvangen en waar enige tijd verloopt tussen de registratie van 
de ontvangst in het kantoor en de creditering van de postrekening.
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• De AAPD zelf werd gereorganiseerd:
• tien centra (vijf in Vlaanderen en vijf in Wallonië en Brussel) werden opgericht ter 

vervanging van de directies;
• deze centra zijn opgesplitst in 48 antennes (26 in Vlaanderen en 22 in Wallonië en 

Brussel); ze fungeren als tussenschakel tussen de lokale kantoren en de centra.

• Er zijn regionale verschillen in de organisatie van de lokale kantoren:
• In Vlaanderen zijn er twee soorten kantoren: deze voor de inning van de federale 

registratierechten en de hypotheekkantoren. Daarnaast bestaan twee bijzondere re-
gistratiekantoren in Gent en Antwerpen met specifieke bevoegdheden.

• In Wallonië en Brussel bestaan er naast de hypotheekkantoren registratiekantoren 
voor de registratie van de authentieke akten en voor de registratie van de successie-
rechten evenals registratiekantoren “Diversen”. Deze kantoren innen zowel de fede-
rale als respectievelijk de Brusselse en Waalse registratie- en successierechten.

Sinds 1 januari 2015 werken de registratie- en successiekantoren voor de boekhoudkundige 
verwerking van de ontvangsten van de registratie- en successierechten met de nieuwe in-
formaticatoepassing Comfor. De boekhoudkundige registratie van de ontvangsten uit de 
hypotheekrechten verloopt via de informaticatoepassing Hypocomptabi.

6.2 Successiekantoren
Het elektronisch dagboek van de successierechten (12bis Successie) was pas vanaf 
1 juni 2015 in Comfor beschikbaar. De successiekantoren konden bijgevolg gedurende de 
eerste maanden van het jaar 2015 hun ontvangsten niet aan dit dagboek toewijzen. Vanaf 
1 juni 2015 is er wel een inhaalbeweging geweest.

Hoewel het elektronisch dagboek al een jaar beschikbaar is, moeten de kantoren nog steeds 
het manuele (papieren) dagboek 12bis invullen. Daarnaast registreren de kantoren alle suc-
cessieakten tegelijk in de IT-toepassing ESucc. Deze toepassing is niet gelinkt met Comfor. 
Eenzelfde transactie wordt dus in twee verschillende systemen ingebracht, alsook in het 
manuele dagboek.

In Comfor kan in de balans van het kantoor enkel het saldo van het wachtregister worden 
geraadpleegd, niet de onderliggende en individuele bedragen. Dit bemoeilijkt de opvolging 
van het wachtregister.

Het Rekenhof beveelt aan Comfor met Esucc te linken en in de balans de consultatie van het 
wachtregister verder uit te bouwen. Het adviseert bijkomend te onderzoeken of het bijhou-
den van het manueel dagboek opportuun is.

6.3 Registratiekantoren
Aan elk registratiekantoor zijn “vaste notarissen en deurwaarders” (hierna genoemd pro-
visieklanten) verbonden. Zij vullen periodiek hun provisies aan op hun rekening bij het 
kantoor (provisierekening). Notarissen en gerechtsdeurwaarders die meer vreemd zijn aan 
het kantoor, hebben geen provisierekening en betalen per specifieke akte.

Akten moeten naast in Comfor ook in het IT-akteregister Der worden geregistreerd. Beide 
systemen zijn niet gelinkt met elkaar. Dit leidt eveneens tot dubbel werk.
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Comfor kan pas akten registreren indien de registratierechten zijn betaald of indien er vol-
doende provisie op de provisierekening is. Het is dus belangrijk dat het afsluiten van de 
akteregisters in Comfor gelijkloopt met de registratie van de betaling (postcheque). De ont-
vanger moet hierop toezien en indien nodig de nodige maatregelen nemen hiertoe.

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de registratie van akten in Comfor soms een 
achterstand heeft op de registratie van betalingen. De verwerking van deze achterstand 
kan er echter toe leiden dat een akte wordt geregistreerd op een moment dat er onvoldoen-
de geld op de rekening van een provisieklant was. Comfor verifieert immers de beschikbaar-
heid van de provisie enkel bij de registratie van de akte in het systeem, niet op de datum 
van ontvangst van de akte.

Het registratiekantoor ontvangt bv. een akte op 1 juli. De rekening van de provisieklant is 
op dat moment onvoldoende. De provisieklant voorziet in de nodige middelen op 3 juli. In 
principe kan de akte dus pas op 3 juli worden geregistreerd (aanwezigheid van voldoende 
provisie). Door een achterstand verwerkt het kantoor de akte pas op 4 juli. De registratieda-
tum van de akte zal 1 juli zijn, hoewel er op deze datum onvoldoende provisie was. Comfor 
verifieert immers enkel of er voldoende provisie was op 4 juli en dus aanvaardt het systeem 
de datum van 1 juli als registratiedatum. Het systeem laat met andere woorden toe een 
akte met terugwerkende kracht te registreren tot een datum waarop er geen (voldoende) 
provisie was.

Ook voor de registratiekantoren maakt Comfor het niet mogelijk het saldo van het wachtre-
gister in de balans te consulteren.

Zoals bij de succiessiekantoren beveelt het Rekenhof aan de IT-toepassing Comfor verder te 
optimaliseren.

6.4 Hypotheekkantoren
Een hypotheekkantoor heeft in principe twee rekeningen bij bpost-bank. De belangrijkste 
betreft de rekening op naam van de hypotheekbewaarder. Op deze rekening storten de 
provisieklanten hun provisie. De tweede rekening op naam van de FOD Financiën (hierna 
genoemd kantoorrekening) is voorbehouden voor de betaling van niet-provisieklanten.

Het gebruik van deze rekeningen verschilt van kantoor tot kantoor. Sommige hypotheek-
bewaarders gebruiken hun eigen rekening om de uitgaven van het kantoor te financieren. 
Andere hypotheekbewaarders storten vanuit hun rekening naar de kantoorrekening om 
van daaruit de uitgaven van het kantoor te betalen.

Indien het gebruik van deze rekeningen na de hervorming van het statuut van de hypo-
theekbewaarder349 blijft bestaan, lijkt het raadzaam dit te harmoniseren. Kantoren die de-

349 de werking van een hypotheekkantoor verschilt sterk van een registratie- en successiekantoor. hypotheekbe-
waarders hebben in principe een zelfstandig statuut. Tot voor kort moesten de hypotheekbewaarders de lonen 
van de personeelsleden werkzaam binnen het hypotheekkantoor betalen. Sinds de tweede helft van 2014 zijn de 
personeelsleden	ambtenaren	en	neemt	de	FOD	Financiën	de	loonlast	over.	Vanaf	oktober	2016	verliezen	ook	de	
hyptheekbewaarders hun statuut van zelfstandige. Zij worden als ambtenaren ingeschaald op niveau A4.
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zelfde taken uitoefenen kunnen immers best op een uniforme manier werken op basis van 
dezelfde processen en procedure.

De hypotheekkantoren moeten dagelijks de betalingen op de voormelde rekeningen (post-
cheque) in Hypocomptabi verwerken. Deze applicatie maakt het echter niet mogelijk het 
saldo van de rekeningen in te voeren. Hierdoor bestaat er geen zekerheid over de volledig-
heid van de in het systeem ingebrachte betalingen. Dit probleem stelt zich het scherpst bij 
de kantoorrekeningen. Sommige kantoren brengen de betalingen waarvoor er geen for-
maliteit’350 bestaat, niet in Hypocomptabi in. Het hypotheekkantoor moet deze betalingen 
manueel opvolgen en een lijst bijhouden met het oog op een terugstorting. Deze werkwijze 
verhoogt de kans op fouten.

Het Rekenhof beveelt aan Hypocomtabi uit te rusten met een wachtregister. Daardoor kun-
nen alle betalingen, inclusief deze die niet kunnen worden toegewezen om diverse redenen, 
toch worden geregistreerd. Zo kan het kantoor dagelijks de ontvangsten ingegeven in Hy-
pocomtabi aansluiten met het saldo van de rekeningen.

7 Stafdienst B&B

7.1 Aanpassingen naar aanleiding van de aanbevelingen in het 172e Boek
In uitvoering van de aanbevelingen van het 172e Boek over de documentatie van correcties 
die de stafdienst B&B zelf aanbracht, voerde de stafdienst in de loop van het jaar 2015 een 
aantal verbeteracties door. Zo voegde hij de correcties die hij in de loop van het jaar uit-
voerde, aan de dossiers toe. Op deze wijze beschikte het Rekenhof over de meest recente 
cijfers en moest het geen opmerkingen maken.

7.2 Werkzaamheden op maandbasis
De stafdienst B&B stelt op basis van de staten die hij ontvangt van de AAII en van de AADA 
eigen maandstaten op351. Die vertalen de globale verzamelstaten inzake directe belastingen, 
btw en de douane en accijnzen naar de boekhoudkundige en budgettaire rekeningen. Ze 
dienen ook om de ontvangsten in SAP-Fedcom te boeken.

Het Rekenhof controleerde de juistheid en volledigheid van deze maandstaten. Het ging 
na of de overgenomen gegevens overeenstemden met de onderliggende stukken en of de 
formules in Excel correct werden toegepast.

Uit dit onderzoek blijkt dat de maandstaten directe belastingen niet altijd overeenstem-
men met de onderliggende stukken. Hoewel de stafdienst B&B deze fouten achteraf had 
rechtgezet wijst het Rekenhof erop dat deze staten met een grotere nauwgezetheid moeten 
worden opgemaakt. Ze vormen immers de basis voor de boekingen in SAP-Fedcom. Het 
wijst verder op het risico van het verkeerde gebruik van de formules in de staten waardoor 
er foute totalen kunnen worden berekend.

350 dit zijn verkeerd gestorte bedragen die zouden moeten worden teruggestort.
351 het Rekenhof zal de maandstaten van de stafdienst B&B opgemaakt op basis van de verzamelstaten van de AAPd 

pas in de tweede helft van 2016 controleren (zie punt 6.1 van dit artikel).
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7.3 Boekingen in SAP-Fedcom
Vanaf het boekjaar 2013 gebruikt de stafdienst B&B een nieuwe methode om zijn boekingen 
te controleren. Het Rekenhof beveelt echter aan ook controles op de gecumuleerde cijfers 
uit te voeren en niet enkel op de maandcijfers. Dit maakt het mogelijk de correcties uitge-
voerd in voorgaande maanden mee op te nemen in de vergelijking, en de boekingen van het 
volledige boekjaar te vergelijken met de cijfers zoals opgenomen in de maandstaten.

7.4 Controles op jaareinde
Het Rekenhof stelt geen problemen vast bij zijn controle van de eindejaarsverrichtingen. 
Het reconcilieerde in detail de bankrekeningen van de gecontroleerde kantoren (directe be-
lastingen, btw en douane) met de lijst ontvangen van bpost-bank. De saldi op de confirma-
ties van bpost-bank stemmen overeen met de laatste rekeninguittreksels van het jaar 2015.

8 Conclusie en aanbevelingen

8.1 Werking van de Diensten Controle van de AAII
De Diensten Controle van de AAII beschikken nog steeds niet over een uniforme rapporte-
ringsmethode. Om hieraan te verhelpen, beveelt het Rekenhof aan de ontwikkeling van de 
geplande rapporteringstool Workflow Service Control te versnellen en zo vlug mogelijk te 
operationaliseren. De centrale administratie moet deze diensten bijkomend ondersteunen 
en hervormen zodat zij hun taken met voldoende gekwalificeerd personeel en in volledige 
onafhankelijkheid kunnen uitvoeren.

8.2 Inningsproces directe belastingen bij de AAII
Het Rekenhof stelt vast dat de AAII het proces van de boekhoudkundige verwerking van 
de directe belastingen beheerst. Toch is dit proces niet geïntegreerd en deels manueel. Dit 
brengt een risico op foutieve overname van gegevens met zich mee352.

8.3 Inningsproces btw bij de AAII
Het proces van de boekhoudkundige verwerking van de btw is niet volledig geautoma-
tiseerd en geïntegreerd. Hierdoor berust de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige 
verwerking bij de drie centra voor informatieverwerking. Het Rekenhof stelt op regionaal 
niveau geen veranderingen in het proces van de boekhoudkundige verwerking van de btw 
vast. Bijgevolg handhaaft het zijn aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de 
jaarrekening 2014353.

8.4 Inningsproces van de douane en accijnzen bij de AADA
Het proces van de boekhoudkundige verwerking van de douane en accijnzen is in belang-
rijke mate geautomatiseerd in de applicatie PLDA. Deze bevat echter bugs zodat extra 
aandacht moet worden geschonken aan de output. Bij de finale rapportering, die niet is 
geautomatiseerd in PLDA, moet aandacht worden geschonken aan de juistheid van de ge-
rapporteerde cijfers.

352 Momenteel	werkt	de	FOD	Financiën	aan	verschillende	interfaces	die	op	termijn	(2017)	ervoor	zullen	zorgen	dat	de	
inkomsten automatisch vanuit de verschillende applicaties zullen worden opgeladen in SAP-Fedcom. hierdoor 
zullen de manuele boekingen tot een minimum worden herleid.

353 Rekenhof, 171e Boek, Volume i, oktober 2014, p. 175. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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8.5 Inningsproces van de registratie-, successie- en hypotheekrechten bij de AAPD
Om dubbel werk bij de registratie van ontvangen betalingen te vermijden, beveelt het Re-
kenhof aan de boekhoudkundige IT-applicatie Comfor automatisch te linken met de overige 
IT-(akten)registratiesystemen van de registratie- en successiekantoren. Ook is het raad-
zaam Comfor uit te rusten met de mogelijkheid via de balans van het kantoor de detaillijs-
ten van de wachtregisters te consulteren. Dit maakt een betere opvolging van dit register 
mogelijk. Verder verdient ook de gelijktijdige behandeling van de akteregisters en de bank-
rekening de gepaste aandacht.

Om de volledigheid van de ontvangen betalingen in Hypocomptabi te garanderen, moet 
deze toepassing worden uitgebreid met een wachtregister evenals met de mogelijkheid het 
saldo van de bankrekeningen in te voeren.

8.6 Stafdient B&B
De Excelformules voor de berekening van de totalen van de ontvangsten in de verzamelsta-
ten btw, directe belastingen en douane en accijnzen kunnen fouten bevatten. Dit brengt de 
correcte boeking van de ontvangsten in SAP-Fedcom in het gedrang. Daarom beveelt het 
Rekenhof aan de consolidatie van deze gegevens te automatiseren via een proces dat in de 
boekhoudtoepassing is geïntegreerd of door automatische controles in de verzamelstaten 
in te bouwen. Ook moet de stafdienst meer aandacht besteden aan de juistheid van de ver-
zamelstaten en de opmaak van de boekingen. Het Rekenhof adviseert opnieuw de controle-
methode voor de boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten, die de stafdienst sinds 
het boekjaar 2013 heeft ontwikkeld, ook maandelijks op gecumuleerde cijfers uit te voeren.



BETALinGSTERMiJnEn VooR  AAnKoPEn VAn LEVERinGEn En diEnSTEn / 153

Betalingstermijnen voor  
aankopen van leveringen en 
diensten
Het Rekenhof heeft de maatregelen onderzocht die vier FOD’s (Mobiliteit en Vervoer, Justitie, 
Binnenlandse Zaken en Financiën) genomen hebben om de betalingstermijnen na te leven. Het 
heeft de betalingsachterstanden beoordeeld op basis van een steekproef van dossiers.

Het aantal laattijdig betaalde facturen bedraagt ongeveer 30 % in 2015 en 21 % in 2016. Die 
vaststelling geldt niet voor de FOD Mobiliteit en Vervoer, die erg weinig facturen laattijdig 
betaalt.

De audit bracht tekortkomingen aan het licht op het vlak van interne controle, voornamelijk 
het ontbreken van sommige documenten of vermeldingen in de gecontroleerde dossiers (na-
men, datums of handtekeningen). Die tekortkomingen zijn zwakke punten die ervoor zorgen 
dat de betalingstermijnen minder goed worden beheerst en het belang van de vertraging niet 
kan worden ingeschat.

Ten slotte wijst het Rekenhof erop dat de huidige configuratie van SAP/Fedcom het beheer van 
de betalingstermijnen niet vergemakkelijkt.

Het Rekenhof stelt verbeteringen voor waarmee de departementen van het algemeen bestuur 
hun betalingen beter kunnen beheren.

1 Inleiding

1.1 Onderwerp en inzet van de audit
De naleving van betalingstermijnen vormt een element van vertrouwen tussen het bestuur 
en zijn leveranciers. Het draagt ook bij tot een doeltreffend thesauriebeheer, dat inhoudt 
dat facturen op hun vervaldag worden betaald, d.i. noch te vroeg noch te laat, om het verlies 
van creditintresten of de betaling van debetintresten te voorkomen.

Uit de controles die het Rekenhof de voorbije jaren uitvoerde, bleek dat de gegevens over 
betalingstermijnen niet betrouwbaar waren354.

Het Rekenhof heeft onderzocht of het bestuur zich baseert op een gestructureerd kader 
en een nauwkeurige opvolging waarmee het het risico op de betaling van verwijlintresten 
kan beperken. Daartoe evalueerde het de procedures bij vier FOD’s (Mobiliteit en Vervoer, 
Justitie, Binnenlandse Zaken en Financiën), de manier waarop ze worden toegepast en de 

354 Zie het commentaar van het Rekenhof op de jaarrekeningen 2013 en 2014 (171e Boek, Volume i, oktober 2014, 
p.132, en 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p.126. Ter beschikking op www.rekenhof.be).
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geschiktheid van SAP/Fedcom voor het beheer van de termijnen. Ook trachtte het de kos-
ten te evalueren die een slecht beheer van de betalingen kan teweegbrengen.

1.2 Regels
De betalingstermijnen bij overheidsopdrachten voor leveringen en diensten worden gere-
geld door het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoe-
ringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en door 
de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij han-
delstransacties.

Die termijnen zijn de volgende:

• voor de opdrachten van minder dan 8.500 euro (zonder btw): in principe zijn de betaal-
voorwaarden van de leverancier van toepassing355. Tenzij er een afwijking is bepaald, is 
de termijn beperkt tot 30 dagen. Hij mag niet meer dan 60 dagen tellen;

• voor de andere opdrachten: de geldende regelgeving verdeelt de procedure in twee fasen 
(nazicht en betaling). Uitgezonderd afwijkingen zijn de termijnen beperkt tot 30 dagen 
per fase. Bijgevolg telt de totale maximumtermijn 60 dagen.

1.3 Datums nodig om de betalingstermijnen te beheren
De naleving van de betalingstermijnen hangt af van het beheer van de sleuteldatums die 
gekoppeld zijn aan de fasen van het uitgavenproces (van de ontvangst van diensten of goe-
deren tot de betaling ervan):

• leveringsdatum: deze datum laat de termijn voor nazicht beginnen, op voorwaarde dat 
het departement beschikt over een bon of een (al dan niet definitieve) factuur. De le-
veringsdatum moet worden vermeld in het proces-verbaal, op de bon of op de factuur;

• datum waarop het nazicht wordt afgerond: op die datum wordt de levering beschouwd 
als verstrekt en aanvaard. De dienst die het nazicht doet gaat daartoe na of de levering 
zowel kwantitatief als kwalitatief overeenstemt met de bestelling;

• ontvangstdatum van de factuur: deze datum moet als basisdatum worden ingevoerd in 
SAP/Fedcom. Op basis ervan wordt de betalingsdatum berekend;

• betalingsdatum: in principe vindt de betaling plaats op de automatisch berekende ver-
valdatum. Ze wordt uitgevoerd door de centraliserend rekenplichtige van de FOD Fi-
nanciën.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Procedures
De gecontroleerde FOD’s hebben procedures uitgewerkt die bijdragen tot de naleving van 
de betalingstermijnen. Ze betreffen onder meer de ontvangstformaliteiten en zijn geïnte-
greerd in uitgebreidere procedures binnen de aankoopcyclus. De vier FOD’s interpreteren 
de verschillende datums die nodig zijn voor de naleving van de betalingstermijnen op de-
zelfde wijze (in het bijzonder de basisdatum).

355 op voorwaarde dat de partijen die termijn hebben overeengekomen (artikel 4, § 2, 1e lid, van de wet van 2 augus-
tus 2002).
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Het ontwerp van omzendbrief van de minister van Begroting, dat ruim werd verspreid bin-
nen de departementen en waarin de verschillende datums, de betalingstermijnen en de 
rapportering via SAP/Fedcom worden toegelicht, werd echter nooit formeel goedgekeurd356. 
Volgens de dienst Federale Accountant van de FOD Budget werd een nieuw ontwerp opge-
steld en ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Begroting.

2.2 Betaling van de verwijlintresten
Het Rekenhof onderzocht de verwijlintresten die de vier FOD’s betalen. Ze betalen uit-
sluitend intresten als leveranciers die vragen357, terwijl ze van rechtswege verschuldigd 
zijn358. Volgens de cijfers die aan het Rekenhof werden bezorgd, werd in 2015 nagenoeg 
900.000 euro aan verwijlintresten betaald. Dat totaal weerspiegelt de werkelijkheid niet, 
omdat sommige departementen manifest foute bedragen hebben doorgegeven (zowel in 
negatieve als in positieve zin).

2.3 Analyse van een steekproef dossiers

2.3.1 Opmerkingen vooraf
Het Rekenhof heeft bij elk van de vier FOD’s een steekproef van overheidsopdrachten voor 
leveringen en diensten (315 dossiers in totaal) onderzocht359. Uit dat onderzoek kon het niet 
alle nodige informatie verzamelen om het beheer van de betalingen volledig te beoordelen. 
Op basis van de meegedeelde stukken kon het immers het totale bedrag van de overheids-
opdrachten waaruit de geselecteerde uitgaven voortvloeiden, niet precies bepalen. Zoals 
eerder vermeld, verschillen de regels voor de betalingstermijn echter volgens het bedrag 
van de opdracht (meer of minder dan 8.500 euro zonder btw). Bijgevolg is het van belang 
dat bedrag te bepalen, om te weten welke regels van toepassing zijn.

Het Rekenhof werd bovendien geconfronteerd met heel diverse informatie die de leveran-
ciers vermelden op de facturen, met tekortkomingen bij de interne controle (meer bepaald 
wat de vermelding van de verschillende benodigde datums voor de berekening van de beta-
lingstermijnen betreft), met het gebrek aan volledigheid van de ontvangen documenten en 
ten slotte met de complexiteit van de geldende wetgeving en reglementering.

Bijgevolg besloot het uitsluitend de facturen die meer dan 60 dagen na ontvangst (basisda-
tum) werden betaald, als laattijdig betaald te beschouwen. De betalingstermijnen kunnen 
immers in geen geval langer zijn dan 60 dagen.

356 Zie Rekenhof, “Verwerking van schuldvorderingen in Fedcom, van hun ontvangst tot de boeking van de vastge-
stelde rechten in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding”, 168e Boek, Volume i, oktober 2011, 
p.244. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

357 de Fod Mobiliteit geeft echter aan dat automatisch verwijlintresten worden betaald voor de werken van Beliris en 
belangrijke informatica-investeringen.

358 Artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
359 Deze	steekproef	(ongeveer	80	dossiers	per	FOD)	werd	opgesteld	op	basis	van	vereffeningen	die	in	SAP/Fedcom	

werden geregistreerd tussen 1 januari en 31 maart 2015 enerzijds en tussen 1 januari en 31 maart 2016 anderzijds.
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2.3.2 Vaststellingen inzake betalingsachterstand

Tabel 36 –  In de onderzochte dossiers opgemerkte problemen (per FOD, eerste trimester 2015 en 
2016)

Justitie Binnenlandse 
Zaken Financiën Mobiliteit

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

onderzochte dossiers 30 29 39 36 37 40 41 40

Geen leveringsbon/prestatiestaat 24 15 15 8 20 19 32 18

Geen stempel met de basisdatum 1 2 20 15 33 34 0 0

Basisdatum/factuurdatum  
>	30	dagen

7 7 7 0 3 1 3 0

Bron: Rekenhof

Tabel 37 –  Aantal en percentage laattijdig betaalde facturen (per FOD, eerste trimester 2015 en 2016)

2015 2016

Aantal 
onder-
zochte 

dossiers

Aantal 
laattijdig 
betaalde 
facturen

 % laat-
tijdig 

betaalde 
facturen

Aantal 
onder-
zochte 

dossiers

Aantal 
laattijdig 
betaalde 
facturen

 % laat-
tijdig 

betaalde 
facturen

Justitie 30 9 30	% 29 6 21	%

Binnenlandse 
Zaken

39 12 31	% 36 10 28	%

Financiën 37 11 30	% 40 6 15	%

Mobiliteit 41 1 2	% 40 2 5	%

Bron: Rekenhof

In 2015 werd nagenoeg 30 % van de facturen bij de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken en 
Financiën laattijdig betaald, terwijl dat bij de FOD Mobiliteit maar 2 % was. In 2016 werd 
echter een verbetering vastgesteld. Die is beperkt bij de FOD’s Justitie en Binnenlandse 
Zaken en meer uitgesproken bij de FOD Financiën.

Waarschijnlijk ligt het werkelijke percentage hoger aangezien de betaaltermijn meestal 
minder dan 60 dagen telt bij overheidsopdrachten van minder dan 8.500 euro zonder btw.

Het Rekenhof raamde de betalingsachterstand op gemiddeld 49 dagen.

2.3.3 Vaststellingen inzake interne controle

Onvolledige dossiers
Het verzamelen van de informatie bij sommige FOD’s verliep moeilijk en aan de hand er-
van kon niet altijd het volledige dossier van de opdracht opnieuw worden samengesteld. 
Die situatie verhinderde het Rekenhof zijn controle naar behoren uit te voeren en wijst op 
tekortkomingen bij het beheer en bij de klassering van de documenten en facturen. Zo was 
het aantal dossiers dat het Rekenhof had opgevraagd maar uiteindelijk ontving, abnormaal 
groot bij de FOD Justitie (20 van de 79 dossiers).
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Verschillen bij de vermelding van de datums
In sommige gevallen verschillen de datums op de facturen van die geregistreerd in SAP/
Fedcom360. In principe wordt de basisdatum vermeld met een stempel die het departement 
aanbrengt onmiddellijk als de factuur binnenkomt (meestal bij het openen van de post) . 
Soms wordt die stempel echter later aangebracht, bij de ontvangst of de verwerking van de 
factuur door de dienst boekhouding van het departement.

Op sommige verantwoordingsstukken komen overigens verschillende datums en moeilijk 
te lezen handtekeningen voor.

Termijn tussen de factuurdatum en de basisdatum
In nagenoeg 10 % van de dossiers (28 op 292 gevallen) worden abnormaal lange termijnen 
vastgesteld tussen de factuurdatums en de basisdatums, voornamelijk bij de FOD Justitie 
(14 gevallen). De lange termijnen kunnen worden verklaard doordat de facturen van de le-
veranciers op zich laten wachten, maar de omvang van dit verschijnsel lijkt erop te wijzen 
dat de verwerking van de facturen bij sommige gecontroleerde FOD’s totaal onvoldoende 
beheerst wordt.

Ontbreken van informatie over de levering
Over het algemeen bevatten de dossiers geen leveringsbon of prestatiestaat waarvan de 
datum zou kunnen dienen om het begin van de nazichttermijn te berekenen. In sommige 
gevallen bevat de factuur informatie over de levering (wat het ontbreken van een formeel 
leveringsdocument compenseert), maar zelfs dan blijft die datum moeilijk te bepalen.

Einddatum van het nazicht
Bij het einde van het nazicht moet een proces-verbaal van oplevering worden opgesteld of 
eventueel een duidelijke vermelding op de factuur worden aangebracht. In die twee geval-
len moeten een handtekening, een naam en een datum de mogelijkheid bieden duidelijk de 
goedkeurder en de datum van zijn goedkeuring te identificeren en te authentificeren.

Met uitzondering van de FOD Mobiliteit, stellen de departementen geen proces-verbaal 
van oplevering op, in tegenstelling tot wat het voornoemde koninklijk besluit van 14 janu-
ari 2013 aanbeveelt. Bovendien is het meestal onmogelijk om de betalingstermijn correct 
te berekenen aangezien sommige goedkeuringsvermeldingen niet vergezeld gaan van da-
tums.

2.3.4 Ontoereikendheid van SAP/Fedcom
In de audit werd het Rekenhof geconfronteerd met sommige tekortkomingen in de confi-
guratie van SAP/Fedcom. Zo kunnen de betalingstermijnen slechts buiten het programma 
om worden berekend omdat er geen velden zijn om de leveringsdatum en einddatum van 
het nazicht in te voeren. 

De huidige configuratie dateert echter van vóór de inwerkingtreding van de laatste regle-
mentaire bepalingen die nieuwe vereisten opleggen voor het registreren van de elementen 
die tot de betaling leiden (zoals het opstarten van de nazichtfase).

360 Bij het onderzoek van de steekproef heeft het Rekenhof de datum op het verantwoordingsstuk beschouwd als 
basisdatum wanneer hij voorafging aan de in het programma vermelde datum en de Fod niet geprotesteerd heeft 
tegen de factuur.
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Algemeen overzicht
In de eerste plaats toont de audit het gebrek aan betrouwbaarheid van de datums die in 
SAP/Fedcom geregistreerd zijn en op de documenten aangebracht zijn, en ook het gebrek 
aan uniformiteit in de procedures tussen de diensten en de FOD’s. Door die situatie kon het 
Rekenhof de naleving van de betalingstermijnen niet nauwkeurig nagaan. De vier FOD’s 
ontwikkelden immers wel procedures voor de aankoopcyclus of de naleving van de beta-
lingstermijnen, maar de meeste zijn er niet in geslaagd die procedures voldoende om te 
zetten in de praktijk.

De ontvangstdatums van de facturen, de leveringsdatums en de einddatums van het na-
zicht konden niet bij alle dossiers duidelijk worden geïdentificeerd of meegedeeld aan het 
Rekenhof. Dezelfde problemen werden vastgesteld voor de leverings- of ontvangstbonnen 
van de prestaties. Nochtans zijn al die elementen onontbeerlijk voor de berekening van de 
betalingstermijnen en voor de naleving ervan.

Die situatie leidt ertoe dat de fasen van de betalingscyclus onvoldoende zichtbaar worden 
gemaakt, zowel in SAP/Fedcom als in de “papieren dossiers” en tot een hoog percentage 
laattijdig betaalde facturen leiden (vooral in 2015), met uitzondering van de FOD Mobiliteit. 
Die stelt immers systematisch een proces-verbaal van oplevering op en betaalt erg weinig 
facturen laattijdig.

3.2 Onvoldoende omkadering van de diensten
Een oud ontwerp van omzendbrief dat wordt gebruikt bij het algemeen bestuur en waarin 
de verschillende datums, de betalingstermijnen en de rapportering via SAP/Fedcom wor-
den toegelicht, werd nooit formeel goedgekeurd door de minister van Begroting.

Het Rekenhof beveelt aan binnen de departementen van het algemeen bestuur duidelijke 
richtlijnen voor het beheer van de betalingstermijnen op te stellen en te verspreiden, ter 
aanvulling van de geldende regelgeving.

3.3 Verwijlintresten
De vier gecontroleerde FOD’s betalen in het algemeen slechts verwijlintresten als de leve-
ranciers dat vragen. Het Rekenhof herinnert eraan dat die intresten van rechtswege ver-
schuldigd zijn bij laattijdige betaling.

3.4 Interne controle
In de dossiers ontbreken sommige documenten en op de documenten worden sommige 
vermeldingen (namen, datums of handtekeningen) niet aangebracht. Dat zijn belangrijke 
zwakke punten in de interne controle die de beheersing van de betalingstermijnen door de 
FOD’s beperken en verhinderen dat ze precies kunnen worden berekend. Ook verhinderden 
ze het Rekenhof de betalingstermijnen correct te ramen.
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Het Rekenhof beveelt aan:

• de classificatie van de boekhoudkundige stukken en de toegankelijkheid ervan te ver-
beteren om te allen tijde het volledige overheidsopdrachtendossier opnieuw te kunnen 
samenstellen;

• een leveringsbon (voor de goederen) of een prestatiestaat (voor de diensten) op te ma-
ken die door beide partijen wordt ondertekend, en dat document (of een kopie ervan) bij 
het vereffeningsdossier te voegen;

• de ontvangstformaliteiten systematisch op te nemen in een gedateerd en ondertekend 
proces-verbaal van oplevering naar het voorbeeld van de FOD Mobiliteit;

• een datumstempel aan te brengen waarbij de fysieke ontvangst van de facturen (en van 
andere documenten) zichtbaar wordt gemaakt door een ondubbelzinnige vermelding, 
en die datum in te voeren in SAP/Fedcom in het veld “basisdatum” op het moment dat 
de facturen worden geboekt361. Hoewel het deze aanbeveling al eerder formuleerde, 
dringt het Rekenhof hier nogmaals op aan opdat alle departementen ze strikt zouden 
toepassen;

• het proces van verwerking van de facturen aan te vatten van bij de ontvangst ervan 
en elke vertraging grondig en uitdrukkelijk te motiveren. Ook zou ieder departement 
elk groot tijdsverloop tussen de factuurdatum en de fysieke ontvangst van de factuur 
moeten meedelen aan de leverancier of de factuur moeten terugsturen als niet-conform.

3.5 Ontoereikendheid van SAP/Fedcom
Het Rekenhof beveelt aan de configuratie van SAP/Fedcom te wijzigen. Nieuwe velden en 
functies zouden moeten worden gecreëerd om het aantal fouten bij de berekening van de 
betalingstermijnen te beperken en het beheer van die termijnen te vergemakkelijken om 
op die manier minder vertragingen te krijgen. In het bijzonder moeten velden voor de le-
veringsdatum en voor de einddatum van het nazicht worden toegevoegd, alsook nieuwe 
functies waarmee de betalingstermijn kan worden berekend volgens het type overheidsop-
dracht en de eraan gekoppelde wettelijke voorwaarden.

4 Antwoorden van de ministers en de FOD’s

Op 31 augustus 2016 werd een ontwerpverslag verzonden aan de betrokken ministers en 
voorzitters van de directiecomités. Het Rekenhof heeft tussen 28 september en 12 okto-
ber 2016 antwoorden ontvangen van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Mobiliteit, de 
FOD Begroting en Beheerscontrole en de minister van Financiën.

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken heeft haar diensten 
gevraagd de verwijlintresten op een specifieke basisallocatie te boeken, om zo gemakkelij-
ker de betaalde intresten te kunnen achterhalen.

De minister van Financiën wenst dat de dienst Federale Accountant van de FOD Begroting 
en Beheerscontrole instructies geeft die een correcte toepassing van het koninklijk besluit 
van 14 januari 2013 waarborgen.

361 Als de Fod fouten in een factuur vaststelt en vraagt een nieuwe op te stellen, moet de ontvangstdatum van de 
nieuwe factuur als basisdatum worden beschouwd.
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De FOD Begroting en Beheerscontrole preciseert dat het nieuwe ontwerp van omzendbrief 
over het gebruik van de verschillende datums in SAP/Fedcom de behandeling ervan zou 
moeten verduidelijken en uniformeren. Bovendien herinnert hij eraan dat hij de departe-
menten al ondersteuning biedt in de vorm van instructies, handleidingen, presentaties en 
opleidingen.

Wat het ontbreken van velden in SAP/Fedcom betreft om de datums van levering en ont-
vangst van goederen en diensten in te voeren, geeft de minister van Financiën aan dat 
die datums gevonden kunnen worden in de transactie Migo362. De FOD Begroting en Be-
heerscontrole benadrukt van zijn kant dat door een correct gebruik van die transactie aan 
de eisen van de overheidsopdrachtenwetgeving kan worden voldaan. Het Rekenhof merkt 
daar echter bij op dat die transactie maar voor een deel van de verrichtingen kan worden 
gebruikt. Bovendien gebruiken de departementen ze niet op dezelfde manier en leven ze 
niet allemaal de instructies van de dienst Federale Accountant na.

De minister van Financiën wenst dat SAP/Fedcom wordt aangepast en dat de dienst Fede-
rale Accountant de mogelijkheid onderzoekt om de berekening en betaling van verwijlin-
tresten te automatiseren.

Hij is ook van oordeel dat door middel van de elektronische goedkeuringsprocedure aan 
de eisen van de interne controle kan worden voldaan. Het Rekenhof kan zich bij die visie 
echter niet aansluiten363.

Tot slot geeft de minister aan dat het actieplan van de FOD tot doel heeft de gedecentrali-
seerde diensten te sensibiliseren voor de aanbeveling van het Rekenhof om de dossiers be-
ter beschikbaar te maken. Wat de systematische opname van de ontvangstmodaliteiten in 
een proces-verbaal betreft, geeft hij aan dat de FOD zich zal laten leiden door de werkwijze 
van de FOD Mobiliteit. Hij sluit zich bovendien aan bij de aanbeveling van het Rekenhof 
over de procedure om facturen te verwerken.

In antwoord op de aanbeveling van het Rekenhof om een leveringsbon of een prestatiestaat 
op te stellen die de beide partijen ondertekenen en die toe te voegen aan het betalingsdos-
sier, geeft de FOD Mobiliteit aan dat hij deze praktijk voor leveringen zal proberen te opti-
maliseren en zal onderzoeken of hij hem kan uitbreiden tot de diensten.

362 Een transactie in SAP/Fedcom is een functionaliteit waarmee een handeling of een rapport kan worden gegene-
reerd. de Migo-transactie maakt het mogelijk de ontvangst van goederen en diensten te boeken.

363 Zie hierover punt 4 – Elektronische goedkeuringsprocedure van hoofdstuk 2 – Jaarrekening van dit deel van het 
Boek.
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Personeelsuitgaven van de  
Federale Politie beheerd door 
het SSGPI
Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van de federale uitgaven die worden beheerd door het 
“Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus” (SSGPI), 
dat een centrale rol speelt bij de vereffening van de uitgaven van het politiepersoneel.

Het SSGPI staat onder het gezag van de minister van Binnenlandse Zaken en moet de wedde 
berekenen van het personeel van de Federale Politie en van de politiezones op basis van de 
bezoldigingsregeling.

Het SSGPI ligt niet aan de basis van de interne controle van de personeelsuitgaven bij de Fede-
rale Politie. De bevoegde overheid zou aandachtiger moeten nagaan, en op een meer geforma-
liseerde manier, of er daadwerkelijk overuren werden gepresteerd en hoeveel. Het SSGPI moet 
er immers zeker kunnen van zijn dat de informatie die hem wordt meegedeeld wel degelijk werd 
gevalideerd door zijn klanten.

Het Rekenhof stelde ook andere risico’s vast in de manier waarop de betalingsbestanden wor-
den opgesteld, gecontroleerd en verzonden.

1 Inleiding

De personeelsuitgaven vormen een groot deel van de lopende uitgaven van de Federale 
Politie. Op 31 december 2015 vertoonde subklasse 62 van het boekhoudplan364 – die de bare-
mieke wedden, de diverse toelagen en premies, het vakantiegeld, de tegemoetkoming in de 
vervoerskosten en de sociale bijdragen ten laste van de werkgever omvat – een debetsaldo 
van 781,0 miljoen euro, d.i. nagenoeg de helft van de lopende kosten (1.796,8 miljoen euro).

Het SSGPI vervult een centrale rol bij de vereffening van de personeelsuitgaven doordat 
het “de beslissingen uitvoert die de Federale Politie of de politiezones nemen, elk voor wat hun 
personeel betreft”365.

Gezien het grote aantal toelagen, premies en vergoedingen en het ingewikkelde reglemen-
taire stelsel heeft het Rekenhof beslist na te gaan of het SSGPI de statuten correct toepast. 
Het richtte daarbij zijn aandacht op drie toelagen die samenhangen met bijzondere pres-
taties:

364 Boekhoudplan als bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan 
van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeen-
schapscommissie.

365 Zie artikel 149octies van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus.
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• de toelage voor prestaties in het weekend en op feestdagen;
• de toelage voor nachtwerk (tussen 19 u. en 22 u. of tussen 22 u. en 6 u.);
• de uurtoelage voor extra dienstprestaties.

Ze vertegenwoordigen in 2015 een budget van meer van 65 miljoen euro366.

Om die uitgaven te controleren, onderzocht het Rekenhof betalingsgegevens (februari-april 
2015) van de federale politieagenten verbonden aan de zone Brussel die de hoogste bedra-
gen ontvangen in het kader van die toelagen.

Het Rekenhof stuurde zijn ontwerpverslag op 31 augustus 2016 aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken, aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Za-
ken en aan de commissaris-generaal van de Federale Politie. De minister heeft op 3 ok-
tober 2016 geantwoord dat hij geen bijzondere opmerkingen had bij de vaststellingen en 
aanbevelingen van het Rekenhof. Hij zou erop toezien dat bruikbare initiatieven worden 
genomen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen, o.m. op het vlak van de formalise-
ring van de procedures.

2 Controleresultaten

2.1 Toepassing van het statuut

2.1.1 Naleving van de prestatienormen
In welke mate een agent recht heeft op de bovenvermelde toelagen hangt af van de gel-
dende bepalingen over de organisatie van de arbeidstijd en zijn wedde.

Het toegekende bedrag is een fractie van de brutojaarwedde en de prestaties zijn geplafon-
neerd. Op dat plafond bestaan echter afwijkingen. De toelage voor weekendprestaties en 
prestaties op feestdagen is bijvoorbeeld gelijk aan 1/1850 van de brutojaarwedde per gepres-
teerd uur. In principe mag een personeelslid maximum 28 weekends per jaar werken. Dat 
aantal kan worden opgetrokken tot 34 weekends per jaar naargelang van de dienstnood-
wendigheden. Daarboven is het akkoord van het personeelslid nodig.

Uit het onderzoek van de gegevens van de steekproef blijkt dat de plafonds werden over-
schreden, voornamelijk in het geval van de extra dienstprestaties en in mindere mate in dat 
van het nachtwerk tussen 19 u. en 22 u.

Het SSGPI wijst erop dat het die overschrijdingen heeft meegedeeld aan de betrokken dien-
sten die ze hebben goedgekeurd. Het ging in de vastgestelde gevallen om situaties van on-
onderbroken diensten van meer dan 24 uur die, in overeenstemming met het statuut, wa-
ren gerechtvaardigd door uitzonderlijke gebeurtenissen (terreurdreiging, aanslagen enz.).

366 Aangepaste kredieten voor het jaar 2015, ingeschreven in de wet van 18 december 2015 houdende de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016. 
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2.1.2 Toegekende bedragen
Uit het onderzoek van de steekproef besluit het Rekenhof dat de berekeningen van het  
SSGPI in overeenstemming zijn met de regelgeving. Uit de steekproef blijkt ook dat het in 
de onderzochte dossiers om grote bedragen gaat:

• De uurtoelage voor extra dienstprestaties bedraagt gemiddeld 57,5 % van de baremieke 
maandwedde van de agent. Het hoogste toegekende bedrag bedroeg 8.352,34 euro voor 
twee maanden prestaties.

• De toelage voor prestaties in het weekend en op feestdagen bedraagt gemiddeld 40,1 % 
van de baremieke maandwedde. Het hoogste toegekende bedrag bedroeg 3.065,47 euro 
voor een maand.

• De toelage voor nachtwerk vertegenwoordigt gemiddeld 4,2 % (tussen 19 u. en 22 u.) en 
12,6 % (tussen 22 u. en 6 u.) van de baremieke maandwedde.

Voorts kunnen de drie toelagen worden gecumuleerd en het Rekenhof stelde 35 cumulge-
vallen vast in de steekproef367.

2.1.3 Betalingsproces van de toelagen
De beschikbare informatie om de geldelijke rechten technisch te berekenen, is toereikend 
en toegankelijk.

Er is geen enkel element op grond waarvan de prestatie en de betrouwbaarheid van de loon-
motor van het SSGPI in vraag kan worden gesteld.

Wel zijn er verschillende risico’s gekoppeld aan het verzendingsproces van de informatie. 
Zo ligt het SSGPI niet aan de basis van de interne controle van dat proces. Het beschikt 
weliswaar over informatie waarvan wordt verondersteld dat die werd gevalideerd door zijn 
klanten, maar het kan de controles die de Federale Politie moet invoeren, niet zelf defi-
niëren.

Het Rekenhof stelde de volgende risico’s vast.

Eerst en vooral wordt de informatie die nodig is voor de betaling elektronisch doorgegeven 
via het prestatieregistratiesysteem Galop. In een juridische context waarin het statuut van 
de elektronische handtekening nog niet is erkend en waarin niet alle documenten worden 
gescand, kan het SSGPI geen volledige zekerheid hebben dat de toegezonden informatie wel 
degelijk werd gevalideerd door het hiërarchische niveau dat ervoor bevoegd is.

Bovendien is Galop een systeem waarin de agenten hun eigen prestaties registreren. Die ge-
registreerde prestaties worden door de hiërarchie gevalideerd, maar worden (op uitzonde-
ringen na) niet gekoppeld aan het tijdsregistratiesysteem. Het SSGPI verklaart dit doordat 
de agenten van de Federale Politie mobiel zijn tijdens hun dagelijkse dienst. Die registra-
tiewijze is echter ook van toepassing op het administratieve personeel dat zijn prestaties in 
hoofdzaak in de lokalen van de Federale Politie levert.

367 Vierentwintig agenten cumuleerden twee toelagen, tien agenten cumuleerden er drie en één agent cumuleerde er 
vier.
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Het SSGPI voert in die context logische controles uit om incoherenties of rekenkundige 
anomalieën in de aangegeven prestaties automatisch op te sporen. Het aantal prestaties dat 
door de agenten van eenzelfde dienst of door de verschillende diensten wordt aangegeven, 
wordt niet vergeleken, bijvoorbeeld op geografische basis. Anomalieën van financiële aard, 
zoals het herhaaldelijk storten van grote bedragen aan dezelfde agenten, worden evenmin 
opgespoord.

2.2 Kwaliteit van de informatiestroom
Om de kwaliteit van de informatiestroom na te gaan, heeft het Rekenhof 248 individuele 
beslissingen geanalyseerd die tussen 1 en 30 september 2015 hebben geleid tot de stopzet-
ting van de betaling van de bezoldigingen door de Federale Politie. Het gaat om pensione-
ringen, ontslagen, langdurig verlof wegens persoonlijke redenen, overlijdens of mutaties 
naar de lokale politie.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er voor elk van de 248 betrokken medewerkers een 
schriftelijke beslissing bestond. In 71 gevallen (28,6 %) was er echter een anomalie in ver-
band met de datum waarop de beslissing werd genomen.

In dertien gevallen (5,2 %) wordt de datum van de beslissing niet vermeld.

In 58 gevallen (23,4 %) is de beslissing effectief van kracht gegaan op een datum die eerder 
lag (gemiddeld 38 dagen, met een maximum van 239 dagen) dan die van de voorgelegde 
documenten en dus van de formele beslissing368. Dit kan aanleiding geven tot rechtson-
zekerheid en leiden tot aanzienlijke niet-verschuldigde bedragen (rekening houdend met 
de – soms aanzienlijke – achterstand bij het opstellen van de officiële bestuurshandeling).

Voorts is de werkgever van oordeel dat bedragen ten onrechte werden gestort voor 46 per-
soneelsleden en ex-personeelsleden (18,5 % van de onderzochte dossiers). De bedragen in 
kwestie waren echter relatief laag (12.869 euro in totaal). Aangezien het Rekenhof niet de 
nodige informatie heeft ontvangen van de Federale Politie, kan het dat lage bedrag niet 
verklaren.

2.3 Verwerking van de informatiestromen binnen het SSGPI
Het Rekenhof heeft de procedures bij het SSGPI onderzocht en doorlooptests369 uitgevoerd 
om onder meer de effectiviteit van de internecontrolemaatregelen te evalueren.

Het merkt op dat de bestaande internecontroleprocessen niet zijn geformaliseerd noch ge-
documenteerd.

Het merkt eveneens op dat er geen specifieke valideringsmaatregelen zijn voor een pro-
cedure die aan hoge risico’s blootstaat, zoals het beheer van de bankgegevens van de be-
gunstigden van de betalingen. Zo kunnen die gegevens worden gewijzigd volgens dezelfde 
procedure en door dezelfde ambtenaren als de andere gegevens van de loonmotor.

368 in bepaalde gevallen, zoals bij een overlijden, is dat echter niet te vermijden.
369 Tests waarmee het parcours van een dossier (of een deel ervan) kan worden nagegaan.
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Ook blijven er nog tekortkomingen bestaan ondanks de verschillende maatregelen, zoals 
het gebruik van een algoritme om de bankrekeningnummers te verifiëren, om de betrouw-
baarheid en de veiligheid van de betalingsgegevens te waarborgen. Zo staat er geen limiet 
op het aantal keren dat een betaling kan gebeuren op een rekeningnummer in een bestand 
en wordt dit zelfs niet gecontroleerd.

Voorts worden de bestanden afkomstig van de loonmotor niet automatisch en in beveiligd 
formaat aan de FOD Financiën doorgestuurd.

Tot slot bestaat er geen document of overeenkomst die de betrekkingen tussen de verschil-
lende partners regelt of aangeeft waaruit de uitgewisselde informatie moet bestaan.

2.4	 Verificatie	van	de	informatie	in	de	boekhouding
Het Rekenhof heeft de schriftelijke procedures onderzocht voor de boeking via interface 
van de bestanden van het SSGPI in SAP/Fedcom, en de boekingen van februari 2015 in de-
tail geanalyseerd.

De globale bedragen die werden geboekt, konden worden gereconcilieerd met de gegevens 
die het Rekenhof ontving van het SSGPI en met die van de centraliserend rekenplichtige.

Het SSGPI stuurt elke maand aan de directie van de Financiën van de Federale Politie ver-
schillende documenten door die de verwerkte informatie samenvatten. De directie gebruikt 
die documenten om de boekingen te verifiëren die gebeuren na de vereffening van de per-
soneelsuitgaven. In de documenten worden de vereffende bedragen echter niet uitgesplitst 
volgens de boekhoudkundige specialiteit, wat het verifiëren van de uitgevoerde boekingen 
bemoeilijkt.

3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies
Het SSGPI berekent de wedden van het personeel op basis van informatie die door zijn 
klanten werd gevalideerd. Die validering zou de betrouwbaarheid van de informatie moe-
ten garanderen.

Het SSGPI kan echter niet verifiëren of de bevoegde overheid de informatie over de pres-
taties wel degelijk heeft goedgekeurd. De bewijskracht van het daadwerkelijk plaatsvinden 
van de prestaties en de duur ervan is dan ook zwak. De procedures bieden een bepaalde 
zekerheid met de geautomatiseerde verwerking van de informatie, maar bieden slechts een 
beperkte waarborg tegen het risico op fraude waarbij niet-geleverde prestaties worden aan-
gegeven.

Voor drie andere aspecten van de geauditeerde uitgaven is er een hoog risico: de ontoe-
reikende beveiliging bij de verzending van de informatie aan de FOD Financiën voor de 
betaling van de uitgaven, de controle op het gebruik en de wijziging van persoonsgegevens 
en het feit dat formele beslissingen die leiden tot het einde van het recht op bezoldiging 
worden genomen nadat de maatregel al is ingegaan.
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Bovendien is er geen enkele overeenkomst die de relaties regelt tussen de verschillende 
partners van de elektronische informatiestromen.

Dat gebrek aan formalisering en documentatie lijkt een algemeen fenomeen te zijn. Het 
proces van de betaling van de toelagen wordt omkaderd door procedures die voor een deel 
schriftelijk zijn. De procedures voor het vergaren en verwerken van de informatie precise-
ren echter niet altijd voldoende nauwkeurig wie moet controleren, welke controles moeten 
gebeuren en hoe die controleacties onder de verschillende actoren moeten worden verdeeld.

Het Rekenhof merkt in het bijzonder op dat er geen voldoende geformaliseerde en gedocu-
menteerde procedures zijn voor het doorsturen en de verificatie van de boekhoudkundige 
gegevens uit de verschillende interfaces.

3.2 Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt het SSGPI en de Federale Politie aan de instructies over de vereffening 
en de betaling van de personeelsuitgaven te vervolledigen en beter te documenteren. Er zou 
meer aandacht moeten gaan naar het verifiëren van het aantal overuren en dit zou meer 
geformaliseerd moeten gebeuren.

Het Rekenhof beveelt ook aan overeenkomsten te sluiten tussen de FOD Financiën, de Fe-
derale Politie en het SSGPI om ieders plichten en verantwoordelijkheden in de informatie-
stromen duidelijk vast te leggen.

Het beveelt aan specifieke internecontrolemaatregelen te nemen om de risico’s af te dekken 
die nog blijven bestaan:

• Voor het beheer van de persoonsgegevens (onder meer de bankrekeningnummers) ten 
eerste, zou het SSGPI zich kunnen inspireren op het beheer van de centrale gegevens-
bank van schuldeisers van de Staat (Master Data) in SAP/Fedcom3708. Elke wijziging van 
gegevens in die databank door de ambtenaren die rechtstreeks betrokken zijn bij de 
vereffening van de uitgaven, is aldus uitgesloten.

• Ten tweede zou het SSGPI een specifieke procedure moeten invoeren om te controleren 
hoe dikwijls een rekeningnummer in een betalingsbestand is opgenomen.

• Ten derde zou het ervoor moeten zorgen dat de bestanden afkomstig uit de loonmotor 
die de noodzakelijke informatie bevatten voor de betalingen, op een automatische en 
beveiligde manier aan de FOD Financiën worden overgezonden.

Het Rekenhof herinnert er voorts aan dat alle administratieve beslissingen, in de mate van 
het mogelijke, formeel moeten worden genomen voordat ze van kracht worden, overeen-
komstig de principes van goed beheer en rechtszekerheid.

Tot slot nodigt het Rekenhof het SSGPI uit de Federale Politie bij elke betalingscyclus een 
verdeling te geven van de verschillende vereffende bedragen op basis van de boekhoudkun-
dige specialiteit, om de kwaliteit van de boekingen in SAP/Fedcom gemakkelijker te kun-
nen verifiëren. financiële impact steunmaatregelen financiële crisis

370 Zie Rekenhof, “Gegevensbank van de schuldeisers van de Staat in Fedcom”, 167e Boek, Volume i, p. 459 e.v., en 
Rekenhof, “Gegevensbank van de schuldeisers van de Staat – opvolgingsaudit”, 170e Boek, Volume i, p. 152 e.v. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be. 
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Als gevolg van de financiële crisis van 2008 heeft de Staat 15,6 miljard euro aan participaties 
in financiële instellingen. Dat leverde in 2016 433,7 miljoen euro aan dividenden op, inclusief 
130,2 miljoen euro netto afkomstig van Belfius. Op 15 juni 2016 bezat de Staat ook 103,9 miljoen 
euro aan vorderingen ten aanzien van financiële instellingen. Dexia geniet een staatswaarborg 
ten belope van 35 miljard euro.

Het Garantiefonds voor Financiële Diensten is voor 54,8 miljoen euro tussengekomen in het 
kader van het faillissement van Optima. Het Gemeenschappelijk Europees Afwikkelingsfonds 
werd operationeel op 1 januari 2016. Een tussenkomst van dat fonds was niet nodig, evenmin 
als van het Belgisch Resolutiefonds.

Er waren diverse hulpplannen voor Griekenland. De terugstorting van opbrengsten van de cen-
trale banken ten voordele van Griekenland werd in juni 2015 opgeschort als gevolg van onder-
handelingsperikelen binnen de Eurogroep en omdat de Griekse regering op 15 juli 2015 een re-
ferendum organiseerde. Het derde hulpplan ten voordele van Griekenland, voor een maximum 
van 86 miljard euro, doet een beroep op het Europees Stabiliteitsmechanisme. In 2015 werd 
21,4 miljard euro gestort en in 2016 was dat 7,5 miljard euro.

1 Inleiding

Dit artikel actualiseert de teksten die het Rekenhof sinds 2009 wijdt aan de impact van de 
steunmaatregelen die genomen werden in het kader van de financiële crisis en met de be-
doeling de financiële stabiliteit in de eurozone te waarborgen. Het vorige artikel verscheen 
in het 172e Boek van het Rekenhof371.

De verwerkte financiële gegevens lopen tot 15 juni 2016, tenzij anders vermeld.

Dit artikel vermeldt, net als de voorgaande, alle financiële stromen (zowel de ontvangsten 
als de uitgaven van de Staat) die het resultaat zijn van de steunmaatregelen aan de finan-
ciële sector en aan de eurozone.

Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag op 10 augustus 2016, in het kader van de tegen-
sprekelijke procedure, voorgelegd aan de eerste minister, de minister van Financiën, de 
minister van Begroting en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. De 
minister van Financiën heeft zijn commentaar doorgestuurd in een brief van 14 septem-
ber 2016. Zijn opmerkingen werden opgenomen in dit artikel.

2	 Participaties	van	de	Staat	in	het	kapitaal	van	sommige	financiële	in-
stellingen

2.1 Staatsparticipaties
De geïnvesteerde bedragen en de verdeling van de participaties blijven ongewijzigd ten 
opzichte van 2015, maar het aantal aandelen van Dexia nv daalde omdat de delen op 
4 maart 2016 werden gehergroepeerd naar rato van één nieuw aandeel voor 1.000 bestaande 
aandelen.

371 Rekenhof, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 237 e.v. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Tabel 38 –  Participaties van de Staat in sommige financiële instellingen

Door de Staat geïn-
vesteerde bedragen 

(in miljoen euro)

Participatie van 
de Staat in het 

kapitaal

Aantal aandelen in 
handen van de FPIM(1) 
voor rekening van de 

Staat

dexia nv 3.915,0 50,02	% 15.453.803

Belfius(2) 4.000,0 100,00	% 359.407.616

BnP Paribas	(3) 7.166,4 9,96	% 124.129.681

Vitrufin	(ex-Ethias	Finance)(4) 500,0 25,00	% 500.001

Royal Park investments (RPi) 21,8 43,53	%

Totaal 15.603,2   

(1)  FPiM: Federale Participatie- en investeringsmaatschappij.

(2)		Certi-fed,	een	dochtermaatschappij	van	de	FPIM	voor	eigen	rekening,	bezit	eveneens	5.000	Belfius-aandelen.	Het	

aandeel van de Staat bedraagt exact 99,9986 %.

(3)		7.043,9	miljoen	euro	werd	gefinancierd	via	een	lening	en	122,5	miljoen	euro	via	de	verkoop	van	als	dividend	ontvan-

gen aandelen. de FPiM bezit eveneens 3.617.753 BnP-Paribasaandelen voor eigen rekening.

(4)	Vitrufin	is	een	holding	die	100	%	van	het	kapitaal	van	de	verzekeringsmaatschappij	Ethias	omvat.

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

2.2 Aan de Staat gestorte dividenden

Tabel 39 –  Aan de Staat gestorte dividenden en commissies (in miljoen euro)

 
 2008-2014 2015

2016
Totale  

betalingen Ramingen Betaald op 
30/09/2016

dexia nv Bonus-aandelen - - - -

BnP Paribas Fortis 212,6 - - - 212,6

BnP Paribas 1.006,8 186,2 286,7 286,7 1.479,7

Belfius - - 150,0 150,0 150,0

Aan de Staat 
gestort dividend

129,2 130,2

Commissie FPIM 20,8 19,8

Royal Park  
investments (RPi)

295,1 14,3 16,8 16,8 326,2

Vitrufin - - - - -

Totaal 1.514,5 200,5 453,5 453,5 2.168,5

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De dividenden van de financiële instellingen werden aan de Schatkist gestort via de Fede-
rale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)372.

372 Middelenbegroting, titel i, sectie ii, hoofdstuk 18, artikel 28.20.01-dividenden van de deelnemingen van de Staat 
in	de	financiële	instellingen.	Het	betreft	één	enkel	artikel	waarop	alle	dividenden	worden	aangerekend	die	de	FPIM	
in dat kader stort.
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In 2016 heeft BNP Paribas een dividend van 286,7 miljoen euro gestort voor het boekjaar 
2015 (d.i. 2,31 euro per aandeel x 124.129.681 aandelen). In 2015 bedroeg het dividend per 
aandeel 1,5 euro.

In mei 2016 heeft Belfius voor het eerst een dividend van 75 miljoen euro gestort, in over-
eenstemming met de resultaten 2015. In september 2016 werd ook een dividend van 75 mil-
joen euro gestort dat overeenstemt met de resultaten van 2016. De FPIM heeft 16,8 miljoen 
euro ingehouden bij wijze van beheerscommissie voor de jaren 2011 tot 2015 en 3 miljoen 
euro voor 2016373.

In 2016 werd ook een dividend van 16,8 miljoen euro gestort afkomstig van RPI, waarin 
aanvankelijk niet was voorzien.

Op 30 september 2016 was dus een bedrag van 433,7 miljoen euro aan dividenden gestort 
aan de Staat374.

3	 Leningen	die	de	Staat	toekende	aan	sommige	financiële	 instellin-
gen

Tabel 40 –  Terugbetaling en intresten van de leningen toegekend door de Staat (in miljoen euro)

  

Door de 
Staat 

geleende 
bedragen

Terugbetalingen en intresten
Saldo van de 

leningen2008-2014 2015 15/6/2016

Royal Park  
investments (RPi)(*)

Kapitaal 5.001,7 4.645,7 0,0 0,0 0,0

intresten  11,9 0,0 0,0  

Luxemburg 
(Kaupthing-dossier)

Kapitaal 160,0 134,9 2,3 0,6 22,3

intresten  4,4 0,3 0,1  

KBC Kapitaal 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0

Terug-
betalings-
premies

525,0

intresten  841,0 0,0 0,0  

Vitrufin Kapitaal 81,6 0,0 0,0 0,0 81,6

intresten  12,2 6,1 6,1  

Totaal 8.743,3 9.675,1 8,7 6,8 103,9

(*)  de lening die in 2008 aan RPi werd toegekend, werd in 2009 volledig terugbetaald. het verschil van 356 miljoen euro 

vertegenwoordigt een wisselkoersverlies.

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

373 die inhoudingen zijn toegestaan op grond van artikel 4.5 van de overeenkomst tot gedelegeerde opdracht tussen 
de	Belgische	Staat	en	de	FPIM	van	13	oktober	2011,	betreffende	de	aankoop	van	aandelen	van	Dexia	bank	België	nv	
door	de	FPIM.	De	FPIM	is	in	de	ESR	2010-classificatie	overigens	ondergebracht	in	sector	1311	(centrale	overheid).

374 netto-inhoudingen van de FPiM.
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De lening die aan het Groothertogdom Luxemburg (Kaupthing-dossier) werd toegekend, is 
voor 86 % terugbetaald en de lening aan Vitrufin zou in januari 2019 terugbetaald moeten 
zijn.

4 Door de Staat en Europa verleende waarborgen tegen het in gebreke 
blijven	van	financiële	instellingen

4.1	 Garantiefonds	voor	Financiële	Diensten
Het Garantiefonds voor Financiële Diensten375 werd in 2008 opgericht bij de Deposito- en 
Consignatiekas van de FOD Financiën. Dat fonds beschermt de klanten wanneer een finan-
ciële instelling, een verzekeringsmaatschappij of een coöperatieve vennootschap failliet 
zou gaan (zoals de Arco-groep).

Ingevolge de beroepen die werden ingediend om de wet houdende toekenning van de staats-
waarborg aan vennoten-natuurlijke personen van de coöperatieve vennootschappen van de 
Groep Arco nietig te verklaren, hebben de Franse en Nederlandse Kamer van de Raad van 
State verschillende prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof. In een arrest 
van 5 februari 2015 besliste het Grondwettelijk Hof zes prejudiciële vragen te stellen aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, alvorens uitspraak te doen over de prejudiciële vra-
gen van de Raad van State376. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie oordeelde uiteindelijk dat België het Europees recht schond door die coöperaties op 
te nemen in het Belgische depositogarantiestelsel377. Als de coöperatieven uit het systeem 
worden geweerd, zou het Garantiefonds 6,5 miljoen euro aan geïnde, van de coöperatieven 
afkomstige bijdragen moeten terugbetalen.

Het Garantiefonds waarborgt de bankdeposito’s, de verzekeringscontracten van tak 
21 en het kapitaal van een vennoot-natuurlijke persoon van een erkende coöperatieve tot 
100.000 euro per persoon en per instelling. Dat bedrag wordt geïndexeerd.

Het Garantiefonds wordt gefinancierd met bijdragen van zijn leden. De berekening van de 
bijdragen378 houdt rekening met het door de Nationale Bank379 opgestelde risicoprofiel van 
de kredietinstellingen naar Belgisch recht. Agentschappen van kredietinstellingen naar 
buitenlands recht die in hun land van herkomst een bescherming genieten die vergelijk-
baar is met die van het Garantiefonds, betalen geen bijdragen aan het fonds. De andere 

375 Toen de wet van 22 april 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/49/Eu inzake depositogarantiestelsels en houdende 
diverse bepalingen van kracht werd, werd de naam “Bijzonder Beschermingsfonds voor de deposito’s, de levens-
verzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen” vervangen door “Garantiefonds voor 
Financiële	Diensten”.

376 Grondwettelijk hof, arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015, rolnrs. 5621, 5814 en 5818.
377 hof van Justitie van de Europese unie, perscommuniqué nr. 55/16, 2 juni 2016.
378 Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen 

ter	bevordering	van	de	financiële	stabiliteit	en	inzonderheid	tot	instelling	van	een	staatsgarantie	voor	verstrekte	
kredieten	en	andere	verrichtingen	in	het	kader	van	de	financiële	stabiliteit,	voor	wat	betreft	de	bescherming	van	de	
deposito’s, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging 
van	de	wet	van	2	augustus	2002	betreffende	het	toezicht	op	de	financiële	sector	en	de	financiële	diensten.

379 naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk hof van 23 juni 2011 (nr. 115/2011), werd artikel 8 van het 
koninklijk besluit van 14 november 2008 gewijzigd door artikel 8 van de wet van 28 december 2011 op het Afwik-
kelingsfonds, zodat bij het berekenen van de bijdragen rekening wordt gehouden met het door de nationale Bank 
opgestelde	risicoprofiel.	
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agentschappen van buitenlandse kredietinstellingen, die in het algemeen buiten de Euro-
pese Economische Ruimte zijn gevestigd, betalen wel een bijdrage maar die berust niet op 
een risicoprofiel. Ook de bijdragen van de verzekeringsmaatschappijen en de coöperatieve 
vennootschappen worden niet bepaald op basis van een risicoprofiel.

De bijdragen van de financiële instellingen en de verzekeringsinstellingen aan het Garan-
tiefonds bedroegen 440,7 miljoen euro in 2016. Ze worden door de leden betaald aan de 
Deposito- en Consignatiekas, die ze vervolgens doorstort aan de Schatkist 380. Het fonds 
beschikt dus niet over financiële reserves en eventuele tussenkomsten zijn rechtstreeks ten 
laste van de Staat.

Het Garantiefonds is tussengekomen toen de verzekeringsmaatschappij APRA Leven fail-
liet ging. De nettotussenkomst bedroeg 10,5 miljoen euro op 15 juni 2016381.

Het Garantiefonds werd eveneens ingeschakeld om tussen te komen voor de klanten van 
Optima Bank, die op 15 juni 2016 failliet werd verklaard. Op 30 september 2016 had het 
fonds in dat verband 54,8 miljoen euro gestort.

4.2 Resolutiefonds

4.2.1 Belgisch Resolutiefonds
In 2008 werd het Resolutiefonds opgericht bij de Deposito- en Consignatiekas om de impact 
van het in gebreke blijven van een kredietinstelling op het financiële systeem en op het 
economische en sociale welzijn van België te beperken.

Het wordt gefinancierd door de kredietinstellingen naar Belgisch recht. De bijdragen van 
de banken aan het Resolutiefonds worden berekend aan de hand van een door de Nationale 
Bank bepaalde risico-indicator. De bijdragen die banken betalen, verschillen naargelang ze 
al dan niet systemisch worden beschouwd382.

Net als voor het Garantiefonds komt de bijdrage van de leden terecht bij de Deposito- en 
Consignatiekas, die ze vervolgens doorstort aan de Schatkist383.

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op het Resolutiefonds.

380 Middelenbegroting,	titel	I,	sectie	II,	hoofdstuk	18,	artikel	36.90.06	-	Bijdrage	van	de	financiële	instellingen	aan	het	
Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s.

381 Volgens de deposito- en Consignatiekas bedroeg de brutotussenkomst ten voordele van de klanten 13,8 miljoen 
euro en kon het fonds 3,3 miljoen euro recupereren bij Apra Leven.

382 de bijdragen aan het Resolutiefonds zijn vastgelegd in artikel 3 van de wet van 28 december 2011 tot invoering van 
een	bijdrage	voor	de	financiële	stabiliteit.

383 Middelenbegroting, titel i, sectie ii, hoofdstuk18, artikel 16.11.08. de aangepaste begroting bepaalde dat die ont-
vangsten zouden worden overgeheveld naar titel i, sectie i, hoofdstuk 18, artikel 36.30.01 “Btw, zegelrechten en 
met	het	zegel	gelijkgestelde	taksen”,	vermits	de	bijdragen	voortaan	vervat	zouden	zijn	in	de	bankenheffing	en	dus	
in	de	fiscale	ontvangsten.
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4.2.2 Gemeenschappelijk Europees Afwikkelingsfonds
Het Europees Parlement en de Europese Raad keurden in 2014 het Gemeenschappelijk Af-
wikkelingsmechanisme (GAM) goed, dat onder meer de oprichting van een Gemeenschap-
pelijk Europees Afwikkelingsfonds (GEA) omvat, geleid door een zogeheten Afwikkelings-
raad. In het vooruitzicht van de bankenunie moet dat mechanisme het mogelijk maken 
bankfaillissementen op geïntegreerde wijze te beheren op Europees niveau384. Het GEA is 
operationeel sinds 1 januari 2016.

Het GEA wordt gefinancierd met bijdragen van alle erkende instellingen op het grondge-
bied van de deelnemende lidstaten385. De bijdragen zijn gespreid over een periode van acht 
jaar. Na die overgangsperiode zal het fonds reserves hebben voor een bedrag van 55 miljard 
euro. De bijdrage 2015 van de Belgische financiële instellingen (234,8 miljoen euro) werd in 
2016 rechtstreeks aan het GEA gestort via de Deposito- en Consignatiekas386.

Om de financiering van het GEA te verzekeren wanneer nodig, zal het fonds tijdens de over-
gangsperiode kunnen beschikken over kredietlijnen bij de schatkisten van de lidstaten, 
waaronder een lijn van 1.636 miljoen euro bij de Belgische Schatkist387. Die zal een vergoe-
ding moeten ontvangen voor die kredietlijn388.

Er is vooralsnog geen beroep gedaan op het Gemeenschappelijk Europees Afwikkelings-
fonds.

4.3	 Aan	sommige	financiële	instellingen	verleende	waarborgen
De koning kan op grond van de wet389 een staatswaarborg verlenen om de verbintenissen 
te dekken die sommige financiële instellingen zijn aangegaan of om vorderingen te dekken 
die zij bezitten. De koninklijke besluiten moeten binnen twaalf maanden na hun inwer-
kingtreding worden bekrachtigd door een wet. Sinds 2013 is de waarborg beperkt tot 25 mil-
jard euro per instelling390. Als een hogere waarborg zich opdringt, is het akkoord van het 
parlement vereist voor het saldo. Sinds 2008 werd aan verschillende financiële instellingen 
een staatswaarborg verleend. Sinds 2015 is het enkel nog Dexia die zo’n waarborg geniet391.

384 Verordening (Eu) 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvor-
mige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingson-
dernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwik-
kelingsfonds en tot wijziging van Verordening (Eu) 1093/2010.

385 uitvoeringsverordening (Eu) 2015/81 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vooraf te 
betalen bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.

386 Het	gaat	dus	niet	om	een	ontvangst	voor	de	Belgische	Staat,	aangezien	de	Kas	slechts	een	doorgeefluik	is	tussen	
de	financiële	instellingen	en	het	GAM.

387 het gaat om een begrotingskrediet dat is ingeschreven op basisallocatie 51.45.40.84.11.01 – Kredietverlening aan 
instellingen van de Europese unie. die basisallocatie werd ingevoegd bij de aanpassing van de begroting 2016.

388 Middelenbegroting, titel i, sectie ii, hoofdstuk 51, artikel 16.13.02 – Vergoedingen voor beheerskosten van lenin-
gen toegekend door de Schatkist aan instellingen van de Europese unie. Voor 2016 werd een bedrag van 0,8 mil-
joen euro ingeschreven.

389 Artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale Bank van 
België,	en	ingeval	zich	een	plotse	crisis	voordoet	op	de	financiële	markten.

390 Wet	van	17	juni	2013	houdende	fiscale	en	financiële	bepalingen	en	bepalingen	betreffende	de	duurzame	ontwikke-
ling, die artikel 36/24 van de al vernoemde wet van 22 februari 1998 wijzigt.

391 de waarborg die aan KBC werd verleend, verviel meer bepaald eind september 2014 na de door KBC uitgevoerde 
derisking (vermindering	van	de	financiële	risico’s).	In	juni	2015	werd	nog	een	laatste	premie	betaald,	die	echter	werd	
verminderd als gevolg van de derisking (37,3 miljoen euro).
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Tabel 41 –  Waarborgen toegekend aan financiële instellingen (in miljard euro)

Waarborg Maximum vastgelegd via regle-
mentering of overeenkomsten

Nog lopende waarborgen 
op 15/6/2016

dexia nv en dexia Crédit Local 
(herfinanciering	op	de	 
interbankenmarkt)

43,7 35,0

nationale Bank  
(levering van noodliquiditeiten)

Variabel bedrag bepaald door de 
kredietlijnen die de nBB heeft 
toegekend aan de banken in  
moeilijkheden 

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

4.3.1 Dexia
Tussen 2008 en 2012 hebben België, Frankrijk en Luxemburg tijdelijke waarborgen verleend 
aan Dexia, alvorens er een definitieve versie kwam in 2013. Sindsdien verlenen de drie sta-
ten een waarborg van maximaal 85 miljard euro aan de Dexia-groep, waarvan 43,7 miljard 
euro door België wordt gewaarborgd. Toen de wet van 17 juni 2013 werd gestemd, die het 
bedrag van de waarborgen per instelling beperkt, ratificeerde het parlement ook het ko-
ninklijk besluit dat een hogere waarborg voor Dexia mogelijk maakt392. In 2016, net zoals in 
2015, kreeg enkel Dexia nog de staatswaarborg. Het gedekte bedrag is hoger dan 25 miljard 
euro en de vergoeding voor de waarborg werd verminderd in overeenstemming met de de-
finitieve overeenkomst393.

4.3.2 Nationale Bank
De Nationale Bank mag noodliquiditeiten verstrekken aan banken in moeilijkheden.

4.4 Vergoeding voor waarborgen verleend door de Staat
De volgende tabellen vermelden welke sommen de Staat bij wijze van garantie heeft ont-
vangen van de financiële instellingen. De liquiditeitsgarantie van de Nationale Bank is kos-
teloos. Het gecumuleerde bedrag bedraagt meer dan 8,5 miljard euro.

392 Koninklijk besluit van 19 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2011 tot toekenning 
van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van dexia nV en dexia Crédit Local SA, bekrachtigd door de wet 
van 17 juni 2013.

393 Definitieve	overeenkomst	tussen	het	Koninkrijk	België,	de	Franse	Republiek	en	het	Groothertogdom	Luxemburg,	
goedgekeurd door de Europese Commissie (besluit van de Commissie van 28 december 2012, C (2012) 9962).
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Tabel 42 –  Vergoeding voor waarborgen verleend door de Staat – Garantiefonds en Resolutiefonds 
(in miljoen euro)

Waarborg 2008-
2014 2015

2016
Totale  

betalingenBegrotings-
ramingen

Betaald op 
25/7/2016

Garantiefonds	voor	Financiële	
diensten 

     

Toegangsrecht	van	de	financiële	
instellingen

313,5 0,3 0,0 0,0 313,8

Jaarlijkse bijdrage van de 
financiële	instellingen	en	de	
verzekeringsmaatschappijen

2.857,4 441,1 443,8 440,7 3.739,2

Toegangsrecht van de 
verzekeringsmaatschappijen

23,2 0,0 0,0 0,0 23,2

Toegangsrecht van de coöperatieve 
vennootschappen

1,5 0,0 0,0 0,0 1,5

Jaarlijkse bijdrage van de 
coöperatieve vennootschappen

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Belgisch Resolutiefonds 540,2 145,2 142,0 130,0 815,4

Vergoeding kredietlijn 0,8 0,0 0,0

Totaal 3.740,8 586,6 586,6 570,7 4.898,1

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
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Tabel 43 –  Vergoeding voor waarborgen verleend door de Staat – Andere waarborgen (in miljoen 
euro)

Waarborg 2008-
2014 2015

2016
Totale  

betalingenRamingen Betaald op 
25/7/2016

Gemeentelijke	Holding	(2009-2010) 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0

Dexia	(herfinanciering	op	de	
interbankenmarkt – waarborg 
2008)	(uitgedoofd)

859,4 0,0 0,0 0,0 859,4

dexia nv en dexia Crédit 
Local	(herfinanciering	op	de	
interbankenmarkt)

537,3 18,2 17,1 8,5 564,0

dexia nv (portefeuille 
gestructureerde producten beheerd 
door FSA)

134,3 0,0 0,0 0,0 134,3

KBC (portefeuille gestructureerde 
producten)

1.874,1 37,3 0,0 0,0 1.911,4

Ageas (waarborg op de 
verplichtingen die Ageas ten 
aanzien van BnP Paribas is 
aangegaan)

15,7 0,0 0,0 0,0 15,7

BnP Paribas Fortis (gestructureerde 
producten die niet naar Royal Park 
investments zijn overgeheveld) 
(Fortis in)

48,8 0,0 0,0 0,0 48,8

Royal Park investments 
(portefeuille gestructureerde 
producten overgedragen van Fortis)

128,7 0,0 0,0 0,0 128,7

nationale Bank (levering van 
noodliquiditeiten)

Gratis waarborg  

Totaal 3.605,3 55,5 17,1 8,5 3.669,3

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Tabel 44 –  Totale vergoeding voor waarborgen verleend door de Staat (in miljoen euro)

Waarborg 2008-
2014 2015

2016
Totale  

betalingenRamingen Betaald op 
25/7/2016

Garantiefonds	voor	Financiële	
diensten

3.200,6 441,4 443,8 440,7 4.082,7

Belgisch Resolutiefonds 540,2 145,2 142,0 130,0 815,4

Vergoeding kredietlijn 0,8 0,0 0,0

Andere waarborgen 3.605,3 55,5 17,1 8,5 3.669,3

Totaal 7.346,1 642,1 603,7 579,2 8.567,4

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
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4.5 Expertisekosten
De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) schakelt ook consultants en 
advocaten in om de opdrachten uit te voeren die de Staat haar toevertrouwt. In 2014 hebben 
financieel deskundigen de FPIM bijgestaan bij de overdracht aan BNP Paribas van het min-
derheidsaandeel van de Staat in BNP Paribas Fortis. De expertisekosten (5,0 miljoen euro) 
werden door de FPIM geprefinancierd en door de Staat terugbetaald op 30 juni 2016394.

Voorts laat de regering zich bijstaan door een juridische adviseur en een financiële adviseur 
(aangeduid in het kader van een overheidsopdracht) om de steunmaatregelen aan Dexia op 
te volgen. In de algemene uitgavenbegroting werden vereffeningskredieten voor een bedrag 
van 2,7 miljoen euro (in 2015) en 3,3 miljoen euro (in 2016)395 ingeschreven om die consul-
tancykosten te financieren. Voor 2015 werd slechts 97.000 euro betaald, terwijl de uitgaven 
op 2 augustus 2016 opliepen tot 405.000 euro.

5 Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te vrijwaren

5.1 Bilaterale leningen aan Griekenland
Tussen mei 2010 en december 2011 hebben de landen van de eurozone (behalve Slowakije)396 
52,9 miljard euro geleend aan Griekenland397. Het aandeel van België in die lening bedroeg 
1,9 miljard euro (3,6 %).

Het hulpplan bestond uit zes leningen, waarvan de initiële voorwaarden meermaals werden 
aangepast door de Eurogroep. Dat gebeurde voor het laatst op 27 november 2012.

De voorwaarden zijn:

• respijttermijn: tien jaar;
• looptijd van de lening: dertig jaar;
• intresten: Euribor 3 maanden +0,5 % (vanaf 15 december 2012).

Door de daling van de rentevoeten in Europa betaalt Griekenland in 2016 minder intresten 
(2,7 miljoen euro tegenover 9,2 miljoen euro in 2015 en 123,7 miljoen euro voor de periode 
2010-2014). Voor dat hulpplan is nog geen enkele hoofdsom terugbetaald.

5.2 Andere maatregelen ten voordele van Griekenland
In februari 2012 hebben de lidstaten van de eurozone zich ertoe verbonden het equivalent 
van de opbrengsten op Griekse staatspapieren die hun centrale banken voor eigen rekening 
hebben aangekocht in het kader van het ANFA-programma (Agreement on Net Financial As-
sets) over te dragen aan Griekenland. België moet in dat verband 181,1 miljoen euro betalen 
voor de periode 2012-2020.

394 ingevolge de bepaling 2.18.6 die werd ingevoegd in de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2016, is de Fod Fi-
nanciën	gemachtigd	het	dividend	ontvangen	van	de	FPIM	te	storten	op	de	rekening-courant	die	hij	bij	die	instelling	
heeft geopend, opdat de opdrachten van de FPiM kunnen worden vervuld en de kosten kunnen worden gedekt. 

395 Basisallocatie 18.61.02.12.11.12 – Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen.
396 ierland en Portugal konden niet deelnemen aan het volledige programma.
397 Loan Facility Agreement van 10 mei 2010.
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Daarnaast kwamen de lidstaten in november 2012 overeen ook het equivalent van de op-
brengsten uit obligaties van de Griekse regering aan Griekenland af te staan via een speci-
ale rekening. Het gaat om opbrengsten uit het Securities Market Program (SMP)398 van de 
centrale banken van het eurosysteem. België moet in dat verband 351 miljoen euro betalen 
voor de periode 2013-2038.

Die uitgaven zijn normaal gezien ten laste van de Nationale Bank die de Griekse effecten be-
zit, maar gaan toch langs de begroting van de Belgische Staat (via de winst die de Nationale 
Bank jaarlijks aan de Staat stort). Dat komt doordat in het kader van het Europese systeem 
van de centrale banken de centrale banken geen winst op effecten uit hun portefeuille mo-
gen terugstorten aan een lidstaat (in casu Griekenland).

Die maatregelen werden in juni 2015 geschorst door onderhandelingsperikelen binnen de 
Eurogroep en door het feit dat de Griekse regering op 15 juli 2015 een referendum organi-
seerde. Zodoende werden de bijdragen van 82,6 miljoen euro in 2015 vastgelegd, maar niet 
vereffend, en werden de bijdragen van 66,2 miljoen euro in 2016 niet vastgelegd399.

Tabel 45 –  Andere maatregelen ten voordele van Griekenland (in miljoen euro)

 2012 -2014 2015
2016

Totaal
Ramingen Betaald

Bijdragen AnFA 73,4 0,0 26,2 0,0 73,4

Bijdragen SMP 145,0 0,0 40,0 0,0 145,0

Totaal 218,4 0,0 66,2 0,0 218,4

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

5.3 Europees Financieel Stabiliteitsfonds
Het European Financial Stability Facility (EFSF) is een tijdelijke structuur in de vorm van 
een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De aandeelhouders zijn de lidstaten 
van de Eurogroep. Het EFSF heeft tot doel financieringen te vereenvoudigen of aan te bie-
den aan EU-lidstaten die met financiële moeilijkheden kampen en die de euro als munt-
eenheid hebben. Het aandeel van België in het kapitaal is 988.446 miljoen euro. Het EFSF 
heeft geld geleend aan leden in moeilijkheden, namelijk Griekenland, Ierland en Portugal.

Tabel 46 –  Tussenkomsten door het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (in miljard euro)

 Geleende bedragen Terugbetalingen Saldo

Griekenland 141,8 10,9 130,9

ierland 17,7 0,0 17,7

Portugal 26,0 0,0 26,0

Totaal 185,5 10,9 174,6

Bron: EFSF en Rekenhof

398 door het SMP konden op de secundaire markt obligaties worden teruggekocht die landen van de Eurozone, waar-
onder Griekenland, hadden uitgegeven. 

399 Basisallocatie 18.61.18.35.20.01 - Plan voor steun aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep, en basisal-
locatie 18.61.18.35.20.02 – Belgische SMP-bijdrage.
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Op 30 april 2015 heeft het EFSF in totaal 199 miljard euro aan effecten uitgegeven op de 
financiële markten. De staten van de eurozone waarborgen zowel de intrest als het kapitaal 
van die effecten. Op die datum waarborgde België die uitgiften voor maximaal 13,1 miljard 
euro400.

Omdat het EFSF geen internationale financiële instelling is maar een privévennootschap, 
heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de door het EFSF uitgegeven schuld ge-
boekt bij de geconsolideerde schuld van de overheid (de zogeheten Maastrichtschuld), ten 
belope van het aandeel van België in de waarborg, zoals Eurostat voorschrijft401.

5.4 Europees Stabiliteitsmechanisme
De opdrachten van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zijn vergelijkbaar met die 
van het EFSF en worden door hetzelfde personeel uitgevoerd. Het verschil is dat het ESM 
een permanente structuur is in de vorm van een intergouvernementele organisatie naar 
internationaal publiek recht. Het werd op 8 oktober 2012 opgericht.

Het ESM wordt door zijn leden gefinancierd in de vorm van geplaatst en gestort kapitaal. 
Dat bedraagt nu 80,6 miljard euro en kan worden uitgebreid tot 705 miljard euro. Het aan-
deel van België daarin is 3,47 % (2,8 miljard euro). De financiering van het ESM verloopt 
ook via leningen (in 2015 werd voor 23,5 miljard euro aan effecten uitgegeven402).

Tabel 47 –  Tussenkomsten door het Europees Stabiliteitsmechanisme (in miljard euro)

 
Maximumbedrag  

tussenkomsten toegestaan 
door de Staten 

Tussenkomsten  
(juli 2016) Terugbetalingen

Cyprus 9,0 6,3 0,0

Spanje 100,0 41,3 5,6

Griekenland 86,0 28,9 0,0

Totaal 195,0 76,5 5,6

Bron: ESM en Rekenhof

Het ESM is tot nog toe tussengekomen voor drie van zijn leden, namelijk Cyprus, Spanje en 
Griekenland.

Voor Cyprus en Spanje zijn de hulpplannen afgesloten wat de uitgaven van het ESM betreft 
(leningen).

Spanje zou de leningen tussen 2022 en 2027 moeten terugbetalen, maar heeft al een deel 
vervroegd terugbetaald. Cyprus moet de leningen terugbetalen tussen 2025 en 2031.

400 Wet	van	2	november	2010	betreffende	de	deelneming	van	de	Belgische	Staat	in	de	European Financial Stability Fa-
cility	en	het	verlenen	van	de	Staatswaarborg	aan	de	door	deze	vennootschap	uitgegeven	financiële	instrumenten.

401 Eurostat, Treatment of the EFSF in national accounts, Background Note, 27 januari 2011.
402 ESM Annual Report 2015.
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Om een Grexit te vermijden, keurde de Eurogroep op 14 augustus 2015 een derde hulpplan 
aan Griekenland goed voor een maximum van 86 miljard euro, waarvoor een beroep werd 
gedaan op het ESM.

In 2015 werd in totaal 21,4 miljard euro betaald, in schijven.

Een akkoord van de Eurogroep van mei 2016 bepaalde dat 7,5 miljard euro van het hulpplan 
zou worden gedeblokkeerd in juni 2016 en 2,8 miljard euro in de maanden daarna. De eerste 
7,5 miljard euro maken deel uit van de tussenkomst voor Griekenland (28,9 miljard euro) 
zoals opgenomen in bovenstaande tabel.

Er liepen ook besprekingen met het IMF over een deelname van het IMF aan het derde 
hulpplan en een eventuele schuldverlichting voor Griekenland (die schuld bedraagt 180 % 
van het BBP), gekoppeld aan die deelname. 

Omdat het ESM een internationale instelling is, was Eurostat van oordeel dat de krediet-
verleningen ervan geen impact hebben op de overheidsschuld van de staten. Eurostat gaat 
er namelijk van uit dat de schulden van de staten die via het ESM worden gefinancierd, 
worden geboekt als bedragen die moeten worden betaald aan een Europese instelling. Bo-
vendien worden de leningen die het ESM aangaat op de financiële markt, opgenomen in 
zijn boekhouding, zodat ze niet meer moeten worden opgenomen in de rekeningen van de 
staten403. De staten hebben echter moeten lenen om het ESM te kapitaliseren en daardoor 
is hun openbare schuld alsnog met hetzelfde bedrag gestegen.

6 Financieel resultaat van de verschillende steunmaatregelen

De volgende tabel geeft een samenvatting van de inkomsten en uitgaven in verband met de 
financiële crisis, tegen lopende prijzen404.

403 Eurostat, Eurostat’s Preliminary View on the Recording of the Future European Stability Mecanism, 7 april 2011.
404 Zonder	correctie	door	een	deflator.



182

Tabel 48 –  Financieel resultaat van de verschillende steunmaatregelen (in miljoen euro)

Periode Instelling Verrichting  Bedrag

Uitgaande kasstromen

Participaties 18.575,0

2008-2009 Fortis, dexia, Ethias,  
Royal Park investments(1)

Kapitaalinjectie - 11.640,0

2008 FPiM Expertisekosten (provisies) - 20,0

2011 Belfius instap in het kapitaal - 4.000,0

2012 dexia Kapitaalinjectie - 2.915,0

Leningen 8.743,3

2008 Royal Park investments Kredietverlening - 5.001,7

2008 KBC Kredietverlening - 3.500,0

2009 Luxemburg (Kaupthing-
dossier)

Kredietverlening - 160,0

2012 Vitrufin Kredietverlening - 81,6

Waarborgen  65,3

2011-2016 Apra Leven nettotussenkomsten van het 
Garantiefonds	voor	financiële	
diensten

- 10,5

2016 optima  54,8

Steun aan de eurozone 4.933,8

2010-2011 Griekenland Kredietverlening (brutobedrag 
– service fee)

- 1.932,7

2010-2011 EFSF Participatie in het kapitaal - 1,0

2012-2014 Europees stabiliteitsmecha-
nisme (ESM)

Participatie in het kapitaal - 2.781,7

2013-2016 Andere steunmaatregelen 
voor Griekenland

 - 218,4

Totaal uitgaande kasstromen - 32.317,4

Inkomende kasstromen

Participaties   6.116,9

2010-2016 BnP Paribas Fortis en BnP 
Paribas(2)

dividenden + 1.692,4

2013 BnP Paribas Fortis opbrengst van de verkoop van 
de participatie

+ 3.250,0

2013 Royal Park investments opbrengst van de verminde-
ring van het eigen vermogen

+ 718,2

2013-2016 Royal Park investments dividenden + 326,2

2016 Belfius dividenden + 130,2

Leningen    9.690,8

2009 Royal Park investments(3) Terugbetaling kredietverlening + 4.645,7

2009 Royal Park investments intresten + 11,9

2011-2013 KBC intresten + 841,0

2012 KBC Terugbetaling kredietverlening + 3.500,0

2012 KBC Terugbetalingspremie + 525,0
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Periode Instelling Verrichting  Bedrag

2013-2016 Vitrufin intresten + 24,5

2009-2016 Luxemburg (Kaupthing-
dossier)

Terugbetaling kredietverlening + 137,8

2009-2016 Luxemburg (Kaupthing-
dossier)

intresten + 4,9

Waarborgen    8.567,4

2008-2016 Verschillende	financiële	
instellingen

Vergoedingen voor waarborg-
regeling

+ 3.669,3

2008-2016 deposito- en Consignatiekas Bijdragen tot het Garantie-
fonds	voor	financiële	diensten	

+ 4.082,7

2012-2016 deposito- en Consignatiekas Bijdragen aan het Belgisch 
Resolutiefonds

+ 815,4

Steun aan de eurozone  135,6

2010-2016 Griekenland intresten + 135,6

Totaal inkomende kasstromen + 24.510,7

(1)  Fortis Bank: 9.400,0; dexia: 1.000,0; Royal Park investments: 740,0 Ethias: 500,0.

(2)  inclusief de opbrengst van de verkoop aan de bank Société Générale van 4,1 miljoen aandelen die als dividend wer-

den ontvangen in 2010, voor een prijs van 212,9 miljoen euro.

(3)  de lening die in 2008 aan RPi werd toegekend, werd in 2009 volledig terugbetaald. het verschil van 356 miljoen euro 

vertegenwoordigt een wisselkoersverlies.

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
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Tussen 31 december 2014 en 31 december 2015 steeg de brutostaatsschuld met 9,0 miljard euro. 
Eind 2015 bedroeg ze 389,9 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld (gelopen intres-
ten) bedroegen in dat jaar 11,44 miljard euro.

De geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen bedroeg op 31 decem-
ber 2015 434,2 miljard euro of 106 % van het bbp tegenover 106,5 % in 2014.

De entiteiten van de overheidssector die onder het federaal gezag en onder de sociale zekerheid 
vallen, zijn verplicht hun financiële activa te beleggen binnen de overheidssector. De 44,6 mil-
jard euro die werd geconsolideerd door openbare besturen leidde tot een vermindering van de 
overheidsschuld met 10,9 % van het bbp eind 2015.

1 Evolutie van de staatsschuld

De staatsschuld bedroeg 389.862,2 miljoen euro op 31 december 2015, wat neerkwam op 
een stijging met 8.959,2 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2014 (380.903,0 miljoen 
euro). evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld

Tabel 49 –  Evolutie van de staatsschuld in 2015 (in miljoen euro)

Netto	te	financieren	saldo +9.006,9

Afname van de beheersverrichtingen -726,7

Gekapitaliseerde intresten +772,6

Wisselverschillen -25,9

Schuldovername 0

diversen -48,6

daling van de schuld van bepaalde entiteiten waarvoor de Staat 
tegemoetkomt	in	de	financiële	lasten

-19,1

Stijging van de staatsschuld +8.959,2

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De staatsschuld bestaat uit de door de Staat uitgegeven of overgenomen schuld 
(389.577,6 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële 
lasten (284,6 miljoen euro).

De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebud-
getteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen405, waarvoor 
de Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal op 
zich te nemen. Een deel van die leningen kwam in 2015 op vervaldag en werd terugbetaald 
ten laste van begrotingskredieten. Hierdoor daalde deze schuld in 2015 met 19,1 miljoen euro.

Het Zilverfonds heeft de middelen die de regering had toegewezen, geïnvesteerd in speciaal 
daarvoor gecreëerde Schatkistbons van het nulcoupontype. Die worden door de Schatkist 

405 in 2015 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der Gebouwen, een reeks leningen van lokale 
besturen voor openbare werken en volksgezondheid en leningen van de Federale Participatie- en investerings-
maatschappij.
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uitgegeven op lange termijn. Ze genereren intrest die telkens wordt gekapitaliseerd en in 
één keer zal worden uitbetaald op de eindvervaldag van de lening. Deze intrest bedroeg in 
2015 772,6 miljoen euro.

Bij de verrichtingen met leningen in deviezen werd in 2015 een wisselwinst van 25,9 miljoen 
euro geboekt.

De post “diversen” (-48,6 miljoen euro) bestond uit de aflossingen van ontvangen premies 
bij “off-market swaps” in verband met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN), vereffe-
ningsverschillen406 en wijzigingen van de hoofdsom van geïndexeerde, inflatiegerelateerde 
leningen (in 2015 gaf de Schatkist voor de eerste maal inflatiegelinkte EMTN’s uit).

De beheersverrichtingen omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt en aanverwan-
te verrichtingen, evenals de aankopen van effecten die in portefeuille worden gehouden. De 
beheersverrichtingen namen in 2015 met in totaal 726,7 miljoen euro af ten opzichte van 
2014 en bedroegen eind 2015 8.735,2 miljoen euro.

2 Intrestlasten van de staatsschuld

De intrestlasten van de staatsschuld (de gelopen intresten), inclusief de intresten op de 
beleggingen van het Zilverfonds, bedroegen in 2015 11.435,1 miljoen euro, terwijl ze voor dat 
jaar waren begroot op 11.463,6 miljoen euro. Ten opzichte van 2014, toen de intrestlasten 
vóór de impact van swaps nog 12.238 miljoen euro bedroegen, daalden de intrestlasten met 
802,9 miljoen euro, wat vooral wordt verklaard door de aanhoudend lage en zelfs verder 
dalende intrestvoeten in 2015.

Op 31 december 2015 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële 
kost407 van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld 2,86 %, d.i. een daling met 
0,3 procentpunt ten opzichte van 31 december 2014.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de gemiddelde intrestvoeten op drie 
maanden en op tien jaar voor de uitgegeven staatsschuldeffecten in 2014 en 2015.

406 Deze	vereffeningsverschillen	zijn	correcties	voor	zgn.	cessie-retrocessieverrichtingen	met	effecten,	waarvan	de	
waardedatum	in	de	ene	maand	en	de	datum	van	de	vereffening	in	de	andere	maand	ligt.	

407 Bron:	Agentschap	van	de	Schuld.	Het	gaat	om	de	gewogen	gemiddelde	actuariële	kostprijs	van	alle	op	31	decem-
ber 2015 uitstaande schuldinstrumenten in euro. 
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Grafiek 4 –  Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 2014-2015 (in %)

EVOLUTIE VAN DE STAATSSCHULD EN DE OVERHEIDSSCHULD / 174 

Grafiek 4 - Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 2014-2015 (in %) 

Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift IV-2014 / IV-2015 

3 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle 
overheidsbesturen samen 

De Europese verordening 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing 
van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol 
betreffende de procedure bij buitensporige tekorten408, definieert de overheidsschuld als de 
nominale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de 
sector “overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende 
financiële activa door de sector “overheid” worden aangehouden.  

De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de 
gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid. 

Op 31 december 2015 bedroeg die schuld 434.186 miljoen euro, dat is 7.479 miljoen euro meer 
dan op 31 december 2014409. Uitgedrukt in procent van het bbp, is de geconsolideerde bruto-
overheidsschuld met 0,5 procentpunt gedaald tot 106 % op 31 december 2015410. Het 
Rekenhof merkt hierbij op dat de schuld sinds 2014 wordt berekend volgens de methode van 
het Europees rekeningenstelsel ESR 2010 in plaats van volgens het ESR 1995 en dat de 
schuldgraden van de vorige jaren retroactief volgens die methode werden herrekend. De 
methode van het ESR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de schuld de 

408 Gewijzigd door verordening 220/2014 van 7 maart 2014. 
409 Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor Nationale Rekeningen, 
en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat. 
410 Eurostat formuleert echter enige bedenkingen bij de meegedeelde gegevens over de Belgische schuldgraad. Zo is 
Eurostat van oordeel dat de openbare ziekenhuizen in België volgens het ESR 2010 tot de overheidssector moeten worden 
gerekend, wat momenteel niet het geval is. Een opname van deze ziekenhuizen in de overheidsperimeter zou tot een 
beperkte toename van de overheidsschuld met 0,2 % van het bbp leiden.  
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3 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen 
samen

De Europese verordening 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing 
van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol 
betreffende de procedure bij buitensporige tekorten408, definieert de overheidsschuld als de 
nominale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de 
sector “overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende 
financiële activa door de sector “overheid” worden aangehouden.

De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeen-
schappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.

Op 31 december 2015 bedroeg die schuld 434.186 miljoen euro, dat is 7.479 miljoen euro 
meer dan op 31 december 2014409. Uitgedrukt in procent van het bbp, is de geconsolideerde 
bruto-overheidsschuld met 0,5 procentpunt gedaald tot 106 % op 31 december 2015410. Het 
Rekenhof merkt hierbij op dat de schuld sinds 2014 wordt berekend volgens de methode 
van het Europees rekeningenstelsel ESR 2010 in plaats van volgens het ESR 1995 en dat de 
schuldgraden van de vorige jaren retroactief volgens die methode werden herrekend. De 
methode van het ESR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de schuld de 
overheidsperimeter werd verruimd en voor de berekening van het bbp rekening werd ge-
houden met de kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

408 Gewijzigd door verordening 220/2014 van 7 maart 2014.
409 deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het instituut voor nationale Reke-

ningen, en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat.
410 Eurostat formuleert echter enige bedenkingen bij de meegedeelde gegevens over de Belgische schuldgraad. Zo is 

Eurostat	van	oordeel	dat	de	openbare	ziekenhuizen	in	België	volgens	het	ESR	2010	tot	de	overheidssector	moeten	
worden gerekend, wat momenteel niet het geval is. Een opname van deze ziekenhuizen in de overheidsperimeter 
zou tot een beperkte toename van de overheidsschuld met 0,2 % van het bbp leiden. 
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De lichte afname van de schuldratio in 2015 is per saldo het resultaat van zgn. exogene 
factoren, d.w.z. factoren die een invloed hebben op de overheidsschuld maar niet op het 
vorderingensaldo van de overheid. De zgn. endogene factoren, d.w.z. het verschil tussen 
de impliciete intrest op de overheidsschuld en de groei van het nominale bbp enerzijds, en 
het niveau van het primair saldo anderzijds, oefenden immers een opwaartse druk op de 
schuldgraad uit.

Wat de exogene factoren betreft, ging het in 2015 vooral om:

• de terugbetaling van leningen met staatswaarborg, die Griekenland verrichtte via de Eu-
ropean Financial Stability Facility (EFSF). Deze terugbetaling werd volgens de regels van 
Eurostat verrekend in de overheidsschuld van de landen, die aan de EFSF deelnemen;

• de uitgifte- en andere premies411;
• de laatste terugbetaling door KBC van het kapitaal dat de Vlaamse Gemeenschap in die 

instelling had geïnjecteerd (3.000 miljoen euro);
• pensioenverplichtingen van de Staat, die voortvloeiden uit de overname van pensioen-

fondsen in het verleden;
• leningen die werden toegekend in het kader van sociale huisvesting;
• wijzigingen in het bedrag aan geconsolideerde financiële activa (cfr. infra).

Tabel 50 –  Geconsolideerde schuld in 2015 (in miljoen euro)

2013 2014 2015

Federale overheid 352.040 360.580 368.089(1)

Gemeenschappen en gewesten 46.688 50.228 51.462

Lokale overheid 22.384 23.485 23.307

Sociale Zekerheid 7.600 7.822 8.179

intersectorale consolidatie(2) -15.671 -15.410 -16.851

Totaal 413.040 426.707 434.186

Schuld in % van het bbp 105,1 % 106,5 % 106 %

(1)  de volgende tabel bespreekt meer in detail de samenstelling van dit bedrag.
(2)	Deze	intersectorale	consolidatie	stemt	overeen	met	de	financiële	activa	van	de	verschillende	subsectoren	waarvan	de	

tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.

Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift I – 2016

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, bedroeg de bijdrage van de staatsschuld, in de beteke-
nis van de door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld, aan de geconsoli-
deerde overheidsschuld, 383.343,5 miljoen euro in 2015.

411 uitgiftepremies (batig saldo voor de Schatkist van 4,19 miljard euro), terugkooppremies (negatief saldo voor de 
Schatkist van 0,15 miljard euro) en annulatiepremies in verband met afgeleide producten, met inbegrip van de 
uitoefenpremies voor swaptions (netto-uitgave van 0,82 miljard euro).
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Tabel 51 –  Bijdrage van de staatsschuld aan de geconsolideerde overheidsschuld in 2015 (in miljoen 
euro)

Brutostaatsschuld 389.862,2

Schuld	waarvoor	de	Staat	tegemoetkomt	in	de	financiële	lasten -284,6

Brutoschuld 389.577,6

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde +4.410,6

Correctie swaptions(*) +6,1

Beheersverrichtingen	van	de	Schatkist	en	aangekochte	overheidseffecten	in	portefeuille -8.735,2

Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector -1.915,5

Bijdrage van de Schatkist aan de geconsolideerde overheidsschuld 383.343,5

Intrasectorale	consolidatie	(-),	andere	verplichtingen	van	de	federale	overheid	(+) -15.254,5

Geconsolideerde brutoschuld van de federale overheid 368.089,0

(*)  het betreft hier de voor de Schatkist negatieve marktwaarde van uitgeoefende swaptions (d.w.z. opties op een 

swapverrichting). deze negatieve marktwaarde moet als gevolg van de in 2014 van kracht geworden ESR 2010-re-

gels in de schuld worden opgenomen, hoewel zij het nominale bedrag van de schuld niet beïnvloedt.

Bron: FOD Financiën

Deze bijdrage van de staatsschuld (383.343,5 euro) is hoger dan het bedrag van de geconso-
lideerde schuld van de federale overheid (368.089 miljoen euro) omdat bij de berekening 
van deze bijdrage een deel van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale 
overheid” niet in rekening is gebracht. De belangrijkste componenten van de intrasectorale 
consolidatie die bij deze berekening buiten beschouwing werden gelaten, betroffen de be-
leggingen van het Zilverfonds in Schatkistbons (-21.529,2 miljoen euro) alsook de belegde 
middelen van de Deposito- en Consignatiekas (-3.638,3 miljoen euro). Daarnaast zijn er nog 
andere verplichtingen van de federale overheid die niet zijn uitgegeven of overgenomen 
door de federale Schatkist maar wel de geconsolideerde schuld van de federale overheid 
doen toenemen (+14.634 miljoen euro). Het betreft onder meer de toegerekende schuld 
ingevolge de Belgische participatie aan het wederzijdse bijstandsmechanisme van de EFSF 
(6.579 miljoen euro).

De wijzigingen in de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid” 
en in deze andere verplichtingen van de federale overheid verklaren waarom de geconso-
lideerde schuld van de federale overheid in 2015 (+7,5 miljard euro) iets minder is gestegen 
dan de staatsschuld (+9,0 miljard euro).

4	 Consolidatie	van	de	financiële	activa

4.1 Algemeen
De entiteiten van de overheidssector die onder het federaal gezag en onder de sociale zeker-
heid vallen, zijn verplicht hun financiële activa te beleggen binnen de overheidssector412. 
De verplichting is opgenomen in titel 11 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse 
fiscale en financiële bepalingen. De verplichting geldt voor entiteiten die op federaal niveau 

412 de verplichting tot consolidatie betreft zowel de instellingen met rechtspersoonlijkheid als de diensten zonder 
rechtspersoonlijkheid.
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behoren tot de subsectoren S1311 en S1314413. Het is het Instituut voor Nationale Rekeningen 
die de lijst opstelt van de entiteiten die hun activa moeten consolideren.

De entiteiten die worden beoogd door de wet van 21 december 2013 zijn verplicht hun activa 
op de volgende manier te consolideren:

• door hun beschikbare gelden op een lopende zichtrekening te plaatsen bij een door de 
Staat aangewezen instelling (momenteel is dat bpost). De bedragen op die rekeningen 
worden op het einde van elke dag ter beschikking gesteld van de Schatkist;

• door hun andere beschikbare gelden op een rekening te plaatsen die de Schatkist open-
de bij de Nationale Bank, of te beleggen in door de federale Staat uitgegeven effecten 
(lineaire obligaties of Schatkistcertificaten)414.

De minister van Financiën kan echter afwijkingen toestaan. De in 2015 toegestane afwijkin-
gen hadden een beperkte impact op het geconsolideerde bedrag.

De wet schrijft ook voor dat de entiteiten op het einde van elk kwartaal een volledig over-
zicht van hun beleggingen en leningen bezorgen aan de minister van Financiën. Het is de 
Schatkist die de aangiften in kwestie verzamelt en controleert.

De minister van Financiën kan administratieve boetes opleggen aan entiteiten die hun fi-
nanciële activa niet consolideren of die het overzicht van hun beleggingen en leningen niet 
tijdig bezorgen.

Naast de consolidatie waartoe de entiteiten moeten overgaan, kan ook de Schatkist haar 
schuld consolideren door haar eigen effecten te kopen op de secundaire markt, om ze in por-
tefeuille te houden. Die aankopen kunnen de staatsschuld alleen verminderen als ze worden 
bekostigd met thesaurieoverschotten van de Staat en niet door nieuwe leningen uit te geven.

4.2 Consolidatie op 31 december 2015
Uit de informatie die werd meegedeeld door de entiteiten die tot de sectoren van de federale 
overheid en de sociale zekerheid behoren, blijkt dat hun financiële activa in totaal 46,1 mil-
jard euro bedroegen op 31 december 2015. Ze zijn grotendeels in handen van het Zilverfonds 
(21,5 miljard euro) en van de instellingen van sociale zekerheid (11,1 miljard euro), en ze 
werden voor 96,7 % (d.i. 44,6 miljard euro) geconsolideerd op 31 december 2015.

De activa werden op de volgende manier geconsolideerd: 4,4 miljard euro beschikbare mid-
delen op een lopende zichtrekening bij bpost, 5,5 miljard euro kortetermijnbeleggingen 
bij de Schatkist en 34,7 miljard euro beleggingen in effecten van de overheidsschuld (met 
inbegrip van effecten die door gemeenschappen en gewesten werden uitgegeven).

Dankzij de 44,6 miljard euro die de overheidsdiensten consolideerden, kon de overheids-
schuld worden verminderd met 10,9 % van het bbp415. rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het rekenhof

413 Met uitzondering van de Civiele Lijst, de parlementaire vergaderingen, het Grondwettelijk hof en het Rekenhof.
414 om de markt van de lineaire obligaties niet te verstoren, investeert het Zilverfonds zijn activa in speciaal voor het 

fonds	gecreëerde	effecten,	namelijk	de	Schatkistbons	–	Zilverfonds.
415 Het	bbp	van	België	op	31	december	2015	bedraagt	naar	schatting	409,8	miljard	euro	(bron:	Nationale	Bank	van	

België).
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Bepaalde departementen van het algemeen bestuur van de Staat leggen hun rekeningen nog 
steeds met achterstand voor, ondanks de herinneringsbrieven die het Rekenhof aan de betrok-
ken administraties en ministers verzond. Het aantal ontbrekende rekeningen, van het jaar 
2015 en de voorgaande jaren, daalde in 2016 echter sterk ten opzichte van 2014 en 2015.

De fiscale administraties bezorgden het Rekenhof 90 % van hun rekeningen. Het Rekenhof 
ontving echter geen enkele rekening 2015 voor de Domeinen en Penale Boeten en voor de voor-
gaande jaren is er nog steeds een achterstand.

Wat de overzending van de niet-fiscale rekeningen aan het Rekenhof betreft, heeft de FOD 
Justitie de grootste achterstand.

In 2015 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers 
om twee rekenplichtigen met een tekort niet te dagvaarden. Daarnaast kregen drie rekenplich-
tigen met een tekort definitief kwijting vijf jaar na het neerleggen van hun ambt, zonder dat 
de bevoegde ministers hun beslissing om hen al dan niet te dagvaarden meedeelden aan het 
Rekenhof.

1 Context

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende fa-
sen.

In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen af. Het stelt vast of de rekening 
even is, een tegoed vertoont of met een tekort sluit, en stuurt vervolgens de afgesloten reke-
ningen naar de bevoegde overheid.

In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplich-
tige voor de tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid moet 
de rekenplichtige met een tekort dagvaarden voor het Rekenhof, tenzij ze van oordeel is dat 
de rekenplichtige zich kan beroepen op overmacht of het bedrag van het tekort niet hoger 
is dan 1.250 euro.

Bij een dagvaarding wordt een openbare en tegensprekelijke procedure ingezet waarbij de 
rekenplichtige kan worden veroordeeld tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het 
tekort. Als de bevoegde overheid beslist de rekenplichtige niet te dagvaarden, brengt ze het 
Rekenhof daarvan schriftelijk op de hoogte, met vermelding van de motieven, gestaafd met 
alle bewijsstukken. Het Rekenhof rapporteert daarover in zijn Boek.

2 Administratieve fase: overlegging van de rekeningen van reken-
plichtigen van de federale Staat

2.1 Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen
Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door rekenplichtigen die 
aan de rechtsmacht van het Rekenhof zijn onderworpen. Zij moeten op vaste tijdstippen 
rekenschap afleggen over hun beheer en ook wanneer dat beheer ten einde loopt en in het 
geval van een tekort.
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De rekenplichtigen over gelden innen de ontvangsten. Daarnaast voeren rekenplichtigen 
bepaalde uitgaven uit met voorschotten die ze ter beschikking hebben. Het beheer van 
het materieel van de Staat dat niet in dienst is genomen, tot slot, wordt toevertrouwd aan 
rekenplichtigen over waren.

2.2 Vertraging bij de overlegging van de rekeningen
De rekeningen moeten vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor ze worden 
opgemaakt, aan het Rekenhof worden voorgelegd416. In vele gevallen wordt die termijn ech-
ter niet nageleefd.

In de loop van 2016 heeft het Rekenhof de administraties en hun bevoegde ministers een 
overzicht bezorgd van de rekeningen van rekenplichtigen die niet tijdig werden overge-
legd417. Dat heeft ertoe geleid dat het Rekenhof alsnog een deel van de achterstallige reke-
ningen ontving.

De achterstallige, niet aan het Rekenhof overgezonden rekeningen worden in detail ver-
meld, per FOD en per type beheer, in de twee hiernavolgende tabellen. Het totale aantal 
actieve beheren in 2015 wordt eveneens vermeld, alsook het aantal jaarrekeningen418 van 
2015 en vroeger die op 15 september 2016 niet waren overgezonden. In totaal gaat het om 
258 achterstallige rekeningen (over gelden, waren en voorschotten), waarvan 137 met be-
trekking tot 2015 en 121 met betrekking tot voorgaande jaren. De vertraging in de overzen-
ding van de rekeningen van rekenplichtigen neemt echter af, zowel in absolute als in rela-
tieve waarde. In 2014 was immers 64,9 %419 van de rekeningen (2013 en voorgaande jaren) 
niet overgezonden aan het Rekenhof, terwijl dat in 2015 44,0 % was420 (rekeningen 2014 en 
voorgaande jaren). In 2016 was op 15 september slechts 21,8 % van de verwachte rekeningen 
(2015 en voorgaande jaren) niet overgezonden aan het Rekenhof.

416 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat.

417 Brieven aan de ministers en aan de voorzitters van de directiecomités van 20 juli 2016. Eerder waren via e-mail 
herinneringen gestuurd naar de verschillende administraties.

418 Per jaar wordt één enkele rekening in aanmerking genomen, zelfs wanneer in dat jaar een beheer ten einde loopt.
419 of 756 rekeningen op 1.165 beheren.
420 of 506 rekeningen op 1.148 beheren.
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Tabel 52 –  Totaal aantal actieve rekenplichtige beheren in 2016 en aantal ontbrekende jaarrekenin-
gen per departement en per categorie van rekening, exclusief de fiscale ontvangsten (toe-
stand op 15 september 2016)

FOD en POD (niet-fiscale ontvangsten)

Actieve re-
kenplichtige 
beheren in 

2016

Ontbrekende jaarrekeningen

2015 Vóór 2015

G
el

de
n

W
ar

en

Vo
or

sc
ho

tt
en

G
el

de
n

W
ar

en

Vo
or

sc
ho

tt
en

G
el

de
n

W
ar

en

Vo
or

sc
ho

tt
en

Fod Kanselarij van de Eerste Minister 7  1       

Fod Justitie 85 41 8 45 27 1 48 24 5

Fod Binnenlandse Zaken 61 16  

Fod Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
handel en ontwikkelingssamenwerking

27 3 4 10  

Fod Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
handel en ontwikkelingssamenwerking – 
diplomatieke posten

125 15 7  

defensie 5 3 2  

Federale Politie 3 2 3  

Fod Economie, KMo, Middenstand en 
Energie

27 1 1  

Fod Mobiliteit en Vervoer 17 3  

Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
overleg

16 2  

FOD	Financiën 26 4 1 1 2 4  

Pod Wetenschapsbeleid 16 2 1 6 1

Regie der Gebouwen 1  

Fod Sociale Zekerheid 10 6  

Fod Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu

26 1  

Fod Personeel en organisatie 4 1  

Fod informatie- en 
Communicatietechnologie

2  

Pod Maatschappelijke integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie

10 1 1  

Fod Budget en Beheerscontrole 2  1       

Totaal 470 51 51 68 29 1 71 28 6

Bron: Rekenhof
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Tabel 53 –  Aantal ontbrekende jaarrekeningen van de fiscale ontvangsten per administratie (toe-
stand op 15 september 2016)

Fiscale administraties 
(fiscale ontvangsten) Beheren in 2016

Ontbrekende jaarrekeningen

2015 Vóór 2015

douane en Accijnzen 1   

inning en invordering 426 1 1

BTW 3   

domeinen en Penale Boeten 32 32 15

Patrimoniumdocumentatie 147 6  

Totaal 609 39 16

Bron: Rekenhof

2.3 Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1 FOD Justitie
Ondanks de opmerkingen van de voorbije jaren werden veel rekeningen van de FOD Justitie 
nog steeds niet overgezonden aan het Rekenhof. Zo is er voor het merendeel van de reke-
ningen over gelden van de gevangenisadministraties nog een achterstand van twee jaar. 
Grotere vertragingen zijn er voor het Restaurant Belgisch Staatsblad, het Belgisch Staats-
blad, het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht en de Kansspelcommissie.

Bovendien ontving het Rekenhof slechts een beperkt aantal rekeningen over waren voor 
het jaar 2015. Een groot deel van de rekeningen 2014 en vroeger ontbreekt overigens nog 
steeds. De Regie van de Gevangenisarbeid Leuven-Centraal heeft de grootste achterstand; 
de laatste overgezonden rekeningen hebben betrekking op 2009.

Het Rekenhof stelt echter een verbetering vast voor de rekeningen over voorschotten, be-
halve voor die van de Centrale Garage Vorst, waarvan de laatste overgezonden rekening de 
eerste vier maanden van 2010 betreft.

Het Rekenhof komt tot het besluit dat de overlegging van de rekeningen van rekenplichti-
gen van de FOD Justitie achteruitging, terwijl die van alle departementen samen verbeterde 
ten opzichte van 2014 en 2015.

2.3.2 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king

Wat de rekening Consulaire en kanselarij-activiteiten betreft, heeft de rekenplichtige de ach-
terstand ingehaald waarop vorig jaar werd gewezen. Enkel de rekening 2015 ontbreekt nog. 
Zijn rekening Legalisaties en consulaire zaken daarentegen ontbreekt vanaf het jaar 2009.

2.3.3	 FOD	Financiën
De vertraging in de overlegging van de beheersrekeningen van de FOD Financiën hangt af 
van het feit of de rekeningen al dan niet fiscaal zijn.

Wat de fiscale rekeningen betreft, herinnert het Rekenhof eraan dat de FOD Financiën 
een grootschalige reorganisatie van de fiscale administraties heeft doorgevoerd, waarna op 
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1 juli 2015 één enkele centraliserende rekenplichtige, verantwoordelijk voor de vastgestelde 
rechten, had moeten worden aangeduid voor de hele Algemene Administratie Inning en 
Invordering. De andere fiscale rekenplichtigen zouden niet langer aan de rechtsmacht van 
het Rekenhof onderworpen zijn. Het Rekenhof heeft intussen voor die laatsten wel degelijk 
eindebeheersrekeningen ontvangen, maar er werd nog geen centraliserende rekenplich-
tige aangeduid. Aanzienlijke vertragingen bij de overzending van de rekeningen van die 
centraliserende rekenplichtige zijn dus niet ondenkbaar. Het Rekenhof volgt deze situatie 
regelmatig op met de FOD Financiën.

Op het vlak van de niet-fiscale rekeningen is er een grote achterstand bij de overzending 
van de warenrekening DA BSL Brussel-Tabak. De laatste ontvangen rekening dateert van 
2010.

3 Rechtsprekende fase

In 2015 ontving het Rekenhof twee beslissingen om rekenplichtigen met een tekort in de 
rekening niet te dagvaarden. Die beslissingen hadden betrekking op een rekenplichtige van 
de POD Maatschappelijke Integratie en een rekenplichtige van de FOD Justitie. Hun reke-
ningen vertoonden tekorten van respectievelijk 110,16 euro en 6.587,74 euro. De beslissing 
van de minister werd in het eerste geval gemotiveerd aan de hand van het bedrag en in het 
tweede geval op basis van overmacht.

Voorts had het Rekenhof drie beheersrekeningen afgesloten met een tekort, die het had 
verstuurd naar de minister van Economie voor het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
(NIS) (afgesloten op 4 maart 2008 voor 2.470,03 euro), naar de minister van Justitie voor het 
Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede (afgesloten op 7 april 2009 voor 3.112,11 euro) 
en naar de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid voor het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika (KMMA) (afgesloten op 8 september 2014 voor 25.200 euro). De betrokken 
rekenplichtige van het NIS had zijn functie neergelegd op 15 februari 2010 en die van het 
Penitentiair Landbouwcentrum en het KMMA op 31 december 2010. De bevoegde ministers 
hebben hun beslissingen om die rekenplichtigen al dan niet te dagvaarden niet meegedeeld. 
Overeenkomstig artikel 8, laatste lid, van de wet op de inrichting van het Rekenhof verkre-
gen de rekenplichtigen definitief kwijting vijf jaar na het neerleggen van hun functies.
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Vertraging bij de overzending 
van de rekeningen van de 
staatsdiensten met afzonderlijk 
beheer en van de instellingen 
van openbaar nut
Van de 95 instellingen die hun jaarrekeningen moeten overzenden aan het Rekenhof hebben 
59 dat binnen de termijnen gedaan. 24 waren te laat en twaalf hadden de jaarrekeningen niet 
overgezonden op 30 september 2016. vertraging overzending rekeningen

De toestand verbetert ten opzichte van 2015. Toen waren op 30 september 27 rekeningen niet 
aan het Rekenhof overgezonden. Als de wet van 22 mei 2003 van toepassing zal zijn op de 
staatsdiensten met afzonderlijk beheer en op de instellingen van openbaar nut, wordt de ter-
mijn voor de overzending van de rekeningen echter ingekort. Ze zullen dan op 31 maart van het 
jaar volgend op het dienstjaar moeten zijn overgezonden.

1 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer en staatsbedrijven

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer zijn diensten waarvan het beheer is gescheiden van 
het beheer van de diensten van algemeen bestuur421. Ze hebben geen eigen rechtspersoon-
lijkheid en zijn onderworpen aan de beheersregels die de koning vaststelt op voordracht 
van de minister van Financiën en van de ministers onder wie deze diensten ressorteren.

De Koninklijke Munt van België is de enige staatsdienst met het statuut van staatsbedrijf422.

1.1 Wettelijk en reglementair kader
In de specifieke regelgeving van de diverse staatsdiensten met afzonderlijk beheer en van 
het staatsbedrijf Koninklijke Munt van België is de timing voor het opstellen, goedkeuren 
en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelfde.

De wettelijke overzendingstermijnen maken het wel mogelijk de rekeningen op te nemen 
in de algemene rekening van de Staat, die vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar aan het 
Rekenhof moet worden bezorgd423.

421 Artikel 140 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
422 Artikel 108 van de bovengenoemde wetten.
423 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fe-

derale Staat.
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De minister van Financiën moet de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk be-
heer en van de staatsbedrijven aan het Rekenhof bezorgen.

Op 31 december 2015 waren 29 staatsdiensten met afzonderlijk beheer en een staatsbedrijf 
operationeel424.

1.2 Stand van zaken
Op 30 september 2016 had de minister van Financiën de jaarrekening 2015 van de Koninklij-
ke Munt en van drie staatsdiensten met afzonderlijk beheer niet aan het Rekenhof bezorgd.

Tabel 54 –  Staatsbedrijf en staatsdiensten met afzonderlijk beheer waarvan de rekeningen niet aan 
het Rekenhof zijn overgezonden (toestand op 30 september 2016)

Instelling Jaar

Koninklijke	Munt	van	België 2015

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 2015

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de paspoorten, 
visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en legalisaties

2015

Regie van de Gevangenisarbeid 2015

Bron: Rekenhof

Op 30 september 2016 werden 26 jaarrekeningen van staatsdiensten met afzonderlijk be-
heer aan het Rekenhof overgezonden, waarvan twintig tijdig.

Tabel 55 –  Staatsdiensten met afzonderlijk beheer waarvan de rekeningen 2015 met vertraging aan 
het Rekenhof werden bezorgd (toestand op 30 september 2016)

Instelling Datum van ontvangst van de 
rekeningen (deadline: 30 juni)

Achterstand < 1 maand

Poolsecretariaat 6	juli	2016

Algemeen	Rijksarchief	en	Rijksarchief	in	de	Provinciën 8	juli	2016

Koninklijke	Bibliotheek	van	België 8	juli	2016

Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium 8	juli	2016

Koninklijk	Meteorologisch	Instituut	van	België 8	juli	2016

Studie- en documentatiecentrum “oorlog en heden-
daagse Maatschappij”(*)

14	juli	2016

Achterstand > 1 maand

nihil

(*)  het Studie- en documentatiecentrum “oorlog en hedendaagse Maatschappij” (SoMA) is opgenomen in de lijst van 

de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (SAB’s). Zijn begroting is immers openomen in de tabel van de begrotin-

gen van de SAB’s als bijlage bij de algemene uitgavenbegroting. Vanaf 2016 is het SoMA geïntegreerd in het Alge-

meen Rijksarchief.

Bron: Rekenhof

424 de nationale dienst voor Congressen heeft sinds augustus 2006 geen opdrachten meer, maar werd nog niet for-
meel afgeschaft. de laatste rekening die aan het Rekenhof werd overgezonden, had betrekking op het jaar 2005.
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Tabel 56 –  Staatsdiensten met afzonderlijk beheer waarvan de rekeningen 2015 tijdig aan het Reken-
hof werden overgezonden (toestand op 30 september 2016)

Instelling

nationale Veiligheidsoverheid

Selectiebureau van de federale overheid

Centrum voor internationale Conferenties Egmont ii-Egmontpaleis

internationaal Perscentrum

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Fed+

Fedorest

Muntfonds

Belgisch instituut voor Ruimte-Aeronomie

nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Koninklijk Belgisch instituut voor natuurwetenschappen

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Koninklijke	Musea	voor	Schone	Kunsten	van	België

Koninklijke	Sterrenwacht	van	België

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk

Centrale dienst voor duitse Vertaling

dienst voor Wetenschappelijke en Technische informatie

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten

Restauratie en hoteldienst van defensie

Bron: Rekenhof

2 Instellingen van openbaar nut onderworpen aan de wet van 
16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	
openbaar nut

Op 31 december 2015 vielen negentien instellingen van openbaar nut van de categorieën A, 
B en C onder het toezicht van ministers van de federale Staat. De instellingen van openbaar 
nut hebben allemaal rechtspersoonlijkheid.

Zoals in de voorgaande jaren is de toestand van de rekeningen van de socialezekerheidsin-
stellingen opgenomen in het Boek over de Sociale Zekerheid van het Rekenhof425.

2.1 Wettelijk en reglementair kader
De jaarrekeningen van de instellingen van openbaar nut van de categorieën A, B en C moe-
ten overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op 
het boekjaar aan het Rekenhof worden voorgelegd. De minister van Financiën is bevoegd 
om dat te doen.

425 Rekenhof, “overlegging van de rekeningen”, Boek 2016 over de Sociale Zekerheid, september 2016, p. 71-75. Be-
schikbaar op www.rekenhof.be.
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2.2 Stand van zaken
Op 30 september 2016 had de minister van Financiën de jaarrekeningen 2015 van twee in-
stellingen van openbaar nut niet aan het Rekenhof overgezonden.

Tabel 57 –  Instellingen van openbaar nut onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 waarvan de 
rekeningen niet aan het Rekenhof werden overgezonden (toestand op 30 september 2016)

Instelling Jaar

Regie der Gebouwen (categorie A) 2015

Pensioendienst voor de overheidssector (categorie A) 2015

Bron: Rekenhof

Op 30 september 2016 waren zeventien jaarrekeningen van instellingen van openbaar nut 
aan het Rekenhof overgezonden, waarvan dertien tijdig.

Tabel 58 –  Instellingen van openbaar nut onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 waarvan 
de rekeningen te laat aan het Rekenhof werden overgezonden (toestand op 30 septem-
ber 2016)

Instelling Datum van ontvangst van de 
rekeningen (deadline: 31 mei)

Achterstand < 1 maand

nihil

Achterstand > 1 maand

Koninklijke Muntschouwburg (categorie B) 7	juli	2016

Nationaal	Orkest	van	België	(categorie	B) 4	augustus	2016

Belgisch interventie- en Restitutiebureau (categorie B) 23	augustus	2016

instituut voor Veteranen – nationaal instituut voor oorlogs-
invaliden,	Oudstrijders	en	Oorlogsslachtoffers	(categorie	B)

21	september	2016

Bron: Rekenhof
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Tabel 59 –  Aan de wet van 16 maart 1954 onderworpen instellingen van openbaar nut waarvan de re-
keningen tijdig aan het Rekenhof werden overgezonden (toestand op 30 september 2016)

Instelling

Federaal Agentschap voor nucleaire Controle (categorie C)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (categorie A)

Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (categorie A)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (categorie A)

Bureau voor normalisatie (categorie C)

Federaal Planbureau (categorie A)

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (categorie B)

Participatiefonds (categorie C)

Zilverfonds (categorie B)

Nationaal	Geografisch	Instituut	(categorie	B)

instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (categorie B)

Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (categorie B)

nationale delcrederedienst (categorie C)

Bron: Rekenhof

3 Instellingen van openbaar nut sui generis

Elf instellingen sui generis moeten hun rekeningen overzenden aan het Rekenhof op grond 
van een bijzondere bepaling.

Het Rekenhof besloot bovendien de rekeningen van 34 instellingen te controleren op basis 
van artikel 5, § 3, van zijn organieke wet426.

De instellingen sui generis hebben verschillende rechtsvormen: nv’s van publiek recht, nv’s, 
stichtingen van openbaar nut, vzw’s enz.

Bijzondere bepalingen uitgezonderd is het de voorzitter van het beheersorgaan van de in-
stelling die de rekeningen overzendt aan het Rekenhof.

3.1 Wettelijk en reglementair kader
Voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en het Nationaal Ge-
denkteken van het Fort van Breendonk gelden in precieze overzendingsdata (31 mei x+1), 
net zoals voor de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen en de Nationale Kas voor Rampen-
schade (31 maart x+1).

Voor de andere instellingen sui generis zijn geen overzendingstermijnen bepaald. In dat ge-
val neemt het Rekenhof 30 juni x+1 als referentiedatum, naar analogie van de overzendings-
termijn van de algemene rekening427. Het is van oordeel dat slechts kan worden afgeweken 

426 Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
427 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fe-

derale Staat.
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van die datum wanneer andere wettelijke of reglementaire termijnen de naleving ervan in 
de weg staan.

3.2 Stand van zaken
Op 30 september 2016 waren de jaarrekeningen van zes instellingen sui generis niet over-
gezonden aan het Rekenhof.

Tabel 60 –  Instellingen van openbaar nut sui generis waarvan de rekeningen nog niet werden overge-
zonden aan het Rekenhof (stand van zaken op 30 september 2016)

Instelling Jaren

deposito- en Consignatiekas(*) 2015

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 2015

nationale Arbeidsraad 2015

Egov 2014	en	2015

Belgisch instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 2005	en	2015

Paleis voor Congressen 2015

(*)  de rekeningen 2015 van de deposito- en Consignatiekas werden voorlopig goedgekeurd door de toezichtcommis-

sie van de instelling op 7 juni 2016.

Bron: Rekenhof

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) vormt een bijzonder 
geval. Artikel 35 van de organieke wet van de instelling bepaalt immers dat de minister van 
Financiën de goedgekeurde rekeningen voor nazicht aan het Rekenhof moet bezorgen vóór 
31 mei van het jaar volgend op het boekjaar. De rekeningen moeten worden goedgekeurd 
door de minister van Financiën en door de minister van Begroting.

De rekeningen 2005 tot 2015 van het BIPT werden nog niet officieel overgezonden aan het 
Rekenhof, dat zijn controle uitvoert op basis van de officieuze rekeningen die de instelling 
overzendt.

In een brief van 22 augustus 2016 heeft de minister van Financiën het Rekenhof ervan op de 
hoogte gebracht dat hij er bij zijn collega-minister van Begroting op had aangedrongen de 
rekeningen zo spoedig mogelijk goed te keuren.

Op 30 september 2016 werden 39 jaarrekeningen van instellingen sui generis overgezonden 
aan het Rekenhof, waarvan 26 rekeningen binnen de termijnen.
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Tabel 61 –  Instellingen van openbaar nut sui generis waarvan de rekeningen 2015 te laat werden 
overgezonden aan het Rekenhof (stand van zaken op 30 september 2016)

Instelling Datum van ontvangst van de 
rekeningen(deadline: 30 juni)

Achterstand < 1 maand

Vermogen van de Koninklijke Militaire School 4	juli	2016

Belgische Maatschappij voor internationale investeringen 4	juli	2016

Koninklijk Belgisch Filmarchief 5	juli	2016

Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en Agrochemie 6	juli	2016

Europese ondergrondse onderzoeksinfrastructuur voor Berging 
van radioactief afval in een Kleiomgeving

13	juli	2016

Federaal Centrum voor de Analyse van de Migratiestromen, de 
Bescherming van de Grondrechten van de Vreemdelingen en de 
Strijd tegen de Mensenhandel

18	juli	2016

interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van 
discriminatie en Racisme

18	juli	2016

Achterstand > 1 maand

Federale Participatie- en investeringsmaatschappij 1	september	2016

Koninklijke Schenking 7	september	2016

Certi-Fed 15	september	2016

Zephyr-Fin 15	september	2016

Studiecentrum voor Kernenergie 19	september	2016

Fonds voor Spoorweginfrastructuur 22	september	2015

Bron: Rekenhof
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Tabel 62 –  Instellingen van openbaar nut sui generis waarvan de rekeningen 2015 binnen de termij-
nen werden overgezonden aan het Rekenhof (stand van zaken op 30 september 2016)

Instelling

Koninklijke Academie voor overzeese Wetenschappen

Belgoprocess

nationale Kas voor Rampenschade

nationale Kas voor oorlogspensioenen

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote ondernemingen

Credibe

Sociale individuele Gegevens

Fedesco

Fonds voor dringende Geneeskundige hulpverlening

Beschermingsfonds	voor	Deposito’s	en	Financiële	Instrumenten

Rentenfonds

Sociaal verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk

Startersfonds

Autoriteit	voor	Financiële	Diensten	en	Markten

instituut voor Gerechtelijke opleiding

instituut voor de nationale Rekeningen

instituut voor Radio-Elementen

Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid – eigen vermogen

Koninklijk Gesticht van Mesen

nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

Nationale	Instelling	voor	Radioactief	Afval	en	Verrijkte	Splijtstoffen

Vermogen van de Koninklijke Militaire School

ombudsdienst voor Energie

Smals

Sopima

Bron: Rekenhof

4 Administratieve openbare instelling met beheersautonomie

Bij koninklijk besluit van 19 februari 2016 werd de Controledienst voor de Ziekenfondsen 
en de Landsbonden van Ziekenfondsen (CDZ) vanaf 1 januari 2014 onderworpen aan de wet 
van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat.

Sindsdien valt de CDZ onder de regelgeving van de administratieve instellingen met be-
heersautonomie.
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4.1 Wettelijk en reglementair kader
In artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 wordt bepaald dat de minister van Begroting 
de goedgekeurde rekeningen van de administratieve instellingen met beheersautonomie 
ter controle voorlegt aan het Rekenhof vóór 31 maart van het jaar volgend op het desbetref-
fende boekjaar.

4.2 Stand van zaken
De rekeningen 2015 van de CDZ werden meer dan een maand te laat overgezonden aan het 
Rekenhof op 8 juli 2016.

5 Conclusies

Van de 95 instellingen die hun jaarrekeningen moeten overzenden aan het Rekenhof heb-
ben 59 dat binnen de termijnen gedaan, 24 waren te laat en twaalf hadden de jaarrekenin-
gen niet overgezonden op 30 september 2016.

De stand van zaken verbetert ten opzichte van 2015. Toen waren op 30 september 27 reke-
ningen niet overgezonden aan het Rekenhof. Wanneer de wet van 22 mei 2003 van toepas-
sing zal zijn op de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en op de instellingen van open-
baar nut zal de termijn voor de overzending van de rekeningen echter korter worden: hij is 
vastgelegd op 31 maart van het jaar volgend op het boekjaar.
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Inwerkingtreding van de wet 
van 22 mei 2003 – vervolgartikel
De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat is sinds 1 januari 2016 in werking getreden voor de administratieve diensten met 
boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven.

De FOD Budget en Beheerscontrole overweegt echter de inwerkingtreding van de wet van 
22 mei 2003 uit te stellen tot 2018 voor de diensten die door artikel 2, 2° tot 4° van de wet van 
22 mei 2003 worden beoogd en tot 2019 voor de met de administratieve openbare instellingen 
met beheersautonomie geassimileerde entiteiten. inwerkingtreding wet van 22 mei 2003 – vervolgartikel

1 Inleiding

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat definieert het budgettaire en boekhoudkundige kader van de admi-
nistratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA), de administratieve open-
bare instellingen (AOI) en de staatsbedrijven428.

Net zoals de diensten van algemeen bestuur moeten die entiteiten een geïntegreerde al-
gemene en budgettaire boekhouding voeren en uniforme boekhoud- en waarderingsre-
gels gebruiken die steunen op het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009429. De wet van 22 mei 2003 moest vanaf 1 januari 2012 in werking treden zodat de 
geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat, met de verrichtingen van alle catego-
rieën van diensten, kon worden opgesteld.

In zijn vorige Boek430 informeerde het Rekenhof over de initiatieven tot uitstel van de in-
werkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de diensten en instellingen, over de af-
stemming van de perimeter van de AOI op de classificatie S1311 Centrale Overheid van het 
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en over de voorstellen die de administratie 
voorbereidde om voor de diensten en instellingen afwijkingen in te voeren op de principes 
die aan de basis liggen van de wet van 22 mei 2003.

2 Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003

2.1 Wetten van 28 december 2011 en 8 mei 2014
De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 werd voor de diensten en instellingen 
twee maal uitgesteld.

428 diensten en instellingen bedoeld in artikel 2, 2° tot 4° van de wet.
429 Koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op onder 

andere de federale Staat.
430 Rekenhof, “inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de administratieve diensten met boekhoudkun-

dige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven”, 172e Boek, Volume i, okto-
ber 2015, p. 227.
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Artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen stelde de inwer-
kingtreding uit tot 1 januari 2014. Het bepaalde echter ook dat de koning de inwerkingtre-
ding kon vervroegen voor de diensten en instellingen die hij aanwees431. Dat uitstel was mee 
het gevolg van het onderzoek van het Rekenhof in 2010 naar de voorbereiding van de dien-
sten en instellingen op de boekhoudkundige verplichtingen van de wet van 22 mei 2003432. 
Het Rekenhof was toen van oordeel dat de entiteiten niet in staat zouden zijn de nieuwe re-
gels tijdig, correct en volledig toe te passen. Een opvolgingsaudit uit 2012 toonde trouwens 
aan dat niet alle operationele voorwaarden waren vervuld om de hervormingen uit de wet 
van 22 mei 2003 vanaf 2014 te kunnen uitvoeren433.

De wet van 8 mei 2014 stelde de inwerkingtreding opnieuw uit, tot 1 januari 2016434. Die 
wet verduidelijkte de toepassingssfeer van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003: alle dien-
sten met rechtspersoonlijkheid die het INR onder S1311 Centrale Overheid classificeert, met 
uitzondering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, vallen onder de wet. De 
wet bood kleine instellingen ook een alternatief om hun algemene boekhouding te voe-
ren: zij konden onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het boekhoudplan van 
het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een 
algemeen rekeningstelsel of van het algemeen rekeningstelsel als bijlage bij het konink-
lijk besluit van 19 december 2003 dat specifiek voor bepaalde (internationale) verenigingen 
zonder winstoogmerk of voor stichtingen is bedoeld435.

2.2 Ministerraad van 24 april 2015
De aanpassing van het toepassingsgebied van artikel 2 door de wet van 8 mei 2014 had tot 
gevolg dat een grote groep van diensten en instellingen met heel uiteenlopende rechts-
vormen, activiteiten en reglementering, de wet van 22 mei 2003 moesten toepassen. De 
FOD Budget en Beheerscontrole startte daarom in 2014 werkzaamheden op om de wet van 
22 mei 2003 aan te passen zodat die wet het budgettaire en boekhoudkundige kader van 
alle diensten en instellingen zou kunnen blijven. De voorstellen moesten de budgettaire 
en comptabele organisatie en controle beter omkaderen rekening houdende met het spe-
cifieke statuut, de huidige boekhoudkundige situatie en de financiële draagkracht van die 
diensten en instellingen.

De ministerraad van 24 april 2015 stemde ondertussen in met een verder uitstel van de in-
tegratie van de diensten en instellingen, gespreid over 2017 en 2018.

2.3 Ministerraad van 15 juli 2016
Het project tot aanpassing van de wet van 22 mei 2003 voor de diensten en instellingen 
dat de FOD Budget en Beheerscontrole in 2014 opstartte, is nog steeds niet afgerond. Om-
dat de inwerkingtreding in 2017 en 2018, zoals vooropgesteld door de ministerraad van 

431 Zie artikel 133 van de wet van 22 mei 2003.
432 Rekenhof, “Voorbereiding op de boekhoudkundige verplichtingen van de wet van 22 mei 2003 door de diensten die 

niet tot het algemeen bestuur behoren”, 167e Boek, Volume i, december 2010, p. 523-540.
433 Rekenhof, “Voorbereiding van sommige entiteiten op de comptabiliteitswet van 22 mei 2003: opvolgingsaudit”, 

169e Boek, Volume i, december 2012, p. 251-255.
434 Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 

comptabiliteit van de federale Staat.
435 Zie in dat verband Rekenhof, “Aanpassing van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003”, 171e Boek, Volume 

i, oktober 2014, p. 161-164.



INWERKINGTREDING	WET	VAN	22	MEI	2003	–	VERVOLGARTIKEL / 215

24 april 2015, niet meer haalbaar was, heeft de ministerraad van 15 juli 2016 een vooront-
werp van wet goedgekeurd om de wet van kracht te laten worden op 1 januari 2018 voor 
de diensten die door artikel 2, 2° tot 4° van de wet van 22 mei 2003 worden beoogd, en op 
1 januari 2019 voor de met de AOI met beheersautonomie geassimileerde entiteiten436.

In die optiek zou een eerste geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat pas vanaf 
het boekjaar 2018 kunnen worden opgesteld voor de diensten van algemeen bestuur en voor 
de instellingen die vanaf dat jaar aan de wet van 22 mei worden onderworpen. De verrich-
tingen van de andere instellingen zouden dan in de geconsolideerde jaarrekening 2019 kun-
nen worden geïntegreerd (voorlegging in 2020).

3 Gevolgen

De wet van 22 mei 2003 is, zoals bepaald, op 1 januari 2016 formeel in werking getreden 
voor alle diensten en instellingen. De ministerraad heeft echter ingestemd met een nieuw 
uitstel tot 2018 en 2019. Los van deze situatie437 zal het uitblijven van de goedkeuring van de 
tekstaanpassingen de volgende gevolgen hebben:

• Voor de diensten en instellingen zorgt de situatie voor ongerustheid. Zij hebben eerst 
tijd en middelen geïnvesteerd om het nieuwe budgettaire en boekhoudkundige kader 
vanaf 1 januari 2016 binnen de bepalingen van de wet van 8 mei 2014 te kunnen toepas-
sen438. Ze stellen vast dat de inwerkingtreding opnieuw zal worden uitgesteld en dat 
sommige bepalingen van de wet van 22 mei 2003 zullen worden gewijzigd.

• Voor één dienst, de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Zie-
kenfondsen439, is inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 133, 2e lid, 
van de wet van 22 mei 2003440 aan de koning biedt om de inwerkingtreding van de wet 
van 22 mei 2003 vroeger te doen ingaan dan de wettelijk geplande datum. Het konink-
lijk besluit van 19 februari 2016441 heeft de wet van 22 mei 2003 uitwerking verleend met 
ingang van 1 januari 2014.

Op basis van artikel 83 van de wet van 22 mei 2003 had het de algemene rekening van 
2015 van deze controledienst al op 31 mei 2016442 met zijn commentaar aan de Kamer van 

436 Dit	zijn	instellingen	met	rechtspersoonlijkheid	die	door	het	Instituut	voor	de	Nationale	Rekeningen	geclassificeerd	
worden onder de centrale overheid S1311 maar die niet behoren tot de categorie B en C van artikel 1 van de wet van 
16	maart	1954	betreffende	de	instellingen	van	openbaar	nut.

437 Ondanks	het	negatieve	advies	van	de	Inspectie	van	Financiën	werden	de	ontwerpteksten	nagenoeg	ongewijzigd	
aan het advies van de Raad van State voorgelegd. het Rekenhof beschikt niet over het advies van de Raad van 
State, dat geen opmerking zou maken over de retroactieve inwerkingtreding van de wet.

438 uit de controles van de rekeningen blijkt dat sommige entiteiten de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt 
in hun voorbereiding op de wet.

439 Dienst	die	werd	opgericht	door	artikel	49	van	de	wet	van	6	augustus	1990	betreffende	de	ziekenfondsen	en	de	
landsbonden	van	ziekenfondsen	en	die	volgens	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	instellingen	van	openbaar	
nut moet worden beschouwd als een instelling van openbaar nut, categorie C.

440 Zoals ingevoerd door de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en zoals aangepast door de wet 
van 8 mei 2014.

441 Koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van artikel 133, 2e lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende 
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

442 de inwerkingtreding met terugwerkende kracht van de wet vanaf het begrotingsjaar 2014 maakte het voor het 
Rekenhof onmogelijk de datum van 31 mei 2015 te respecteren voor de algemene rekening van dat jaar.
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Volksvertegenwoordigers moeten bezorgen. Die datum was voor het Rekenhof niet haal-
baar omdat de minister van Begroting de algemene rekening van 2014 pas op 8 juni 2016 en 
die van 2015 pas op 8 juli 2016 officieel aan het Rekenhof heeft overgelegd443.

• De inwerkingtreding op 1 januari 2016 van de wet heeft tot gevolg dat het beheer en de 
boekhouding van een ADBA voortaan in overeenstemming met artikel 77 van de wet 
van 22 mei 2003 door een wet wordt gescheiden van die van het algemeen bestuur. Tot 
dan steunden de oprichting en de koninklijke besluiten voor het administratief en finan-
cieel beheer van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (de oude benaming van een 
ADBA) op artikel 140 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten 
op de rijkscomptabiliteit.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor de ADBA Sociale Activiteiten bij de FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, opgericht met toepassing 
van artikel 72 van de wet van 18 december 2015444 dat de koning belast met de uitvoering 
ervan. De vertraging bij het nieuwe uitstel van de inwerkingreding van de wet zorgt ook 
hier voor juridische onduidelijkheid. Dat uitstel met uitwerking vanaf 1 januari 2016 im-
pliceert immers ook verder uitstel voor de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijk 
kader voor de oprichting, het administratief en financieel beheer van een ADBA.

• De bepalingen in de wet van 22 mei 2003 over controle en rapportering voor de dien-
sten en instellingen enerzijds en het algemeen bestuur anderzijds, nopen het Rekenhof 
voortaan op verschillende momenten te rapporteren over de algemene rekeningen van 
die entiteiten445. Het Rekenhof meent dat de termijnen die in de wet zijn opgenomen 
voor de entiteiten van artikel 2, 2° tot 4° weinig realistisch zijn. Het pleit ervoor de ter-
mijnen voor alle categorieën van diensten te uniformiseren.

poolsecretariaat: financieel en materieel beheer prinses elisabethbasis

443 Zie verder in dit deel het artikel “Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen: toe-
passing van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003”.

444 Wet	van	18	december	2015	houdende	diverse	financiële	bepalingen,	houdende	de	oprichting	van	een	administra-
tieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende een bepaling inzake de gelijk-
heid van vrouwen en mannen.

445 op 31 mei van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar voor de instellingen die vallen onder artikel 2, 2° tot 4° van de 
wet van 22 mei 2003 en op 31 oktober van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar voor de diensten van algemeen 
bestuur.
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Poolsecretariaat: financieel  
en materieel beheer van de  
wetenschappelijke basis  
“Prinses Elisabeth” op Antarctica
Naar aanleiding van de jaarlijkse controle van de rekeningen van het Poolsecretariaat (als 
staatsdienst met afzonderlijk beheer bij de POD Wetenschapsbeleid) heeft het Rekenhof op-
nieuw de publiek-private samenwerking onderzocht van het Poolsecretariaat en de Interna-
tionale Poolstichting (IPF) voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke 
basis “Prinses Elisabeth” op Antarctica. Het had in zijn 169e Boek al een artikel gewijd aan 
deze problematiek.

Midden 2015 heeft de Belgische Staat de geprivilegieerde samenwerking met de private partner 
stopgezet en voor een andere operator gekozen. Dit leidde tot tal van rechtszaken van de IPF 
tegen de Belgische Staat en de nieuwe operator. Het Rekenhof heeft erop aangedrongen de ju-
ridische onzekerheden op te lossen op een voor alle partijen bevredigende wijze. Ook moet de 
bevoegde staatssecretaris maatregelen treffen om de rechtmatige belangen van de Schatkist 
integraal te vrijwaren.

Voorts drong het Rekenhof erop aan:

• te voorzien in de nodige technische en juridische expertise om de wetenschappelijke basis 
te beheren;

• de activiteiten voor te bereiden en op te volgen met de vereiste documenten;
• de nodige financiële middelen te begroten voor het beheer en het onderhoud van de weten-

schappelijke basis;
• een instrumentarium uit te bouwen voor een effectieve controle op de activiteiten van de 

operator;
• het patrimonium en de voorraad in de rekeningen correct te waarderen;
• de middelen op te volgen die aan de operator zijn toegekend om zijn opdracht uit te voeren.

1 Inleiding

Het Poolsecretariaat is opgericht bij de POD Wetenschapsbeleid (hierna: Belspo) als 
een staatsdienst met afzonderlijk beheer, in toepassing van artikel 62 van de wet van 
24 juli 2008 houdende diverse bepalingen. Het staat in voor het financieel en materieel 
beheer van de wetenschappelijke basis “Prinses Elisabeth” (hierna: de Basis) in het kader 
van de schenking door de Internationale Poolstichting (International Polar Foundation, 
hierna: IPF) aan de Staat. Die schenking vloeit voort uit de partnerschapsovereenkomst 
van 15 juni 2007 tussen de IPF en de Belgische Staat, maar is niet volledig en is aan voor-
waarden gekoppeld. Zo behoudt de IPF een ondeelbaar symbolisch aandeel van 1/1000e van 
de eigendom (artikel 5 van de partnerschapsovereenkomst). Bovendien staat de Belgische 
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Staat in voor de financiering van het onderhoud en de werking van de Basis, evenals van het 
wetenschappelijk onderzoek. Ook is volgens de overeenkomst de IPF de geprivilegieerde 
partner van de Staat in het Poolsecretariaat en verantwoordelijk voor het onderhoud en de 
instandhouding van de Basis. De IPF mag de Basis ook gebruiken om zijn maatschappelijk 
doel na te streven.

In zijn verslagen over de controle van de rekeningen van het Poolsecretariaat die het Reken-
hof tussen 2012 en 2014 voorlegde aan de minister van Financiën446, de staatssecretaris voor 
Wetenschapsbeleid bevoegd voor het Poolsecretariaat en het Poolsecretariaat, formuleerde 
het opmerkingen en aanbevelingen over het financieel en materieel beheer van de Basis. 
Het wijdde ook al een artikel aan deze kwestie in zijn 169e Boek447.

Het Rekenhof pleitte daarbij voor:

• een betere wettelijke onderbouwing van de financiële engagementen van de Staat in de 
financiering, het onderhoud en de instandhouding van de Basis;

• de formalisering van de eigendomsoverdracht van de Basis via schenking in een nota-
riële akte;

• meer transparantie in de financiële verplichtingen van de Staat op lange termijn;
• een gepast beleidsinstrumentarium en middelen op het vlak van personeel opdat het 

Poolsecretariaat zijn verantwoordelijkheid inzake het financieel en materieel beheer 
van de Basis zou kunnen opnemen;

• een effectieve overheidscontrole op de IPF inzake de aanwending van de overheidsgel-
den en de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving in hoofde van de IPF.

Ook wees het erop dat de paritaire structuur van de beleidsraad, die werd voorgezeten door 
de voorzitter van de IPF, niet waarborgt dat de belangen van de Staat en de IPF in de wer-
king en de financiering van de Basis altijd overeenstemmen.

2 Controle van de rekeningen 2013 van het Poolsecretariaat

Het Rekenhof heeft in zijn verslag van 9 september 2015 aan de minister van Financiën 
over de controle van de rekeningen 2013 van het Poolsecretariaat vastgesteld dat de relatie 
tussen de Belgische Staat en de IFP midden 2015 zo verstoord was dat de Belgische Staat de 
geprivilegieerde samenwerking met de IPF heeft stopgezet en ervoor heeft gekozen met een 
andere operator samen te werken. Het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 tot vaststelling van de regels voor het beheer 
van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer “Poolsecretariaat” moest hiervoor de wettelijke 
basis leggen. De nieuwe regeling houdt in dat de private sector, en in het bijzonder de IPF, 
niet langer is vertegenwoordigd in de nieuwe beleidsraad448. Het koninklijk besluit verste-
vigt ook het gezag van de minister van Wetenschapsbeleid in het beheer van het Poolse-
cretariaat.

446 Verslagen gevoegd bij brieven van 14 maart 2012 (rekeningen 2010), 5 juni 2013 (rekeningen 2011) en 23 juli 2014 (re-
keningen	2012)	aan	de	minister	van	Financiën.

447 Rekenhof, “Poolsecretariaat. Financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke basis “Prinses Elisabeth” op 
Antarctica”, 169e Boek, Volume i, december 2012, p. 264-273. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

448 de leden van de nieuwe beleidsraad zijn benoemd met ministerieel besluit van 24 augustus 2015.
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Het Rekenhof was van mening dat het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 bezwaar-
lijk verzoenbaar was met de partnerschapsovereenkomst van 15 juni 2007, meer bepaald 
met artikel 6 van de partnerschapsovereenkomst die de overdracht van de Basis aan de 
Belgisch Staat afhankelijk maakt van de expliciete voorwaarde dat de IPF de geprivilegi-
eerde partner zou zijn in het kader van het Poolsecretariaat en dat de IPF de Basis mag 
gebruiken voor de realisatie van zijn maatschappelijk doel. Omdat het koninklijk besluit 
van 10 augustus 2015 elke verwijzing naar de IPF en de partnerschapsovereenkomst van 
15 juni 2007 schrapt, rees de vraag naar de impact hiervan op de schenking zelf.

Het Rekenhof benadrukte in dit verband dat zowel de Belgische Staat als de IPF er midden 
2015 schenen vanuit te gaan dat de protocolovereenkomst van 30 maart 2010 (die de aanvul-
ling en precisering inhield van de partnerschapsovereenkomst van 15 juni 2007, gewijzigd 
op 22 december 2008) niet langer bestond449. De protocolovereenkomst eindigt in principe 
door intrekking, annulering of herroeping van het koninklijk besluit of door vernietiging 
van de uitwerking ervan tussen de partijen conform artikel 159 van de Grondwet450. Geen 
van beide partijen had echter formeel de nietigheid van de initiële partnerschapsovereen-
komst van 15 juni 2007 vastgesteld451.

Mede in het licht van de overheidsinvesteringen in de Basis drong het Rekenhof er bij de be-
trokken instanties op aan het nodige te doen om de rechtmatige belangen van de Schatkist 
te vrijwaren. Ook moest worden verduidelijkt of de initiële partnerschapsovereenkomst 
van 2007 nog rechtsgeldig is en wat de consequenties zijn van het dispuut met de IPF voor 
de rechten en verplichtingen van de Belgische Staat inzake de schenking van de Basis en 
het beheer ervan.

De minister van Financiën noch de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid hebben gerea-
geerd op deze vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof.

3 Controle van de rekeningen 2014 en 2015 van het Poolsecretariaat

In zijn verslag van 31 augustus 2016 over de controle van de rekeningen 2014 en 2015 heeft 
het Rekenhof de problematiek geactualiseerd en opnieuw aanbevelingen geformuleerd over 
de wettelijkheid van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015, het beheer van de Basis, de 
incorporatie van de Basis in het vermogen van de Staat en de bijdrage van de Staat in de fi-
nanciering van de Basis. Het heeft dit verslag ook bezorgd aan de staatssecretaris voor We-
tenschapsbeleid, de voorzitter van de beleidsraad van het Poolsecretariaat en de directeur 
van het Poolsecretariaat. Bij de afsluiting van dit Boek had het Rekenhof geen antwoorden 
ontvangen.

449 in zijn brief van 25 maart 2015 geeft de iPF te kennen zich niet langer gebonden te achten door de protocolover-
eenkomst van 30 maart 2010. in lijn hiermee neemt de iPF de waarde van de Basis op in zijn activa (Zie jaarreke-
ning	2014).	In	zijn	verslag	van	9	september	2015	aan	de	minister	van	Financiën	merkte	het	Rekenhof	op	dat	het	
eenzijdig opeisen door de iPF van het eigendomsrecht van de Basis niet strookt met de protocolovereenkomst van 
30 maart 2010, meer bepaald artikel 2, § 6, en volgende.

450 Artikel 8, § 1, van de protocolovereenkomst van 30 maart 2010. 
451 de partnerschapsovereenkomst van 15 juni 2007 bevat geen bepalingen op grond waarvan tot de nietigheid ervan 

kan worden besloten. onverzoenbare geschillen tussen de partijen moeten via gerechtelijke weg worden opgelost 
(artikel 12).
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3.1 Wettelijkheid van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015
Ook de Raad van State benadrukte in zijn advies van 20 juli 2015 over het koninklijk besluit 
van 10 augustus 2015 dat het beheer van de Basis rekening moet houden met de in artikel 
62 van de wet van 24 juli 2008 bepaalde voorwaarden. Wegens een gebrek aan informatie 
formuleerde het een voorbehoud tegen een exclusief en eenzijdig beheer door de Belgische 
overheid452.

De IPF, de voorzitter en enkele bestuurders van de IPF hadden op 18 augustus 2015 in kort-
geding o.m. de buitenwerkingstelling gevraagd van het koninklijk besluit van 10 augus-
tus 2015453. Via het vonnis van 21 oktober 2015 oordeelde de rechter dat de eisen van de IPF 
ontvankelijk waren maar niet gefundeerd. Het vonnis legde bovendien de eisers een verbod 
op om de Basis te betreden (zoals gevraagd door de Belgische Staat), de werking van het 
Poolsecretariaat te verstoren alsook controle over de Basis uit te oefenen vanop afstand454.

De vertegenwoordigers van de IPF tekenden op 29 oktober 2015 beroep aan tegen deze uit-
spraak. In zijn arrest van 17 december 2015 oordeelde het Hof van Beroep dat het koninklijk 
besluit van 10 augustus 2015 strijdig is met de wet van 24 juli 2008. Dit arrest bevestigt de 
voorbehouden van het Rekenhof en de Raad van State. Het Hof van Beroep achtte de op-
schorting erga omnes echter niet gerechtvaardigd. Het besluit vertaalt immers de wil van de 
Belgische Staat te breken met het partnerschap en de IPF niet langer te beschouwen als de 
bevoorrechte partner van de Staat. Het Hof van Beroep stelt dat het onmogelijk is partijen 
te verplichten elkaar te verstaan en een overeenkomst te sluiten. Dit doet, volgens het Hof 
van Beroep, geen afbreuk aan de belangen van de IPF als mede-eigenaar in het kader van 
de schenking. Dit kan zich, wat de grond van de zaak betreft, eventueel vertalen in een 
schadevergoeding van de Staat aan de IPF. Het Hof van Beroep moedigde de Staat daarom 
aan een nieuw reglementair kader uit te werken die de rechten van de IPF volgens de part-
nerschapsovereenkomst van 2007 vrijwaart en tegemoet komt aan het algemeen belang en 
de continuïteit van de openbare dienst. Verder was het Hof van Beroep van mening dat de 
opzegging van de samenwerking de IPF niet mag verhinderen zijn maatschappelijk doel na 
te streven via de Basis voor zover het gebruik ervan de opdrachten van openbaar belang 
van de Staat niet hindert. Ook moest de Staat meewerken aan de opmaak van een plaats-
beschrijving en een tegensprekelijke inventaris van de Basis en de goederen en uitrusting 
die er zich bevinden.

De IPF en de vroegere bestuurders van de private sector hebben op 8 oktober 2015 de ver-
nietiging gevraagd van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 en van het ministerieel 
besluit (van 24 augustus 2015) dat de nieuwe leden van de beleidsraad benoemt. De Raad 
van State heeft op 5 september 2016 de vordering tot schorsing van het koninklijk besluit 

452 het Rekenhof heeft pas na de redactie van zijn controleverslag van 9 september 2015 over de rekeningen 2013 ken-
nis kunnen nemen van dit advies zodat het hiervan geen melding heeft gemaakt in dat verslag.

453 ook vroegen zij de nodige budgetten ter beschikking te stellen en het verbod voor de Belgische Staat om daden te 
stellen die het eigendomsrecht van de iPF op de Basis zouden schenden.

454 in zijn vonnis van 19 november 2015 legde de rechtbank van eerste aanleg bijkomende maatregelen op met het oog 
op het respecteren van het vonnis van 21 oktober 2015. ingevolge het verzet van de iPF verlaagde de rechtbank 
van eerste aanleg op 20 januari 2016 de opgelegde dwangsommen. de rechter besliste eveneens dat de iPF vanaf 
23 februari 2016 naar de Basis mocht voor het uitoefenen van zijn sociaal doel en dat, zoals bepaald in het arrest 
van 17 december 2015 (zie verder), voor deze datum een tegensprekelijke inventaris moest opgemaakt worden 
zonder echter de werking van het Poolsecretariaat te verstoren. Bij arrest van 16 juni 2016 vernietigde het hof van 
Beroep de vonnissen van 19 november 2015 en 20 januari 2016.
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van 10 augustus 2015 onderzocht en besliste op 23 september 2016 (arrest 235.839) tot de 
schorsing van de uitvoering van het besluit455.

3.2 Beheer van de Basis
Het Rekenhof heeft in zijn vorige verslagen gewezen op enerzijds de discrepantie tussen de 
wetgeving en reglementering die het financieel en materieel beheer van de Basis toever-
trouwen aan het Poolsecretariaat456 en anderzijds het feit dat deze opdrachten in werkelijk-
heid grotendeels werden uitgevoerd door de IPF. Het Poolsecretariaat beschikte immers 
niet over het wettelijk voorziene instrumentarium om zijn opdrachten uit te voeren en de 
IPF op afdoende wijze te controleren.

a) Het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 kwam deels aan deze bekommernissen 
tegemoet door expliciet in de mogelijkheid te voorzien de uitvoering van taken van het 
Poolsecretariaat, met het voorafgaande akkoord van de minister bevoegd voor het federale 
Wetenschapsbeleid, toe te vertrouwen aan hetzij één of meer diensten of organen van de 
Staat ofwel aan derden die over de vereiste expertise en menselijke en materiële middelen 
beschikten. In dat laatste geval moet de toewijzing verlopen via een overheidsopdracht. 
Ook moet er, wanneer de taken worden toevertrouwd aan diensten of organen van de Staat, 
een akkoord zijn tussen de minister bevoegd voor het federale Wetenschapsbeleid en de 
voor deze diensten of organen bevoegde minister.

Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt voor de campagne 2015-2016457, die is uitgevoerd 
door het Poolsecretariaat in samenwerking met Defensie458 en een nieuwe operator 459.

Voor de ondersteuning van de voorbereiding en de uitvoering van de campagnes die gedu-
rende de volgende vier jaar in de Basis zullen worden gevoerd voor rekening van het Poolse-
cretariaat schreef de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid een overheidsopdracht uit460. 
Ingevolge de vordering van de IPF van 17 juni 2016 wegens uiterst dringende noodzakelijk-
heid heeft de Raad van State op 20 juli 2016 echter de schorsing uitgesproken van de beslis-
sing om de overheidsopdracht uit te schrijven omdat hij op basis van de beschikbare infor-
matie niet kon beoordelen of de beslissing uitging van de bevoegde overheid461. De Raad was 
van mening dat het rechtzetten van deze onregelmatigheid naar alle waarschijnlijkheid de 

455 op 26 november 2015 had hij de vraag tot opschorting wegens hoogdringendheid van de beslissing van de minis-
terraad van 24 september 2015 tot toewijzing van een overheidsopdracht in het kader van de campagne 2015-
2016 afgewezen bij gebrek aan het vereiste belang. de situatie die de eisers aanklaagden, was immers niet het 
gevolg van de overheidsopdracht, wel van het gewijzigde besluit. Bovendien achtte de Raad van State zich onbe-
voegd om zich uit te spreken over de gebeurlijke aantasting van subjectieve rechten. 

456 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staats-
dienst met afzonderlijk beheer “Poolsecretariaat”.

457 de iPF probeerde op 12 april 2016 via kortgeding bij de rechtbank van eerste aanleg (vertrouwelijke) documenten 
van Belspo en defensie te verkrijgen in het kader van de campagne 2015-2016. ook vroeg de iPF het koninklijk be-
sluit van 10 augustus 2015 buiten werking te stellen en de iPF aan te duiden als operator voor het onderhoud van de 
Basis en de organisatie van de expedities. de rechter besliste op 1 juli 2016 dat de eisen van de iPF onontvankelijk 
waren.

458 Raamakkoord inzake de samenwerking voor de uitvoering van de BERLARE 2015-2016 campagne aan het Prinses 
Elisabeth Station ondertekend op 25 januari 2016.

459 Beslissing van de ministerraad van 24 september 2015. 
460 de ministerraad van 29 april 2016 had de staatssecretaris gemachtigd om die opdracht te lanceren. de opdracht 

wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring van de ministerraad voorgelegd.
461 die beslissing bevond zich niet in het administratief dossier dat Belspo had overgezonden.
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volgende campagne van het Poolsecretariaat niet in het gedrag zou brengen. Ook wogen de 
negatieve gevolgen van een schorsing niet op tegen de voordelen ervan.

b) Artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 vereist dat het Poolsecretariaat 
beschikt over beleidsinstrumenten om zijn taken uit te voeren zoals een beleidsplan, een 
jaarprogramma van de activiteiten van de Basis en van het Poolsecretariaat met naleving 
van het beleidsplan, een jaarlijkse begroting, financiële rekeningen en een investerings-
plan, boordtabellen om de evolutie van het beheer van het Poolsecretariaat en van de Basis 
te volgen en te beoordelen, een wervingsplan en een activiteitenverslag.

Ook in 2016, meer dan zes jaar na de opstart van het Poolsecretariaat, ontbreekt dit instru-
mentarium zo goed als volledig. Het beleidsplan vormt nochtans een cruciaal element in 
het beheer van de Basis. Gekoppeld aan dit beleidsplan moet het Poolsecretariaat jaarlijks 
een investeringsplan uitwerken voor de financiering van de noodzakelijke investeringen in 
de Basis. Het Rekenhof wijst erop dat voor het jaar 2016 niet voorzien is in een budget voor 
(grote) investeringen aan de Basis. Volgens de directeur van het Poolsecretariaat dringen 
zich nochtans op korte termijn investeringen op om schade aan de Basis, letsels bij de expe-
ditieleden alsook imagoschade voor de Belgische Staat te vermijden.

Het Rekenhof merkt voorts op dat het personeel van het Poolsecretariaat enkel bestaat 
uit een directeur en, sinds 1 augustus 2015, uit een boekhoudster (weliswaar op tijdelijke 
basis). Zij beschikken echter niet over de vereiste technische en juridische kennis voor het 
financieel beheer.

3.3 Vermogen van de Staat
Het Rekenhof dringt er al jaren op aan dat de waarde waarvoor en de wijze waarop de Basis 
moet worden opgenomen in het actief van de Staat, moet worden bepaald. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met alle onroerende goederen door incorporatie, ongeacht of 
zij vervat zitten in de oorspronkelijke schenking dan wel of zij gerealiseerd zijn via latere 
investeringen en financiële tussenkomsten van de Staat.

Het Poolsecretariaat kwam hier (gedeeltelijk) aan tegemoet door deze activa op te nemen 
in de rekeningen 2014 voor een aanschaffingswaarde van 24.438.575,41 euro462. Dit houdt 
verband met het feit dat ook de IPF sinds 2014 de Basis opneemt in haar jaarrekening. Het 
Poolsecretariaat steunt voor de waardebepaling overigens op verantwoordingsstukken van 
de IPF zodat deze mogelijk niet volledig is.

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van het Hof van Beroep van 17 decem-
ber 2015 verkreeg de IPF vanaf 23 februari 2016 opnieuw het recht de Basis te betreden voor 
het uitoefenen van zijn sociaal oogmerk, echter op voorwaarde dat het de publieke dienst-
verlening door de Belgische Staat in het kader van de Basis niet in het gedrang bracht. Het 
Hof van Beroep eiste ook dat de Belgische Staat zou meewerken aan de opmaak van een 
plaatsbeschrijving en een tegensprekelijke inventaris van de Basis en de goederen en uit-
rusting die er zich bevinden463.

462 Waarop op 1 januari 2014 11.534.611,14 euro aan afschrijvingen zijn geboekt.
463 Te vergelijken met de inventaris opgemaakt op 1 september 2009 (toegevoegd als bijlage aan de protocolovereen-

komst van 30 maart 2010).
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Hoewel het Poolsecretariaat de werkzaamheden al had voorbereid kon de inventaris niet 
volledig worden opgemaakt door de korte tijdspanne (gezien de slechte weersomstandig-
heden) en de discussies over de praktische opmaak ervan en de draagwijdte van het ar-
rest van het Hof van Beroep. Volgens het Poolsecretariaat zal de inventaris verder worden 
opgemaakt op basis van de beschikbare verantwoordingsstukken. In zijn commentaar bij 
de rekeningen 2015 vermeldt het Poolsecretariaat dat het geen inventaris heeft ontvangen 
van de IPF en dat door omstandigheden geen gevolg was gegeven aan de eis van het Hof 
van Beroep tot opmaak van de inventaris464. Het heeft daarom een inventaris opgemaakt 
op basis van de facturen ontvangen van de IPF465. In de toekomst zal het Poolsecretariaat 
het nodige doen voor een correcte waardering van de inventaris. Ook de voorraad op de 
Basis is niet gewaardeerd en niet opgenomen in de rekeningen. Volgens de toelichting bij 
de rekeningen 2015 wil het Poolsecretariaat een externe auditor inschakelen om de waarde 
ervan te bepalen.

3.4	 Bijdrage	van	de	Staat	in	de	financiering	van	de	Basis
a) De begroting 2015 van Belspo voorziet in een dotatie aan het Poolsecretariaat van 
3.244.000 euro. Die dient voor de financiering van de kosten voor de operator van een ge-
deelte van de campagne 2015-2016, het betalen van een eerste gedeelte aan Defensie in het 
kader van de samenwerking voor de campagne 2015-2016, het betalen van de facturen voor 
het transport voor de campagne (en dit zowel voor de achterstallige facturen van de IPF als 
voor de facturen voor de campagne 2015-2016), het betalen van de facturen in het kader van 
het gebruik van de satelliet en de kosten voor de werking van het Poolsecretariaat.

Omdat het Poolsecretariaat inmiddels uitstaande facturen van de IPF had overgenomen en 
betaald466, legde het conform het advies van 28 oktober 2015 van de Inspectie van Financiën 
(hierna: IF) een beperkte provisie aan van 152.000 euro voor de betaling van achterstallige 
facturen van de IPF voor vorige campagnes, na ontvangst van de nodige verantwoordings-
stukken467. IF merkte in zijn advies van 18 december 2015 op dat door onvoorziene kosten, 
te wijten aan niet betaalde facturen door de IPF uit het verleden, er kredietoverschrijdingen 

464 de iPF heeft in 2015 voor 3.896.598 euro uitrustingsgoederen geactiveerd en onmiddellijk integraal afgeschreven. 
de toelichting bij de jaarrekening maakt melding van de tegensprekelijke inventaris. Volgens het verslag van de 
bedrijfsrevisor over de jaarrekening 2015 van de iPF waren er problemen bij de opmaak van de inventaris, en met 
name het tegensprekelijke karakter ervan.

465 Zo blijkt uit de rekeningen 2015 dat investeringen van voorgaande campagnes zijn toegevoegd op basis van infor-
matie verkregen tijdens de campagne 2015-2016 en door de van de iPF ontvangen facturen opnieuw te beoordelen 
als investering of uitgave. die oefening was voor de rekeningen 2014 niet mogelijk door de laattijdige aanstelling 
van de rekenplichtige en de snelle opmaak van de rekeningen die hierop volgde.

466 het Poolsecretariaat ondertekende op 8 oktober 2015 en 19 oktober 2015 contracten met twee instellingen. het 
nam op die basis de last van de iPF over van openstaande facturen bij die instellingen van de campagnes 2013-
2014 (225.138,00 euro) en 2014-2015 (910.047,00 euro), samen 1.135.185,00 euro. het bedrag voor de cam-
pagne 2014-2015 werd verrekend met het openstaande saldo aan de iPF voor deze campagne. het bedrag van 
225.138,00 euro werd betaald via de reserves (224.632, 00 euro) en de begroting (776,00 euro) van het Pool-
secretariaat. dat bekwam bij de overname het recht dit bedrag terug te vorderen bij de iPF. de vordering van 
225.138,00 euro is echter niet opgenomen in de rekeningen 2015 en het Poolsecretariaat heeft geen acties onder-
nomen om dit bedrag te recupereren. 

467 de iPF en de Belgische Staat hebben immers in de overeenkomst van 18 juli 2013 aanvaard dat de uit te keren 
bedragen het voorwerp moeten uitmaken van een onderzoek van iF op basis van rechtvaardigingsstukken. dit 
strookt ook met artikel 4, § 3, van de protocolovereenkomst van 30 maart 2010 op grond waarvan de iPF al zijn 
uitgaven schriftelijk moet rechtvaardigen (factuur, bestek enz.) bij de boekhouder van het Poolsecretariaat. het 
Rekenhof had begin augustus 2016 nog geen antwoord ontvangen op zijn vraag of het Poolsecretariaat inmiddels 
de verantwoordingstukken voor de achterstallige facturen heeft ontvangen.
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zijn op het budget van 2015. Door de overschrijding moest er een beroep worden gedaan op 
de reserves die volgens IF opnieuw moeten worden aangevuld in 2016 (behoudens eventuele 
betalingen468 aan de IPF).

Het Rekenhof wijst er in dit verband nog op dat de financiële impact van het conflict tussen 
de Belgische Staat en de IPF op de vergoedingen die het Poolsecretariaat gebeurlijk nog ver-
schuldigd is voor de campagnes 2014-2015 en vroeger, niet duidelijk is. Het Poolsecretariaat 
maakt hiervan melding in de toelichting bij zijn rekeningen 2015. Zo werd de Belgische 
Staat op 8 mei 2015 bij verstek veroordeeld tot betaling van 2.146.423 euro (in hoofdsom, 
zonder intresten). De staatssecretaris tekende op 1 juli 2015 beroep aan tegen deze beslis-
sing. Bij het afronden van de controle van het Rekenhof (augustus 2016) was er nog geen 
uitspraak in deze rechtszaak.

b) Het Rekenhof had n.a.v. de controle van de rekeningen 2012 en 2013 opgemerkt dat de 
65-35 %-verdeling bij de uitkering van de dotatie469 voor problemen zorgt omdat de IPF 
(operator tot en met de campagne 2014-2015) de kosten voornamelijk voorafgaandelijk aan 
de campagne maakt en genoodzaakt is gebruik te maken van andere financieringsbronnen 
of eigen middelen. Een vervroeging van de termijnen van vereffening en storting van de 
dotatie aan het Poolsecretariaat, zoals het geval is bij de andere staatsdiensten van Belspo, 
had hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 biedt als zodanig geen antwoord op dit pro-
bleem. Omdat de samenwerking met de operator vanaf het najaar 2015 steunt op een over-
heidsopdracht, moet de problematiek van de prefinanciering voortaan echter in dat licht 
worden beschouwd. Het Poolsecretariaat heeft in het contract met de nieuwe operator voor 
de campagne 2015-2016 betalingsmodaliteiten opgenomen en wil die ook bij volgende cam-
pagnes opnemen in de overheidsopdracht.

Het Rekenhof merkt hierbij op dat de nieuwe werkwijze het de operator mogelijk maakt 
kennis te nemen van de financieringsmodaliteiten van zijn opdracht. Het is inderdaad be-
langrijk blijvend op te volgen dat de operator tijdig over voldoende middelen beschikt voor 
de uitvoering van zijn opdracht om imagoschade voor de Belgische Staat te vermijden wan-
neer de operator, door financieringsproblemen, zijn opdracht slechts gebrekkig kan uitvoe-
ren. Het Rekenhof heeft niettemin gewezen op het principe van de verstrekte en aanvaarde 
diensten dat in de wetgeving op de overheidsopdrachten is ingeschreven470, waarbij voor-
schotten enkel kunnen worden toegekend in één van de reglementair voorziene gevallen.

4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Wettelijkheid van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015
Het Rekenhof heeft de minister van Financiën gevraagd tijdig te worden geïnformeerd over 
de evolutie van de gerechtelijke procedures. Het dringt erop aan de juridische onduidelijk-

468 het betreft hier, conform het advies van iF van 28 oktober 2015, de saldobetaling van de campagne 2014-2015 mi-
nus de overgenomen en betaalde facturen met betrekking tot de campagne 2014-2015. 

469 Waarbij 35 % van de dotatie slechts wordt uitgekeerd na de goedkeuring van de rekeningen en dus na de campagne.
470 Artikel	7	van	de	wet	van	15	juni	2006	betreffende	de	overheidsopdrachten	en	bepaalde	opdrachten	voor	werken,	

leveringen en diensten. Voorschotten kunnen enkel worden toegekend in één van de reglementair voorziene ge-
vallen (principe van verstrekte en aanvaarde diensten).
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heden of zwakten in de huidige constellatie van het financieel en materieel beheer van de 
Basis op te lossen op een voor alle partijen bevredigende wijze. Het is cruciaal dat de aan-
stelling van de operator voor de volgende campagnes kan steunen op degelijke regelgeving. 
Bij de aanstelling van de operator van de Basis moet er alleszins oog zijn voor het efficiënte 
en effectieve beheer van het Poolsecretariaat en de rechtmatige belangen van de Belgische 
Staat in de Basis. In afwachting van de gerechtelijke uitspraken moet de staatssecretaris 
voor Wetenschapsbeleid het nodige doen om die belangen te vrijwaren.

4.2 Beheer van de Basis
Het Rekenhof dringt er in het kader van een goed beheer van de Basis opnieuw op aan:

• te zorgen voor de nodige technische en juridische expertise471 zodat het goed financieel 
beheer van de staatsdienst niet wordt belemmerd;

• de vereiste documenten voor de voorbereiding en de opvolging van de activiteiten (be-
leidsplan, jaarprogramma en investeringsplan, boordtabellen, wervingsplan en activi-
teitenverslag) op te stellen en goed te keuren;

• de nodige financiële middelen te begroten in het kader van het beheer en het onderhoud 
van de Basis;

• een instrumentarium uit te bouwen waarmee het Poolsecretariaat een effectieve con-
trole kan uitvoeren op de activiteiten van de operator.

Bij gebrek aan een aangepast personeels- en aanwervingsplan moet het Poolsecretariaat de 
nodige ondersteuning krijgen van Belspo en beschikken over een onafhankelijke vertegen-
woordiger op de Basis of een lid van de campagne aangewezen door het Poolsecretariaat en 
die aan hem rapporteert.

4.3 Vermogen van de Staat
Omdat de tegensprekelijke inventaris niet is afgerond en het Poolsecretariaat niet beschikt 
over de noodzakelijke informatie van de IPF, bestaat er geen zekerheid over de juistheid en 
volledigheid ervan zoals opgenomen in de rekeningen. Het Rekenhof benadrukt dat het 
Poolsecretariaat het nodige moet doen om tegemoet te komen aan de eis van het Hof van 
Beroep om een tegensprekelijke inventaris op te maken. De waarde van het patrimonium 
dat behoort tot de Belgische Staat moet vervolgens ook correct blijken uit de rekeningen. 
Ook de voorraad moet op korte termijn worden gewaardeerd in de rekeningen.

4.4	 Bijdrage	van	de	Staat	in	de	financiering	van	de	Basis
Het Rekenhof dringt erop aan erover te waken dat de operator tijdig over voldoende mid-
delen beschikt om zijn opdrachten uit te voeren. De nieuwe werkwijze maakt het de ope-
rator wel mogelijk kennis te nemen van de financieringsmodaliteiten van zijn opdracht. 
Het Rekenhof benadrukt echter dat de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving 
betreffende de betaling van voorschotten correct moeten worden nageleefd.

471 Bv. voor het opmaken van een gedetailleerde overheidsopdracht voor de gunning van de operator alsook voor de 
evaluatie van de technische werkzaamheden uitgevoerd door deze operator. 
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Controledienst voor de  
Ziekenfondsen en Landsbonden 
van Ziekenfondsen: toepassing 
van de comptabiliteitswet van 
22 mei 2003
De Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen moet sinds 1 ja-
nuari 2014 als eerste, en vooralsnog enige, openbare instelling een boekhouding voeren en 
rekeningen opmaken volgens de wet van 22 mei 2003 en het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2009. Die wetgeving draagt het Rekenhof ook op zijn opmerkingen naar aanleiding van de 
controle van de rekeningen mede te delen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Controledienst past de boekhoud- en begrotingswetgeving niet volledig toe als gevolg van 
het onvolledige reglementaire kader. Voorts stelt het Rekenhof vast dat de reserves van de 
Controledienst jaarlijks toenemen door de financieringswijze en de onderbenutting van de uit-
gavenkredieten. controledienst ziekenfondsen en Landsbonden van ziekenfondsen: comptabiliteitswet

1 Context

De Controledienst voor de Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen (hierna: 
Controledienst) is een instelling van openbaar nut van categorie C, onderworpen aan de 
wet van 16 maart 1954472. Het koninklijk besluit 19 februari 2016473 heeft de instelling met 
ingang van 1 januari 2014 ingedeeld bij de administratieve openbare instellingen (AOI) van 
de wet van 22 mei 2003474.

Dat heeft tot gevolg dat de Controledienst niet langer de wet van 16 maart 1954 moet toepas-
sen bij de opmaak en de uitvoering van de begroting, het voeren van de boekhouding en 
de opmaak en het overleggen van de rekeningen. De wet van 22 mei 2003 bepaalt voortaan 
het kader voor de begroting, de boekhouding, de administratieve organisatie en de interne 
controle. Voor het voeren van de algemene boekhouding legt het koninklijk besluit van 
10 november 2009475 het boekhoudplan en de regels voor waardering- en aanrekening vast.

Het reglementair kader voor de AOI is echter nog niet volledig uitgewerkt. Belangrijke re-
glementaire besluiten moeten nog worden uitgevaardigd, zoals die over de opmaak van de 

472 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.
473 Koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot uitvoering van artikel 133, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 hou-

dende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
474 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
475 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat 

en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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begroting, de functiescheidingen in de administratieve organisatie en de opdrachten van 
de interne audit.

Anderzijds heeft de ministerraad op 15 juli 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat 
de wet van 22 mei 2003 wijzigt. Voor de AOI houdt die wijziging onder meer de versoepeling 
van begrotingsregels in.

Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting de reke-
ningen voor 31 maart van het jaar volgend op het begrotingsjaar moet overzenden aan het 
Rekenhof. Dat deelt die rekeningen samen met zijn opmerkingen uiterlijk op 31 mei mee 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Omdat de minister van Begroting de rekenin-
gen 2014 en 20015 van de Controledienst laattijdig heeft overgezonden aan het Rekenhof 
was het niet mogelijk de datum van 31 mei te respecteren. Om tegemoet te komen aan het 
bovenvermelde artikel 93, § 2, deelt het Rekenhof de rekeningen van de Controledienst van 
de jaren 2014 en 2015 met zijn opmerkingen mee aan de Kamer via zijn 173e Boek476.

2 Onderzoek

Naar aanleiding van de controle van de rekeningen over de jaren 2014 en 2015 heeft het 
Rekenhof onderzocht hoe de Controledienst de wetgeving naleeft.

Het heeft zijn opmerkingen op 7 september 2016 in een verslag meegedeeld aan de minister 
van Begroting, de minister van Sociale Zaken en de Controledienst. Bij de afsluiting van dit 
Boek had het Rekenhof geen antwoorden ontvangen.

3 Resultaten van het onderzoek

3.1 Opmaak van de begroting en de rekeningen

3.1.1 Begrotingsontwerp
De Controledienst moet jaarlijks een begroting opmaken in de vorm en binnen de termijnen 
die de koning bepaalt. De minister van Sociale Zaken en de minister van Begroting keuren 
dat begrotingsontwerp goed477. De ministerraad keurde echter pas op 15 juli 2016 een ont-
werp van koninklijk besluit goed dat de regels vastlegt voor de opmaak van het begrotings-
ontwerp478.

Omdat de regels over de voorstelling en de inhoud van de begrotingsontwerpen nog niet wa-
ren gepubliceerd, heeft de Controledienst zijn begrotingsontwerpen voor 2014 en 2015 op-
gemaakt volgens het model van het koninklijk besluit van 7 april 1954479, maar met de in-

476 de rekeningen 2014 en 2015 zijn opgenomen in Volume iii van dit 173e Boek dat enkel online wordt gepubliceerd op 
www.rekenhof.be.

477 Artikelen 86 en 87 van de wet van 22 mei 2003. die werkwijze verschilt niet van de regels waaraan de Controle-
dienst	was	onderworpen	krachtens	de	wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	
openbaar nut.

478 dat besluit legt de voorstelling en de inhoud van de begrotingsontwerpen en de daarbij te voegen verantwoor-
dingsstukken vast.

479 Koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de begroting en de comptabiliteit van de bij de 
wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut.
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deling van de begrotingsrekeningen van het koninklijk besluit van 10 november 2009 op 
basis van de economische classificatie. Wat de kalender, de verantwoordingsstukken en 
de raming van sommige kredieten betreft, past de Controledienst de instructies van de 
minister van Begroting toe zoals die blijken uit de omzendbrieven van de FOD Budget en 
Beheerscontrole.

3.1.2 Opmaak en voorlegging van de rekeningen

Voorlegging van de rekeningen
Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003 stelt dat de Controledienst de rekeningen op-
maakt en ze voor goedkeuring aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
voorlegt. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stuurt de goedgekeurde re-
keningen ten laatste op 1 maart van het jaar volgend op het boekjaar naar de minister van 
Begroting. Die legt de rekeningen voor 31 maart aan het Rekenhof voor.

Tabel 63 –  Opmaak en voorlegging van de rekeningen van de Controledienst

Wettelijke 
termijn

Rekeningen 
2014

Rekeningen 
2015

Goedkeuring van de rekeningen door de Raad voor	1	maart	t	+	1 4	mei	2015 28	april	2016

Voorlegging aan het Rekenhof 31	maart	t	+	1 8	juni	2016 8	juli	2016

Bron: Rekenhof

De vertraging in de voorlegging van de rekeningen 2014 is vooral het gevolg van de laat-
tijdige publicatie van het koninklijk besluit van 19 februari 2016. De Controledienst heeft 
de rekeningen onmiddellijk na de goedkeuring ervan door de Raad doorgestuurd naar de 
minister van Sociale Zaken. Uit de toelichting van de FOD Sociale Zekerheid blijkt echter 
dat de minister die rekeningen niet onmiddellijk heeft goedgekeurd, omdat er nog geen 
uitvoeringsbesluit was voor de toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen. Daardoor 
zijn de rekeningen 2014 pas op 1 april 2016 naar de minister van Begroting gestuurd.

Door de vertraging in de voorlegging van de rekeningen van 2014 en 2015 kon het Rekenhof 
deze niet voor de wettelijke datum van 31 mei van het jaar dat volgt op het boekjaar voorleg-
gen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers480.

Op te stellen rekeningen
In uitvoering van artikel 4 van de wet van 22 mei 2003 moet de Controledienst een jaarre-
kening en een uitvoeringsrekening van de begroting opmaken.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening 
van de begrotingsverrichtingen (volgens de economische classificatie) en de toelichting. Ze 
wordt opgesteld volgens het model van het koninklijk besluit van 29 april 2012481 en bevat 
de in dat besluit opgesomde bijlagen.

480 Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003.
481 Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening 

van de diensten van de federale Staat.
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De jaarrekening van de Controledienst beantwoordt aan dat model en bevat ook de voor-
geschreven bijlagen.

De uitvoeringsrekening van de begroting van de Controledienst is opgesteld volgens de be-
palingen van artikel 28 van de wet van 22 mei 2003. Omdat de in de begroting opgenomen 
vastleggingskredieten identiek zijn aan de voor het jaar geraamde vereffeningskredieten 
(zie punt 3.2.3), is er geen afzonderlijke rapportering over het gebruik van de vastleggings-
kredieten.

3.2 Basisprincipes van de boekhouding

3.2.1 Vastgestelde rechten
Tot en met het boekjaar 2013 voerde de Controledienst zijn boekhouding volgens het prin-
cipe van de verworven rechten482. Overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van de wet van 
22 mei 2003 moet een verrichting daarentegen aan het boekjaar of aan het begrotingsjaar 
worden gehecht waarin ze heeft plaatsgehad483. Om tot dat jaar te behoren moeten de rech-
ten zijn vastgesteld tijdens het jaar zelf484.

Uit de controle van de rekeningen 2014 en 2015 blijkt dat de Controledienst vanaf 2014 zijn 
verrichtingen boekt op basis van vastgestelde rechten.

3.2.2 Boekhouding en waarderingsregels
Zoals voorgeschreven door artikel 22 van de wet van 22 mei 2003 zijn de algemene en bud-
gettaire boekhouding bij de Controledienst geïntegreerd.

De instelling heeft haar boekhoudplan en waarderingsregels (die waren gebaseerd op de re-
gels voor de instellingen van de sociale zekerheid) afgestemd op het koninklijk besluit van 
10 november 2009. De Raad van de Controledienst heeft die regels op 13 mei 2013 goedge-
keurd. De Controledienst wijst erop dat de begeleiding door de dienst Federale Accountant 
(FOD Budget en Beheerscontrole) beperkt was en dat de medewerkers van die dienst vaak 
geen antwoord gaven op technische vragen over de omzetting van het vroegere naar het 
nieuwe boekhoudplan en de interpretatie van de wetgeving485.

3.2.3 Vastleggingskredieten
Artikel 19 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de begrotingsboekhouding een onder-
scheid maakt tussen:

482 Een recht wordt als verworven beschouwd als het recht op betaling in het boekjaar is vervallen. daarom worden de 
lonen van december pas in januari geboekt.

483 in het systeem van de vastgestelde rechten worden de lonen van december in die maand geboekt (jaar van de 
prestatie).

484 Een recht is vastgesteld wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: a) het bedrag is op nauwkeurige 
wijze vastgesteld, b) de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is bepaalbaar, c) de verplichting om te 
betalen bestaat, en d) de administratie bezit een verantwoordingsstuk.

485 in eerdere audits over de invoering van de wet van 22 mei 2003 wees het Rekenhof ook al op de beperkte onder-
steuning door de dienst Federale Accountant. Zie onder meer: Rekenhof, “Voorbereiding van sommige entiteiten 
op de comptabiliteitswet van 22 mei 2003: opvolgingsaudit”, 169e Boek, Volume i, december 2012, p. 251-254. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be. 
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• “Vastleggingskredieten: hierop kunnen bedragen worden vastgelegd voor verbintenissen 
die tot stand komen tijdens het begrotingsjaar of, bij recurrente verbintenissen over meer-
dere jaren, voor de bedragen die tijdens het begrotingsjaar opeisbaar zijn486, en

• Vereffeningskredieten: voor de vereffening van verrichtingen uit hoofde van de rechten tij-
dens het begrotingsjaar vastgesteld in uitvoering van de voorafgaandelijk vastgelegde ver-
bintenissen.”

De Controledienst neemt echter in zijn begroting geen bedragen op voor de vastleggings-
kredieten. De dienst stelt in de toelichting bij de begroting dat de geraamde uitgavenkre-
dieten tegelijk vastleggings- en vereffeningskredieten zijn. Dat strookt echter niet met de 
bovenvermelde wetgeving.

Volgens artikel 27 van de wet van 22 mei 2003 moet de Controledienst in zijn uitvoerings-
rekening van de begroting rapporteren over het gebruik van de vastleggings- en de veref-
feningskredieten. Artikel 28 voorziet bovendien in een toelichting over het gebruik van de 
vastleggingskredieten en over de vastgestelde rechten die tijdens het jaar zijn geboekt maar 
nog niet zijn vereffend. De Controledienst heeft ook die bepalingen niet toegepast487.

3.3 Nazicht van de rekeningen
Uit het nazicht van de rekeningen blijkt dat de Controledienst de boekjaren 2014 en 2015 af-
sluit met een positief resultaat (respectievelijk 48.888,79 euro en 345.426,56 euro). Dat 
zorgt voor een toename van de boekhoudkundige reserves van de instelling. Die bestaan 
uit een administratieve reserve, het fonds voor het vastliggend en het opnieuw overgedra-
gen resultaat. De administratieve reserve (1.064.597,41 euro op 31 december 2015) bedraagt, 
conform het plafond dat in de waarderingsregels is vastgesteld, 20 % van de begrotingsuit-
gaven (5.322.987,04 euro). Het teveel is geboekt als “opnieuw over te dragen resultaat”. De 
totale reserves stegen eind 2015 tot 4.355.333,82 euro.

De Controledienst verkrijgt zijn financiële middelen volledig uit bijdragen van de zieken-
fondssector (5.355.558,06 euro in 2015). De bijdrage van die sector in de werkingskosten 
wordt berekend op basis van de begrote uitgavenkredieten van de Controledienst. De Con-
troledienst ging bij de opmaak van de begroting 2014 en 2015 uit van een negatief saldo en 
de aanwending van zijn reserves. Door de onderbenutting van de meeste uitgavenkredieten 
namen de reserves echter toe. Zij dekken eind 2015 81,8 % van de budgettaire uitgaven.

486 “Onder recurrente verbintenissen moet worden begrepen: verbintenissen zoals wedden, pensioenen, abonnementen, 
huurgelden, die gespreid over verschillende jaren gevolgen hebben en waarvan de aanrekening op het jaar waarin ze 
ontstaan, een last zou zijn die daarmee geen economische band heeft.”

487 Als het voorontwerp van wet dat de ministerraad op 15 juli 2016 goedkeurde, wordt aangenomen, zal de Contro-
ledienst	geen	onderscheid	meer	hoeven	te	maken	tussen	vastleggings-	en	vereffeningskredieten.	Op	de	begro-
tingsuitgaven zullen dan alleen nog de uitgaven worden aangerekend waarvoor het recht is vastgesteld. daarnaast 
moet de Controledienst per juridische verbintenis een overzicht bijhouden van de bedragen voor rechten die vast-
gesteld zullen worden ten laste van het lopende of de volgende begrotingsjaren.
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3.4 Administratieve organisatie en toezicht

3.4.1 Interne controle en interne audit

Organisatie van de interne controle: functiescheidingen
Artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de diensten bij het beheer van hun boek-
houdkundige en budgettaire verrichtingen de nodige functiescheidingen moeten inbou-
wen. Een nog te publiceren koninklijk besluit moet die verschillende functies definiëren 
(beslissings-, uitvoerings-, registratiefuncties, bewarende functies en toezichtfuncties) en 
vastleggen welke diensten of groepen van diensten die regels moeten toepassen.

De Controledienst heeft sinds zijn oprichting in zijn interne administratieve organisatie 
de nodige functiescheidingen ingebouwd. Het systeem is aangepast aan de aard van de 
activiteiten (beherende opdracht) en aan de omvang van de instelling (42 personeelsleden). 
Zo zijn de registratie en de controle van de boekhoudkundige verrichtingen (die gebeuren 
onder leiding van de verantwoordelijke van de financiële, boekhoudkundige en statistische 
dienst) strikt gescheiden van de bevoegdheid om betalingen uit te voeren (die is toege-
wezen aan de administrateur-generaal of zijn adjunct). Omdat het niet duidelijk is hoe de 
functiescheidingen in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 zullen worden georganiseerd, 
kan het Rekenhof op dit ogenblik niet nagaan of de organisatie van de Controledienst aan 
de doelstelling van die wet voldoet.

Interne audit
Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 moeten de AOI een interne audit op-
richten. De organisatie van de interne audit en de taken van toezicht op de boekhoudkun-
dige en budgettaire verplichtingen worden vastgelegd in een koninklijk besluit. Dat besluit 
was op 31 juli 2016 nog niet gepubliceerd.

De Controledienst heeft nog geen interne-auditfunctie opgericht.

3.4.2 Rekenplichtige voor het Rekenhof
Volgens artikel 30 van de wet van 22 mei 2003 zijn de diensten verplicht om een rekenplich-
tige aan te stellen die is onderworpen aan de rechtsmacht van het Rekenhof. Een nog te 
publiceren koninklijk besluit moet regelen hoe de rekenplichtige wordt aangesteld en wat 
zijn rechten en verplichtingen zijn488.

Het koninklijk besluit van 6 juni 1991 dat de regels voor de werking en organisatie van 
de Controledienst vastlegt, wijst de administrateur-generaal in algemene termen aan als 
“boekhouder van alle geldmiddelen en waarden die de Controledienst heeft”489.

Omdat nog geen reglementair kader bestaat voor de aanwijzing van een rekenplichtige 
overeenkomstig de wet van 22 mei 2003, heeft de Controledienst geen verdere stappen on-
dernomen om formeel een rekenplichtige aan te wijzen die verantwoording moet afleggen 
aan het Rekenhof.

488 Artikel 37 van de wet mei 22 mei 2003.
489 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 6 juni 1991 houdende inrichting, werking en statuut van het personeel van 

de Controledienst.
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4 Conclusies

Sinds het boekjaar 2014 moet de Controledienst zijn algemene en budgettaire boekhouding 
voeren volgens de regels van de wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof stelt vast dat de Con-
troledienst die regels goed naleeft, maar voor de toepassing van sommige bepalingen wordt 
gehinderd doordat het reglementair kader gedeeltelijk ontbreekt. Zo is het niet duidelijk of 
de interne organisatie van de Controledienst beantwoordt aan de doelstelling van de wet-
gever, omdat het besluit over de functiescheidingen nog niet is gepubliceerd. Ook voor de 
interne audit moeten nog bijkomende regels worden uitgewerkt.

De Controledienst maakt in zijn begroting en uitvoeringsrekening voor de jaren 2014 en 
2015 geen onderscheid tussen vastleggings- en vereffeningskredieten waarin de wet noch-
tans voorziet. Een geplande wetswijziging beoogt dat die verplichting in de toekomst niet 
meer zou gelden voor instellingen zoals de Controledienst.

De tegemoetkomingen van de ziekenfondsen en landsbonden in de werkingskosten van de 
Controledienst worden berekend op basis van de geraamde uitgaven. De bijdragen zijn door 
de onderbenutting van de uitgavenkredieten te hoog. Daardoor nemen de reserves toe.
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Regie der Gebouwen:  
rekeningen 2012-2014
De Regie der Gebouwen staat in voor het beheer van de gebouwen in eigendom van de federale 
Staat. De instelling sluit haar rekeningen 2012, 2013 en 2014 af met een balanstotaal van res-
pectievelijk 6,9 miljard euro, 7,0 miljard euro en 7,2 miljard euro. De Regie beheert jaarlijks een 
begroting van nagenoeg 900 miljoen euro.

Uit de controle van het Rekenhof blijken opnieuw belangrijke boekhoudkundige tekortkomin-
gen. De rekeningen worden met vertraging opgemaakt en overgelegd. Het boekhoudplan en de 
waarderings- en aanrekeningsregels zijn onaangepast en de interne controle en interne audit 
ontoereikend. Bovendien zijn de delegatiebesluiten, het organogram en het managementplan 
niet up-to-date. De Regie verklaart zelf, via haar toelichting bij de jaarrekening, dat de balans 
geen getrouw beeld geeft. Het onroerend patrimonium van de federale Staat vormt de belang-
rijkste balanspost (6,8 miljard euro of 95 %). Dit bedrag is als een vordering op de lange termijn 
geboekt met als tegenpost het eigen vermogen op het passief. Niet alleen worden deze activa 
niet afgeschreven of geherwaardeerd, ook verkochte, buiten gebruik gestelde of afgebroken 
gebouwen blijven gewaardeerd op de balans. Voor de toepassing van de comptabiliteitswet en 
de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat moet nog worden beslist 
waar deze activa worden geboekt en afgeschreven.

Gezien die tekortkomingen kan het Rekenhof de rekeningen van de Regie van de jaren 2012, 
2013 en 2014 niet gecontroleerd verklaren. Het is van oordeel dat de tekortkomingen een nega-
tieve impact hebben op de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat, waarin 
die rekeningen worden geïntegreerd.

1 Inleiding

De Regie der Gebouwen is als instelling van openbaar nut van categorie A onderworpen aan 
de wet van 16 maart 1954490 en haar uitvoeringsbesluiten491. De Regie der Gebouwen beheert 
het grootste deel van het patrimonium van de Staat, maar is er geen eigenaar van.

Als administratieve openbare instelling in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 
22 mei 2003492 valt de Regie der Gebouwen in principe met ingang van 1 januari 2016493 on-
der de toepassing van deze wet. De ministerraad van 15 juli 2016 heeft echter een vooront-
werp van wet tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 goedgekeurd die de inwerkingtre-
ding ervan uitstelt tot 1 januari 2018 voor de administratieve openbare instellingen. De wet 
zou echter al in 2017 bij de Regie worden getest.

490 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.
491 De	Regie	is	opgericht	bij	wet	van	1	april	1971	en	staat	onder	het	hiërarchische	gezag	van	de	minister	van	Veiligheid	

en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.
492 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
493 Artikel 4 van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003. 
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2 Rekeningen

2.1 Opmaak en overlegging
Artikel 6, § 3, van de wet van 16 maart 1954 bepaalt dat de rekeningen van de instellingen 
van categorie A uiterlijk op 30 april van het jaar na dat van het beheer worden opgemaakt 
onder het gezag van de minister onder wie ze ressorteren. De minister van Financiën moet, 
uiterlijk op 31 mei, de rekeningen voor toezicht overleggen aan het Rekenhof.

De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft de rekeningen 2012, 2013 en 2014 laattij-
dig met brieven van respectievelijk 21 november 2013, 11 september 2014 en 29 maart 2016 aan 
het Rekenhof voorgelegd494. De rekeningen 2015 werden nog niet bezorgd aan het Rekenhof.

Het Rekenhof heeft zijn verslag over de controle van de rekeningen 2012, 2013 en 2014 op 
7 september 2016 naar de minister van Financiën gestuurd. Het heeft dit verslag ook be-
zorgd aan de bevoegde minister en de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen. 
Bij de afsluiting had het Rekenhof geen antwoorden ontvangen.

Het Rekenhof dringt erop aan op de rekeningen tijdig op te maken en over te leggen. Het 
wijst erop dat krachtens de wet van 22 mei 2003 de rekeningen op 1 maart zullen moeten 
zijn overgezonden aan de minister van Begroting en voor 31 maart overgelegd aan het Re-
kenhof.

2.2 Getrouw beeld
Aan de hand van het bestaande boekhoudplan kan de Regie haar transacties niet zo regis-
treren dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële situatie 
en het resultaat van de instelling.

De Regie der Gebouwen verklaart in de commentaren bij haar jaarrekeningen 2012 tot en 
met 2014 dat ze niet kan bevestigen dat volgende subklassen van de balans een getrouw 
beeld geven van de realiteit: materiële vaste activa, vorderingen wegens statutaire opdrach-
ten, vorderingen op ten hoogste één jaar en schulden op ten hoogste één jaar. De eerste drie 
vertegenwoordigen meer dan 97 % van de activa. Het oordeel van de Regie der Gebouwen 
houdt dan ook in dat ze voor de voorgelegde rekeningen niet kan bevestigen dat die een 
getrouw beeld geven. De Regie der Gebouwen beschikt sinds de rekeningen 2001 ook niet 
meer over een bedrijfsrevisor. Uit het onderzoek van de rekeningen blijken bovendien de-
zelfde tekortkomingen als de voorgaande jaren495:

• Behalve voor de voertuigen bestaat er geen fysieke inventaris van de materiële vaste 
activa. Vaste activa die verkocht worden, buiten gebruik gesteld zijn of om een andere 
reden geen eigendom meer zijn van de Regie, blijven onterecht opgenomen in de boek-
houdkundige inventaris.

494 de rekeningen 2012, 2013 en 2014 werden respectievelijk op 9 oktober 2013, 12 juni 2014 en 30 november 2015, en 
dus laattijdig, door het directiecomité van de Regie der Gebouwen goedgekeurd.

495 deze vaststellingen stroken niet met de vermelding in de toelichting van de jaarrekening dat de Regie der Gebou-
wen zoveel mogelijk de principes van het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 (vroeger de wet van 
17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten ervan) wil 
toepassen, voor zover die conform zijn met de voorschriften van de wet van 16 maart 1954 en het koninklijk besluit 
van 7 april 1954.
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• De vorderingen op meer dan één jaar (6,8 miljard euro eind 2014 en 95 % van de totale 
balans) bevatten het onroerend patrimonium, eigendom van de federale Staat, waarvan 
het beheer is toevertrouwd aan de Regie. De tegenpost is het eigen vermogen op het pas-
sief. Die vorderingen worden niet geherwaardeerd noch afgeschreven. Dat beantwoordt 
aan de huidige waarderingsregels die bepalen dat de afschrijvingen gebeuren door de 
FOD Financiën496. Het saldo van deze subklasse kan door de manier van boeken bij de 
Regie der Gebouwen enkel toenemen, ongeacht de veroudering, de verkoop of de af-
braak van gebouwen.

• De voorraden (8,7 miljoen euro eind 2014) blijken vorderingen op derden die nog moeten 
worden uitgeklaard.

• De opvolging van openstaande klantenvorderingen is onvoldoende en leidt ertoe dat 
15 % van de klantenvorderingen op 31 december 2014 (25,7 miljoen euro) als dubieus 
kunnen worden beschouwd. Hiervoor wordt echter geen provisie geboekt.

• De verkoop van een onroerend goed wordt rechtstreeks op het eigen vermogen geboekt 
(kapitaal financieringsfonds). Volgens de principes van het dubbele boekhouden moe-
ten deze verrichtingen echter via de resultatenrekening worden verwerkt.

• De jaarlijkse aanvullende dotatie van de Staat wordt rechtstreeks geboekt als kapitaal 
(kapitaal investeringsdotatie). Dat strookt niet met de principes van het dubbele boek-
houden. Het gaat hier immers ofwel om een investeringssubsidie (in resultaat te nemen 
a rato van de afschrijvingen op het investeringsgoed) ofwel om een bedrijfssubsidie (te 
verwerken via de resultatenrekening).

• Het principe van de juiste afgrenzing wordt niet toegepast waardoor de instelling niet 
alle kosten of opbrengsten aan het juiste boekjaar aanrekent.

• De toelichting meldt onterecht dat bij gebrek aan een inventaris van de hangende ge-
schillen, deze rechten en verplichtingen niet worden vermeld in de rekeningen. De juri-
dische dienst houdt nochtans een database bij over de lopende zaken, met een inschat-
ting van de financiële impact497. Daarnaast heeft de Regie de subsidie van de Nationale 
Loterij, zoals jaarlijks bepaald via koninklijk besluit, sinds 2010 niet meer ontvangen 
wegens onduidelijkheden en discussies over de voorwaarden ervan498.

3 Interne controle en interne audit

Volgens de reglementering moet de Regie der Gebouwen haar internecontrolesysteem op-
vatten en evalueren volgens het COSO-model. Het internecontrolesysteem is echter nog 
steeds ontoereikend. De Regie boekte inzake risicobeheer vooruitgang op het operationele 
en strategische niveau. Dit is echter niet het geval voor de risico’s die zijn verbonden aan het 
onvoldoende beheersen van het boekhoudkundig en financieel proces. Volgens de instel-
ling is dat het gevolg van een gebrek aan personeel en informaticamiddelen.

496 “Het Rekenhof herhaalt echter dat voor een aantal activa moet worden beslist of ze in de boekhouding van het alge-
meen bestuur dan wel in die van de Regie der Gebouwen worden geboekt.” Rekenhof, 172e Boek, Volume i, hoofdstuk 
3 “Jaarrekening 2014”, oktober 2015, p. 131. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

497 Toestand	in	juni	2015:	236,8	miljoen	euro	geëist	van	de	Regie	der	Gebouwen	en	51,9	miljoen	euro	door	de	Regie	der	
Gebouwen.

498 Periode 2010-2014: 56,7 miljoen euro.
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Doordat de interne controle bij de Regie nog maar zo weinig ontwikkeld is, voerde de interne 
audit enkel adviesopdrachten uit. De Regie valt inmiddels onder de toepassing van de Fe-
derale Interne-auditdienst (FIAD), opgericht door het koninklijk besluit van 4 mei 2016499.

In juni 2016 waarschuwde het Auditcomité van de Federale Overheid de minister belast met 
de Regie der Gebouwen voor het gebrek aan interne controle bij de Regie. Het wees meer in 
het bijzonder op het tekort aan leden van het directiecomité en aan staffuncties, en op het 
gebrek aan intern toezicht500.

4 Beheer

De delegatiebesluiten, die dateren van 13 februari 2003501, en de subdelegaties van 9 sep-
tember 2005, zijn niet afgestemd op de huidige organisatiestructuur van de Regie der Ge-
bouwen die is aangepast door de wet van 20 juli 2006502. Hierdoor bestaat er een juridische 
onzekerheid. Bovendien beschikt de instelling niet over een up-to-date organogram goed-
gekeurd door het directiecomité.

Tijdens de controle door het Rekenhof waren drie sleutelfuncties503 niet ingevuld zodat het 
directiecomité enkel bestond uit de voorzitter van het directiecomité (de administrateur-
generaal) en de directeur-generaal voor het klantenbeheer. Tal van diensten werden de 
laatste jaren rechtstreeks aangestuurd door de voorzitter. Gelet op de omvang van de Regie 
en de veelheid van diensten, lijkt dat organisatorisch moeilijk haalbaar en beheersbaar. Het 
zorgde voor vertragingen in de besluitvorming en een gebrek aan sturing en communicatie 
van het management. Met ingang van 1 juli 2016 werden een directeur-generaal Operati-
onele Diensten en een directeur Stafdiensten aangesteld. De versterking van het manage-
mentteam moet op termijn een positief effect hebben op de werking van de Regie.

Het laatste managementplan504 dateert van de periode 2009-2011 en werd nooit geactuali-
seerd of geëvalueerd.

Ondanks herhaalde aanvragen kreeg het Rekenhof geen toegang tot de notulen van het di-
rectiecomité voor de jaren vanaf 2012. Hierdoor kon het zijn controletaken niet ten volle uit-
voeren. Nochtans is de Regie ertoe gehouden het Rekenhof te allen tijde alle documenten 
en inlichtingen, van welke aard ook, over het beheer en het budgettair en boekhoudkundig 
proces of die het nodig acht om zijn opdrachten te kunnen vervullen, te verstrekken505.

499 Voorheen	het	koninklijk	besluit	 van	17	augustus	2007	betreffende	de	 interne	auditactiviteiten	binnen	sommige	
diensten van de federale uitvoerende macht.

500 Brief van 2 juni 2016 van het Auditcomité aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de 
Regie der Gebouwen.

501 Ministerieel besluit van 13 februari 2003 tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Ge-
bouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten.

502 Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen.
503 directeur operationele diensten, directeur Strategie en Vastgoedbeheer en directeur Stafdiensten. 
504 Het	koninklijk	besluit	van	16	november	2006	betreffende	de	aanduiding	en	de	uitoefening	van	de	management-	en	

staffuncties	in	sommige	instellingen	van	openbaar	nut	bepaalt	nochtans	dat	het	management-	en	het	operationeel	
plan, minstens éénmaal per jaar, en in ieder geval na goedkeuring van de begroting, in onderling overleg worden 
aangepast op basis van ontwerpen tot aanpassing die door de houder van de managementfunctie worden opge-
steld.

505 Artikel 5bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
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5 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan maatregelen te nemen om de boekhoudkundige tekortkomingen 
te verhelpen en het negatieve oordeel van de Regie bij haar rekeningen op te heffen. Ook 
moet het proces van opmaak en goedkeuring van de rekeningen worden geoptimaliseerd 
zodat deze binnen de wettelijke termijnen aan het Rekenhof kunnen worden overgelegd. 
De delegatiebesluiten moeten worden aangepast aan de organisatiestructuur van de Regie. 
Die moet ook werk maken van een up-to-date organogram en een management- en opera-
tioneel plan.

Het Rekenhof beveelt bovendien aan:

• de efficiënte en effectieve beheersing van de risico’s verbonden aan het boekhoudkundig 
en financieel proces voorop te stellen;

• dat de minister belast met de Regie en de administrateur-generaal van de Regie ge-
bruik maken van hun informatie- en/of initiatiefrecht506 opdat de FIAD in zijn planning 
voldoende middelen vrijmaakt om interne-auditactiviteiten te ontwikkelen binnen de 
Regie;

• het boekhoudplan en het boekhoudpakket aan te passen aan de vereisten van de nieuwe 
comptabiliteitswet;

• de principes van het dubbele boekhouden correct toe te passen;
• rekening te houden met de deadlines in de wet van 22 mei 2003 voor de opmaak, goed-

keuring en overlegging van de rekeningen;
• in overleg met de minister van Begroting en de Federale Accountant te beslissen waar 

de vaste activa van de federale Staat, die de Regie der Gebouwen beheert, geboekt en 
afgeschreven moeten worden.

6 Conclusie

Gelet op het oordeel van de Regie over het getrouw beeld van de rekeningen en de tekortko-
mingen die het Rekenhof in de balans- en resultatenrekening heeft vastgesteld, het gebrek 
aan interne controle voor het financieel en boekhoudkundig proces, het ontbreken van 
interne-auditactiviteiten en de tekortkomingen in het financieel beheer, heeft het Reken-
hof beslist de rekeningen van de Regie niet gecontroleerd te verklaren. Het is van oordeel 
dat de grote tekortkomingen die in de rekeningen werden vastgesteld een negatieve impact 
hebben op de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de Staat waarin ze worden geïnte-
greerd.

506 Conform artikel 9, § 1, van dit besluit worden de prioriteiten van de interne-auditactiviteiten van deze dienst vast-
gelegd in een auditplan dat wordt opgesteld door de verantwoordelijke interne audit (ViA). de leidinggevende van 
elke dienst (zoals de administrateur-generaal van de Regie) verstrekt hem daartoe relevante informatie. ook kan 
de	bevoegde	minister	of	de	leidinggevende	op	grond	van	artikel	10	een	specifiek	verzoek	voorleggen	aan	de	VIA	
om een audit uit te voeren. dit verzoek bepaalt de doelstellingen, de aard en het domein van de opdracht. 
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Organisatie van een interne 
audit bij de federale overheid
De ministerraad nam in juli 2015 de principebeslissing een gemeenschappelijke dienst interne 
audit op te richten. In zijn 172e Boek dat in oktober 2015 verscheen, benadrukte het Rekenhof 
dat het Auditcomité van de Federale Overheid zijn prerogatieven moest behouden en dat zijn 
secretariaat moest worden versterkt.

Het koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst kwam er op 4 mei 2016. 
Op 30 september 2016 was er nog geen oproep gedaan tot kandidaten om een verantwoorde-
lijke voor die dienst aan te duiden.

De bepalingen van het besluit verzwakken het Auditcomité en de garanties van onafhankelijk-
heid waarin het koninklijk besluit van augustus 2007 voorzag. Bovendien bepaalt de wet van 
22 mei 2003 aangaande de begroting en de boekhouding van de Staat dat de interne audit ook 
moet worden geregeld voor de instellingen die niet tot het domein van de Federale Interneau-
ditdienst behoren.

1 Inleiding

De Copernicus-hervorming waarmee in 2000 werd gestart, had tot doel de voorafgaande 
controles in de federale overheid te beperken en in te zetten op meer autonomie en respon-
sabilisering. Die evolutie, samen met de schrapping van het voorafgaand visum van het 
Rekenhof voor uitgaven, moesten gepaard gaan met de uitbouw van een interne controle 
en een interne audit.

Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 
comptabiliteit van de federale Staat bepaalt dat het bij wet verplicht is een onafhankelijke 
interne audit in te richten. Die verplichting geldt voor het algemeen bestuur, de administra-
tieve diensten met bestuurlijke autonomie, de administratieve openbare instellingen met 
uitzondering van de socialezekerheidsinstellingen, de overheidsbedrijven en, sinds de wet 
van 8 mei 2014, voor alle diensten die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn 
ingedeeld onder code S1311 (centrale overheid).

Twee koninklijke besluiten uit 2002507 voorzagen voor elke federale overheidsdienst in een 
systeem van interne controle, in een dienst interne audit en in een auditcomité. In de prak-
tijk hadden sommige overheidsdiensten al een dienst interne audit of hebben ze er later één 
opgericht, maar er was geen enkele verantwoordelijke aangesteld voor die dienst en er was 
geen enkel auditcomité opgericht.

507 Koninklijk	besluit	van	26	mei	2002	betreffende	het	intern	controlesysteem	binnen	de	federale	overheidsdiensten,	
en	koninklijk	besluit	van	2	oktober	2002	betreffende	de	interne	audit	binnen	de	federale	overheidsdiensten.
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De besluiten van 2002 werden vervangen door drie besluiten van 17 augustus 2007508. Die 
waren van toepassing voor 21 overheidsdiensten en voorzagen in een gemeenschappelijk 
auditcomité voor de federale overheid. Voor de betrokken overheidsdiensten gaven die be-
sluiten uitvoering aan de wettelijke verplichting die vervat is in de wet van 22 mei 2003.

Het Rekenhof heeft er al regelmatig op gewezen dat de verplichte uitbouw van een interne 
audit bij de federale overheid uiterst traag verloopt509. Het Auditcomité werd geïnstalleerd 
in 2010. Er was echter geen enkele dienst interne audit die aan de criteria van die regelge-
ving beantwoordde.

In zijn 172e Boek stelde het Rekenhof vast dat de ministerraad van 17 juli 2015 de principebe-
slissing had genomen een gemeenschappelijke dienst interne audit op te richten. Dat moest 
gebeuren op 1 januari 2016.

Er moesten echter nog een aantal preciseringen, overgangsmaatregelen en wijzigingen in 
de reglementering worden aangebracht voordat een verantwoordelijke voor die dienst kon 
worden aangesteld (een managementfunctie en niet langer een staffunctie). Die wijzigin-
gen hebben geleid tot een ruimere herziening van de bepalingen over de interne audit.

Het koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst kwam er op 
4 mei 2016. Het besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interneauditactiviteiten binnen 
sommige diensten van de federale uitvoerende macht wordt erdoor opgeheven en vervangen.

2 Federale Interneauditdienst

2.1 Opstelling van het koninklijk besluit van 4 mei 2016
De ministerraad van 15 januari 2016 keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed waar-
mee een federale interneauditdienst zou worden opgericht, en legde het ter advies voor aan 
de Raad van State en aan het Auditcomité van de Federale Overheid.

Het Auditcomité verzocht de eerste minister er opnieuw een aantal essentiële bevoegdhe-
den in op te nemen die vervat waren in de regelgeving van 2007 maar niet meer voorkwa-
men in het ontwerpbesluit510. Zonder die bevoegdheden zou het Auditcomité naar eigen 
zeggen nog moeilijk zijn rol kunnen spelen als bewaker van de onafhankelijkheid en profes-
sionaliteit van de interne audit. Het voorbehoud van het Auditcomité sluit aan bij dat van 
de Inspectie van Financiën, die geen gunstig advies had verleend aan het ontwerp. Ook de 
afdeling wetgeving van de Raad van State maakte voorbehoud bij het ontwerp (zie verder).

Ondanks die bezwaren werd het ontwerp van besluit slechts een weinig aangepast en ver-
volgens ter ondertekening voorgelegd aan de koning zonder nieuwe beraadslaging van de 
ministerraad. Het besluit werd op 4 mei 2016 genomen.

508 Koninklijk	besluit	betreffende	het	intern	controlesysteem	binnen	sommige	diensten	van	de	federale	uitvoerende	
macht,	koninklijk	besluit	betreffende	de	interne	auditactiviteiten	binnen	sommige	diensten	van	de	federale	uit-
voerende macht, koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale overheid.

509 Zie Rekenhof, “interne controle en interne-auditactiviteiten – stand van de uitvoering van de koninklijke besluiten 
van 17 augustus 2007”, 169e Boek, Volume i, december 2012, p. 318-329; “organisatie van de interne-auditactivi-
teiten in de federale administratie”, 170e Boek, Volume i, oktober 2013, p. 245-255, 171e Boek, Volume i, oktober 
2014, p. 289-293 en 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 259-264. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

510 Brief van het Auditcomité van de Federale overheid van 2 februari 2016 aan de eerste minister.
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2.2 Toepassingsgebied
De door de wet van 2003 opgelegde verplichting om een interne audit in te richten, is uit-
drukkelijk bedoeld voor die boekhoudkundige en financiële processen. Een interne audit 
van die processen hangt echter onlosmakelijk samen met het interne toezicht op alle ac-
tiviteiten, doelstellingen en risico’s van een organisatie, zoals beoogd door de koninklijke 
besluiten in kwestie.

Het toepassingsveld van het besluit van mei 2016 is hetzelfde als dat van de besluiten van 
2007511, namelijk de FOD’s, de POD’s en de diensten die ervan afhangen, het Ministerie van 
Landsverdediging, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het FAGG en het FAVV.

Het toepassingsveld van het koninklijk besluit van 2016 beantwoordt slechts ten dele aan 
de vereisten van de wet van 22 mei 2003. Er moeten nog reglementaire bepalingen worden 
genomen voor de instellingen die onderworpen zijn aan de wet van 2003 en die niet onder 
het toepassingsveld van het genoemde koninklijk besluit vallen zoals, bijvoorbeeld, de in-
stellingen van openbaar nut van categorie B, C en D. Er is des te meer nood aan die bepalin-
gen omdat een controleketen die door de interne audit werd gevalideerd, essentieel is bij de 
certificering van de rekeningen van de overheid.

2.3	 Onafhankelijkheidsgaranties

2.3.1 Rol van het Auditcomité
Het Rekenhof stelt vast dat meerdere bepalingen van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 de 
rol van het Auditcomité aantasten:

• Het Auditcomité kan niet langer autonoom een specifieke audit vragen en kan enkel nog 
in actie komen op verzoek van de ministerraad, de minister van Begroting of de minister 
van Ambtenarenzaken.

• Het advies dat het Auditcomité moet geven over de functiebeschrijving van de verant-
woordelijke voor de interneauditactiviteiten is niet meer dwingend (er kan nu van wor-
den afgeweken als dat gemotiveerd wordt door de ministerraad).

• Het Auditcomité kan niet langer bijkomende inlichtingen en onderzoeken vragen aan 
regeringsleden of aan medewerkers van de diensten, over onderwerpen waarvoor het 
Auditcomité bevoegd is.

• Het Auditcomité kan geen advies uitbrengen over de bestuursovereenkomst van de 
dienst interne audit, terwijl die bepalend is voor de gevolgde auditstrategie.

• De Federale Interneauditdienst moet protocollen sluiten met de externe controle-or-
ganen, maar enkel voor het protocol met de Inspectie van Financiën is het dwingende 
advies van het Auditcomité vereist.

511 Rekening houdend met de wijzigingen die werden doorgevoerd in de organisatie van de diensten. de Pensioen-
dienst voor de overheidssector en de Rijksdienst voor Pensioenen vormen nu samen de Federale Pensioendienst. 
Als openbare instelling van sociale zekerheid valt die niet onder de reglementering van 2007, noch onder de wet 
van 22 mei 2003. de Pod duurzame ontwikkeling werd omgevormd tot het Federaal instituut voor duurzame 
ontwikkeling en behoort nu tot de Fod Kanselarij van de eerste minister.
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2.3.2	 Onafhankelijkheid	van	de	interne	auditors	en	preventie	van	belangenconflic-
ten

Het koninklijk besluit van augustus 2007 omvatte bepalingen over de bevoegdheid, de on-
afhankelijkheid en de objectiviteit van de auditors512. Het besluit van mei 2016 bepaalt en-
kel dat de uitvoeringsvoorwaarden, de actiemiddelen en de kwaliteitsnormen teruggrijpen 
naar de normen van het IIA (Institute of Internal Auditors)513.

De internationale normen waar het besluit van 2016 naar verwijst, zijn zeer algemeen ge-
formuleerd en werden niet specifiek opgesteld voor de overheidssector. Bovendien kunnen 
ze worden aangepast door de niet-gouvernementele instanties die de normen hebben uit-
gevaardigd. Tot slot, zo benadrukte de Raad van State in zijn advies, is het zo dat normen 
hun dwingende aard verliezen indien ze niet als reglementaire bepalingen worden overge-
nomen.

Het koninklijk besluit van 2007 voorzag eveneens in een procedure waarmee auditors 
mogelijke belangenconflicten konden melden en in een verbintenis om ontslag te nemen 
mocht zo’n conflict aanhouden. Die bepalingen zijn niet opgenomen in het nieuwe besluit.

De conclusie van het Rekenhof is dat de juridische omkadering van de interne-auditacti-
viteiten erop achteruitgaat. Het beveelt aan de voornaamste normen in verband met de 
onafhankelijkheid van auditactiviteiten in reglementaire bepalingen te gieten.

2.4 Onderzoek naar fraude
In zijn 172e Boek benadrukte het Rekenhof dat het idee om de dienst interne audit ook on-
derzoek te laten doen naar fraude, nadelig zou kunnen zijn voor de goede werking van de 
interne audit514.

Het besluit van mei 2016 bepaalt dat de Federale Interneauditdienst ook fraudeonderzoe-
ken ( forensic audit) zal uitvoeren. Zowel het Auditcomité als de Inspectie van Financiën en 
de Raad van State hadden daarover een voorbehoud geformuleerd.

De beroepsnormen van de interne auditors preciseren dat ze niet worden verondersteld 
dezelfde knowhow te hebben als personen die zich voornamelijk bezighouden met het op-
sporen en onderzoeken van fraude. Ze moeten wel kunnen inschatten of er sprake kan zijn 
van fraude en ze moeten kunnen beoordelen hoe een entiteit met dat risico omgaat.

Interne audit beoogt processen, terwijl een fraudeonderzoek personen in het vizier neemt. 
Die bevoegdheid toevertrouwen aan de Federale Interneauditdienst kan verwarring doen 
ontstaan over de rollen.

Het Rekenhof beveelt aan de fraudeonderzoeken duidelijk te scheiden van de interne-au-
ditactiviteiten.

512 Zoals	die	vervat	zijn	in	artikel	8,	§	1,	van	het	koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	betreffende	de	interne-auditac-
tiviteiten.

513 het iiA is een internationale beroepsvereniging die beroepsnormen uitvaardigt over het inrichten van een interne 
audit en over het verloop van audits.

514 Rekenhof, “organisatie van de interne-auditactiviteiten bij de federale overheid”, 172e Boek, Volume i, oktober 
2015, p. 259-264.
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2.5 Leidinggevende voor de Federale Interneauditdienst
Het Rekenhof stelde in zijn 172e Boek dat er zo snel mogelijk een eerste mandataris moest 
worden aangesteld om de Federale Interneauditdienst te leiden. Het achtte het daarbij es-
sentieel de prerogatieven te vrijwaren die al aan het Auditcomité waren toegekend om die 
mandataris te selecteren en te evalueren.

Een functiebeschrijving voor de aanstelling van een mandataris werd ter advies voorgelegd 
aan het Auditcomité, dat een negatief advies verleende515. Volgens het comité zullen kan-
didaten hun kennis van de beroepsnormen en hun competenties inzake interne audit niet 
kunnen aantonen aan de hand van die functiebeschrijving.

Er is een verantwoordelijke ad interim aangesteld vanaf 1 juli 2016, tot er een mandataris 
wordt aangesteld om de dienst te leiden. Die tijdelijke aanstelling strookt niet met de aan-
beveling van het Rekenhof.

2.6 Overgangsperiode
In zijn 172e Boek pleitte het Rekenhof voor een overgangsplan om ervoor te zorgen dat kwes-
ties aangaande het personeel dat al voor interne-auditactiviteiten wordt ingezet, zo goed 
mogelijk worden beheerd en de continuïteit van die activiteiten wordt verzekerd.

Het besluit van mei 2016 schrapt de functies van interne auditor binnen de diensten die 
onder de bevoegdheid van de Federale Interneauditdienst vallen. De auditors die bij de hui-
dige diensten werken, genieten een stelsel van vrijwillige mobiliteit. Ze kunnen overplaat-
sing vragen naar de nieuwe gemeenschappelijke dienst of ze kunnen voor hun departement 
blijven werken, waar ze andere taken krijgen.

Het Rekenhof stelt vast dat niet is voorzien in enige verificatie van de competenties, noch 
in enige selectieprocedure voor interne auditors die overplaatsing vragen. De overname van 
lopende audits is evenmin gepland.

3 Auditcomité van de Federale Overheid

3.1 Samenstelling van het Auditcomité
Het Auditcomité van de Federale Overheid bestaat uit zeven deskundigen, waaronder min-
stens drie Nederlandstaligen en drie Franstaligen. Ze zijn voor een periode van zes jaar 
aangesteld via een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad, op voorstel 
van de eerste minister, de minister van Begroting en de minister van Ambtenarenzaken.

In februari 2016 kwamen vier mandaten vrij. Drie ervan werden hernieuwd bij koninklijk 
besluit van 4 maart 2016. De oproep tot kandidaten om het vierde mandaat in te vullen, 
werd gepubliceerd en afgesloten op 10 augustus 2016.

515 Brief van het Auditcomité van de Federale overheid van 13 juni 2016 aan de eerste minister.
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3.2 Aan het Auditcomité toegekende middelen
De regelgeving bepaalt516 dat de Kanselarij van de eerste minister een permanent secreta-
riaat ter beschikking stelt van het Auditcomité. Dat secretariaat moet minstens één perso-
neelslid van niveau A omvatten. Het Rekenhof heeft al benadrukt dat dat minimum niet 
volstaat, gezien de omvang en het belang van de opdrachten van het Auditcomité, terwijl 
de leden ervan dat mandaat uitoefenen als een bijkomende activiteit die wordt bezoldigd 
door middel van presentiegelden.

Het Auditcomité heeft de eerste minister er herhaaldelijk op gewezen dat het niet over de 
nodige middelen beschikt om alle opdrachten te kunnen uitvoeren517. Momenteel bestaat 
het secretariaat slechts uit één deskundige van niveau A. De aanwerving van een tweede 
deskundige is gepland, maar er loopt op dit ogenblik geen enkele procedure. Om dat per-
soneelsgebrek op te vangen, doet het Auditcomité een beroep op twee externe consultants.

3.3 Waarschuwende functie
Het Auditcomité heeft ook een waarschuwende rol ten aanzien van de ministerraad wan-
neer het van oordeel is dat de informatie afkomstig van de diensten van die aard is dat ze 
de besluitvorming vervalst, of wanneer het van mening is dat de financiële informatie geen 
getrouw beeld geeft van de toestand of de heersende normen niet naleeft518.

Die procedure werd voor het eerst toegepast in 2016 naar aanleiding van de resultaten van 
een interne audit over de scheiding tussen de rekenplichtige rollen bij de FOD Buitenlandse 
Zaken519.

Het Auditcomité waarschuwde ook de minister belast met de Regie der Gebouwen voor het 
gebrek aan interne controle bij de Regie. Het wees meer in het bijzonder op het tekort aan 
leden van het directiecomité en aan staffuncties, en op het gebrek aan intern toezicht520.

Het Rekenhof houdt rekening met de waarschuwingen van het Auditcomité bij zijn on-
derzoeken. In dat verband merkt het op dat de waarschuwende rol van het Auditcomité 
werd aangevuld met de mogelijkheid een interne audit te vragen. Die mogelijkheid is ech-
ter geschrapt in het koninklijk besluit van 4 mei 2016. Het Rekenhof is van oordeel dat ze 
opnieuw zou moeten worden ingevoerd, hetzij door dit koninklijk besluit te wijzigen, hetzij 
door middel van bepalingen in het charter van het Auditcomité.

3.4 Charter en huishoudelijk reglement
Artikel 15 van het koninklijk besluit van 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de 
Federale Overheid vermeldt de goedkeuring via een in de ministerraad overlegd koninklijk 
besluit van een charter en een huishoudelijk reglement van het Auditcomité. Het charter 
moet de rechten en plichten van het comité en de comitéleden bepalen, evenals hun betrek-
kingen met de organen waarmee het comité moet samenwerken.

516 Artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale 
overheid.

517 Brieven van 19 februari en 28 april 2016 van het Auditcomité van de Federale overheid aan de eerste minister.
518 Artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité van de Federale 

overheid.
519 Brief van 28 april 2016 van het Auditcomité aan de minister van Begroting.
520 Brief van 2 juni 2016 van het Auditcomité aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de 

Regie der Gebouwen.
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Het Auditcomité herinnert er in zijn activiteitenverslag 2015-2016 aan dat het verschillende 
keren een ontwerpcharter en een ontwerp van huishoudelijk reglement heeft voorgelegd 
aan de eerste minister sinds oktober 2012. Er werd geen gevolg gegeven aan deze ontwerpen 
(waaronder een nieuwe versie van januari 2016).

4 Tegensprekelijke procedure

Dit verslag werd op 10 augustus 2016 voorgelegd voor commentaar aan de eerste minister en 
aan het Auditcomité van de Federale Overheid. De eerste minister heeft niet geantwoord. 
Het Auditcomité antwoordde met een brief van 1 september 2016. Het stelt akkoord te zijn 
met de conclusies van het verslag en benadrukt meer bepaald de problemen als gevolg van 
de selectiecriteria van de verantwoordelijke van de Interneauditdienst en het beheer van de 
overgangsperiode.

5 Conclusies en aanbevelingen

Er is meer dan acht jaar verstreken tussen de goedkeuring van de koninklijke besluiten van 
17 augustus 2007 en de officiële oprichting van een dienst belast met de interne-auditac-
tiviteiten. Die oprichting is op het vlak van interne audit de grootste stap vooruit sinds de 
installatie van het Auditcomité op 2 april 2010. Het Rekenhof herinnert er echter aan dat 
er nog reglementaire bepalingen moeten komen voor de instellingen die onderworpen zijn 
aan de wet van 2003 en die buiten het toepassingsveld van dit koninklijk besluit vallen.

De reglementaire wijzigingen die nodig zijn om een mandataris te kunnen aanstellen die de 
nieuwe dienst zal leiden, hebben geleid tot een ruimere herziening van de bepalingen over 
de interne audit bij de federale overheid.

Ondanks het voorbehoud van het Auditcomité en diverse bezwaren van de Inspectie van 
Financiën en de Raad van State, bevat het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting 
van de Federale Interneauditdienst meerdere bepalingen die de rol van het Auditcomité 
afzwakken.

Ook de juridische omkadering van de interne-auditactiviteiten werd ingeperkt. Bepalingen 
uit het koninklijk besluit van augustus 2007 werden vervangen door een eenvoudige verwij-
zing naar de beroepsnormen voor interne auditors.

Het koninklijk besluit van 4 mei 2016 bepaalt dat de Federale Interneauditdienst eveneens 
onderzoek zal doen naar fraude. Het Rekenhof beveelt aan de fraudeonderzoeken duidelijk 
te scheiden van de interne-auditactiviteiten.

In zijn 172e Boek benadrukte het Rekenhof bovendien dat er zo snel mogelijk een eerste 
mandataris moest worden aangesteld om de Federale Interneauditdienst te leiden, en drong 
het aan op een overgangsplan voor het personeel en voor de lopende audits.

Dat er op 1 juli 2016 een verantwoordelijke ad interim werd aangesteld, strookt niet met die 
aanbeveling. Wat het beheer van de overgang betreft, biedt de mogelijkheid om overplaat-
sing te vragen naar de nieuwe dienst in het kader van de vrijwillige mobiliteit geen enkele 
garantie qua competenties. De overname van lopende audits is evenmin gepland.
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Het Rekenhof herinnert eraan dat het Auditcomité een essentiële garantie is voor de on-
afhankelijkheid en de kwaliteit waarmee interne-auditactiviteiten worden uitgevoerd. Het 
beveelt aan de nodige schikkingen te treffen opdat het Auditcomité over voldoende perso-
neel, over een charter en over een huishoudelijk reglement zou beschikken waarmee het 
zijn opdrachten kan uitvoeren.

Het Rekenhof wijst meer in het bijzonder op de waarschuwende rol van het Auditcomité en 
beveelt aan dat het Auditcomité opnieuw de mogelijkheid zou krijgen een interne audit te 
laten uitvoeren.

telling opdrachten voor financiering justitiehuizen
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Telling van de opdrachten  
voor de financiering van de  
justitiehuizen
Door de zesde staatshervorming werden de justitiehuizen en de nationale centra voor elektro-
nisch toezicht overgedragen naar de gemeenschappen. Voortaan staan zij in voor de organisa-
tie en de werking van die diensten. Ze krijgen daarvoor elk een dotatie die wordt geïndexeerd 
op basis van de groei van de economie. Ze moeten echter wel de opdrachten uitvoeren waartoe 
de federale overheid heeft beslist.

Het Rekenhof van zijn kant moet in uitvoering van een bijzondere wet het aantal opdrachten 
berekenen dat de federale overheid toekent aan elke gemeenschap. In sommige gevallen kan de 
evolutie van die opdrachten ertoe leiden dat de dotatie ten laste van de Staat wordt verhoogd. 
Het Rekenhof heeft het kader en de nadere regels voor de uitvoering van die telopdracht ver-
duidelijkt aan alle partijen.

1 Overdracht van de justitiehuizen en het Nationaal Centrum voor 
Elektronisch Toezicht naar de gemeenschappen

De dienst van de justitiehuizen werd in 1999 opgericht door de federale Staat en is in 
2007 een directoraat-generaal geworden binnen de FOD Justitie. Bedoeling was om de pa-
ragerechtelijke diensten toegankelijker en doeltreffender te maken. Concreet zorgen de jus-
titiehuizen voor de begeleiding van en het toezicht op plegers van strafbare feiten alsook 
voor de begeleiding van slachtoffers, en dit op vraag van de gerechtelijke en administratieve 
overheden. Ze stellen de informatie die noodzakelijk is voor de beslissingen van die over-
heden ter beschikking via sociale onderzoeken en beknopte verslagen. Ze begeleiden de 
rechtsonderhorigen die een straf of een uitvoeringsmodaliteit van een vrijheidsberovende 
straf opgelegd krijgen, zoals een werkstraf. Ze staan eveneens in voor de opvang van en de 
bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten.

Ingevolge de zesde staatshervorming kan elke gemeenschap sinds 1 juli 2014 de regels de-
finiëren voor de organisatie, de samenstelling, de bevoegdheid en de werking van de justi-
tiehuizen521. De gemeenschappen kunnen in het kader van hun bevoegdheden opdrachten 
toekennen aan de justitiehuizen en de justitie-assistenten inzetten voor nieuwe taken. Dat 
organiek autonomiebeginsel wordt echter beperkt door een evenredigheidseis522. Ze mogen 
geen regels inzake organisatie of werking goedkeuren waardoor het voor de federale Staat 
onmogelijk of overdreven moeilijk zou worden zijn eigen bevoegdheden uit te oefenen523. 

521 Artikel 11 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming herstelt artikel 
5, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, opgeheven door de bijzondere 
wet van 8 augustus 1988.

522 A. heraut, “ordre judiciaire”, M. uyttendaele & M. Verdussen (dir.), in Dictionnaire de la sixième réforme de l’État, 
Bruxelles, Larcier, 2015, p. 591-616.

523 Parl. St. Senaat, gew. zitting 2012-2013, nr. 5-2232/1, p. 64.
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De federale Staat blijft immers bevoegd om de opdrachten te bepalen die de justitiehuizen 
– of de diensten van de gemeenschappen die deze overnemen – uitoefenen in het kader van 
een gerechtelijke procedure of de uitvoering van een gerechtelijke beslissing.

De effectieve overdracht van het personeel en de begrotingen naar de gemeenschappen 
op 1 januari 2015 maakte een einde aan het bestaan van het Directoraat-Generaal Justitie-
huizen (FOD Justitie) en van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht dat werd 
opgericht ter invoering en opvolging van het elektronisch toezicht. Bij het Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de administratie van de Vlaamse Gemeenschap 
werd de dienst Justitiehuizen opgericht en bij de Franse Gemeenschap de Direction générale 
des maisons de justice. Het justitiehuis van Eupen is verbonden aan de administratie van de 
Duitstalige Gemeenschap. Er bestaan voortaan twee centra voor elektronisch toezicht: een 
in de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht) en een in de 
Franse Gemeenschap (centre de surveillance électronique)524.

Die hervorming steunt op twee samenwerkingsakkoorden.

Het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de federale Staat en de gemeen-
schappen moet de coördinatiemechanismen tussen de betrokken actoren op punt zetten. 
Het voorziet onder meer in de oprichting van een Interministeriële Conferentie en over-
legorganen, informatie-uitwisseling, toegang tot de dossiers en de nadere regels voor de 
registratie van de opdrachten die de federale Staat heeft toevertrouwd.

Het samenwerkingsakkoord van 10 december 2014 betreffende het beheer van het elektro-
nisch toezicht moet de samenwerking tussen de gemeenschappen mogelijk maken zodat 
het elektronisch toezicht doeltreffend wordt beheerd.

2 Financiering van de justitiehuizen

Vanaf het begrotingsjaar 2015 bedraagt de basisdotatie voor die nieuwe bevoegdheden van 
de gemeenschappen 51.737.934 euro voor de Vlaamse Gemeenschap en 34.610.699 euro 
voor de Franse Gemeenschap525.

De bijzondere financieringswet voorziet in twee modaliteiten voor de evolutie van die do-
tatie: een automatische jaarlijkse aanpassing voor elke gemeenschap en een aanvullende 
verhoging, die in bepaalde gevallen wordt toegepast en per gemeenschap wordt berekend.

De automatische jaarlijkse aanpassing is van toepassing vanaf het begrotingsjaar 2016. De 
dotatie varieert jaarlijks volgens de nominale groei van het bbp (d.w.z. naargelang de schom-
meling van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de werkelijke groei van het bbp), los 
van de evolutie van het aantal opdrachten waarmee elke gemeenschap wordt belast.

524 Er is een bilateraal akkoord tussen de Franse Gemeenschap en de duitstalige Gemeenschap dat bepaalt dat het 
duitstalig elektronisch toezicht ten laste wordt genomen door het Franstalig centrum.

525 Artikel 47/10 van de bijzondere wet van 16 januari 1989, ingevoegd door artikel 52 van de bijzondere wet van 6 ja-
nuari	2014	tot	hervorming	van	de	financiering	van	de	gemeenschappen	en	de	gewesten.
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De eventuele aanvullende verhoging gebeurt om de drie jaren en berust op de evolutie 
van het aantal uitgevoerde opdrachten met toepassing van de federale wetgeving. Als de 
gemiddelde toename van de opdrachten hoger is dan die van het nominaal bbp, zal de do-
tatie eveneens worden opgetrokken in verhouding tot de toename van die opdrachten. Dat 
veiligheidsnet wordt per gemeenschap berekend.

In de toelichting van de bijzondere financieringswet wordt bepaald dat de evolutie van de 
middelen wordt berekend aan de hand van de rekenkundige gemiddelden van de in aan-
merking genomen indicatoren:

“De evolutie van de toegekende middelen over de drie voorbije jaren wordt uitgedrukt als het 
rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse nominale groeipercentages waargenomen in de be-
schouwde periode. De evolutie van de opdrachten over de drie voorbije jaren wordt uitgedrukt 
als het rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse groeipercentages waargenomen in de be-
schouwde periode.”526

Wat de Duitstalige Gemeenschap betreft, werden die bepalingen van toepassing bij artikel 
58octodecies van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de 
Duitstalige Gemeenschap, die voorziet in een basisdotatie ter waarde van 602.058 euro527.

3 Telling van de opdrachten

3.1 Rol van het Rekenhof
Vanaf 2019 moet het Rekenhof om de drie jaar de evolutie berekenen van het aantal op-
drachten dat elke gemeenschap de voorbije drie jaren heeft uitgevoerd in uitvoering van 
de federale wetgeving528. Het heeft de Staat en de gemeenschappen over het kader en de 
nadere regels van die berekening529 op de hoogte gebracht. De berekeningsmethode houdt 
rekening met de controleomgeving en de kwaliteit van de beschikbare gegevens. Die me-
thode moet ook de werklast beheersbaar houden voor alle partijen, rekening houdend met 
de financiële inzet in het licht van het dotatiepakket.

Voorts onderzoekt het Rekenhof in het kader van zijn algemene controlebevoegdheid de 
wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven en ontvangsten van de Staat en van de 
gemeenschappen, inclusief de uitvoering van de bepalingen van de financieringswetten.

3.2	 Definitie	van	een	opdracht
De opdracht wordt gebruikt als referentie-eenheid voor de telling. Ze wordt gedefinieerd in 
de toelichting van artikel 52 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 als “een beslissing van 
een gerechtelijke of administratieve overheid, voorzien in een wettelijk kader, die aan een jus-
titie-assistent een individuele opdracht ten opzichte van een rechtsonderhorige toevertrouwt, 
die kan bestaan uit hetzij het uitvoeren van een sociaal onderzoek, hetzij de opvolging van en 

526 Parl. St.	Kamer,	24	juli	2013,	53	2974/001,	Voorstel	van	bijzondere	wet	tot	hervorming	van	de	financiering	van	de	
gemeenschappen	en	de	gewesten,	tot	uitbreiding	van	de	fiscale	autonomie	van	de	gewesten	en	tot	financiering	
van de nieuwe bevoegdheden, p. 60.

527 ingevoegd door artikel 24 van de wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervor-
ming der instellingen voor de duitstalige Gemeenschap.

528 Bovenvermeld artikel 47/10.
529 Brieven van 28 juli 2015 en 20 juli 2016.
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informatieverstrekking aan een slachtoffer of een burger, hetzij de opvolging van de uitvoering 
van een straf of maatregel.”530

De Interministeriële Conferentie Justitiehuizen heeft het Rekenhof evenwel gevraagd de 
opdrachten waarbij geen tussenkomst van een justitie-assistent gepland is mee te rekenen 
in zijn telling. De bovenvermelde definitie heeft immers onder meer betrekking op be-
slissingen over het elektronisch toezicht waarbij de tussenkomst van een justitie-assistent 
noodzakelijk is, maar houdt geen rekening met opdrachten waarvoor enkel een centrum 
voor elektronisch toezicht tussenkomt en geen justitie-assistent wordt ingeschakeld (bv. in 
het kader van voorhechtenis531).

Het Rekenhof beschouwt de tussenkomst van een justitie-assistent niet als een doorslagge-
vend criterium. Met toepassing van het autonomiebeginsel zou de benaming of de functie 
van justitie-assistent in elke gemeenschap kunnen evolueren. Het merkt bovendien op dat 
de dotatie voor de justitiehuizen ook betrekking heeft op de overdracht van het Nationaal 
Centrum voor Elektronisch Toezicht naar de gemeenschappen.

De opdrachten moeten echter passen in een wettelijk kader, met name dat van de federale 
wet en de in uitvoering daarvan genomen besluiten of omzendbrieven. Het Rekenhof zal 
bijgevolg tellen als opdracht: “elke beslissing die binnen een wettelijk kader is genomen – en 
dus door of in uitvoering van de wet – en waarmee een federale gerechtelijke of administra-
tieve overheid een individuele opdracht toevertrouwt aan een gemeenschap ten opzichte van 
een rechtsonderhorige in het kader van een gerechtelijke procedure of in uitvoering van een 
gerechtelijke beslissing”.

3.3 Gewicht van een opdracht
De Interministeriële Conferentie Justitiehuizen heeft het Rekenhof gevraagd een weging 
toe te passen op zijn telling op basis van de door de drie gemeenschappen geraamde werk-
last, en heeft daarvoor een telontwerp voorgesteld532.

Het Rekenhof herinnert er in dat verband aan dat de bijzondere financieringswet hem heeft 
belast met de berekening van het aantal opdrachten. In dat kader is de registratie-eenheid 
de opdracht. De bijzondere financieringswet noch de bijzondere wet tot hervorming van de 
instellingen voorzien in een mechanisme om bepaalde opdrachten voor meer of minder dan 
één eenheid te boeken. Doordat een wettelijke grondslag ontbreekt, heeft het Rekenhof dus 
geen gunstig gevolg kunnen geven aan het verzoek van de Interministeriële Conferentie.

Het Rekenhof wijst er bovendien op dat, krachtens het autonomiebeginsel van de gemeen-
schappen, de dotatie geen terugbetaling noch een bestemde ontvangst is. Het onderstreept 
bovendien dat zijn telopdracht heel wat ingewikkelder zou worden als een wegingsme-
chanisme zou worden toegepast. Er is ook niet aangetoond dat de voorgestelde gewogen 
berekening van de opdrachten op methodologisch vlak voldoende betrouwbaar, eenvormig, 
haalbaar en stabiel is om de dotatie van elke gemeenschap te kunnen aanpassen zoals be-

530 Zie voornoemd doC 53 2974/001, p. 59-60.
531 Koninklijk besluit van 26 december 2013 houdende tenuitvoerlegging van Titel ii van de wet van 27 decem-

ber	2012	houdende	diverse	bepalingen	betreffende	justitie,	in	werking	getreden	op	1	januari	2014.
532 Brief van 16 maart 2016 van de minister van Justitie.
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paald in de bijzondere financieringswet. Het Rekenhof wijst er tot slot op dat er geen kader 
is uitgewerkt om de eventuele geschillen over de werklast van elke nieuwe categorie van 
gerechtelijke maatregelen die de federale Staat zou willen invoeren, te regelen.

3.4 Jaarlijkse telling
De mandaten die de gerechtelijke of federale administratieve overheid hebben doorge-
stuurd, vormen de centrale stukken om het aantal opdrachten te berekenen en de registra-
ties te verifiëren. Opdrachten waarvoor geen mandaat of aanhangigmaking bestaat, wor-
den niet meegeteld.

Om de werklast van de betrokken partijen te verlichten en het risico op informatieverlies 
te verminderen zal het Rekenhof het aantal opdrachten per jaar berekenen. Die berekening 
zal slaan op de nieuwe opdrachten die de federale overheid tijdens de onderzochte periode 
aan de justitiehuizen heeft toevertrouwd. Het jaar waarin het justitiehuis het mandaat ont-
vangen heeft, is in principe het referentiejaar voor de telling van de opdrachten.

3.5 Controlemethode van het Rekenhof
De federale overheid (een rechter, een procureur of een directeur van een strafinrichting) 
kent via een mandaat een opdracht toe aan het justitiehuis van het gerechtelijk arrondisse-
ment waarin de betrokken rechtsonderhorige verblijft. Ingeval er in eenzelfde gerechtelijk 
arrondissement verschillende justitiehuizen zijn (onder meer ingevolge de hervorming van 
de gerechtelijke organisatie) wijst de federale overheid een justitiehuis aan. Ingeval men 
zich van woonplaats vergist heeft of als deze veranderd is bijvoorbeeld, zal dat justitiehuis 
dat mandaat overdragen naar een ander justitiehuis of zelfs naar een andere gemeenschap. 
Die werkwijze houdt het risico in dat eenzelfde mandaat verschillende keren wordt gere-
gistreerd.

Aangezien de FOD Justitie geen uniek geïnformatiseerd registratiesysteem heeft, zal het 
Rekenhof zijn berekening moeten baseren op de gegevens die elke gemeenschap heeft ge-
registreerd op basis van de bestaande registratieprocessen. Dit maakt de berekening van de 
opdrachten ingewikkelder omdat er meer databases zijn en de opdrachten niet bij de bron 
kunnen worden berekend. Het Rekenhof benadrukt dat het des te belangrijker is dat de ge-
meenschappen de mandaten registreren en bewaren. Logischerwijze zouden de mandaten 
die de federale overheid heeft toevertrouwd, moeten kunnen worden afgetoetst aan deze 
die een gemeenschap heeft geregistreerd, maar zo’n afstemmingscontrole is bij gebrek aan 
een federaal registratiesysteem momenteel onmogelijk.

De controlemethode van het Rekenhof bestaat uit de volgende drie fasen:

1.  Een controle van de gegevens van de administraties: formele controle (formaat en 
velden) en vervolgens een substantiële controle (verificatie van de gegevens door de 
controle van de jaarlijkse cesuur, het opsporen van dubbele invoer en de identificatie 
van anomalieën).

2.  Een steekproefcontrole op basis van een representatieve steekproef per gemeenschap: 
die controle is bedoeld om het aantal fouten in de totale populatie te schatten van 
de opdrachten die de federale overheid aan de justitiehuizen heeft toevertrouwd, en 
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moet het mogelijk maken te bevestigen dat elke opdracht wordt gerechtvaardigd door 
een mandaat van een federale overheid.

3.  Een controle ter plaatse bij enkele justitiehuizen: verificatie van de mandaten die in 
het kader van de steekproef aan het Rekenhof werden bezorgd en controle van de re-
gistratie- en bewaarprocessen.

Het Rekenhof is ook van plan confirmaties van mandaten te vragen bij bepaalde mandate-
rende overheden.

4 Risicobeheersing

Wanneer de (mandaterende) federale overheid de gegevens niet registreert, moet de tel-
ling gebeuren op basis van de gegevens die de (gemandateerde) gemeenschappen hebben 
geregistreerd. Aangezien het Directoraat-Generaal Justitiehuizen zijn processen had geïn-
formatiseerd en gedocumenteerd vóór de zesde staatshervorming, acht het Rekenhof het 
risico klein dat er geen registraties zouden zijn gebeurd, aangezien het aantal mandaten 
dat elke justitie-assistent moet behandelen informatie is die nodig is voor het beheer en 
geïntegreerd is in de werking van die administraties.

Het Rekenhof onderzocht de controleomgeving en stelde daarbij vast dat de belangrijkste 
risico’s te maken hebben met de registratie van de opdrachten door de gemeenschappen, de 
vergelijkbaarheid van de gegevens en de rol van de FOD Justitie.

4.1 Registratie van de opdrachten door de gemeenschappen
Er blijven risico’s op het vlak van registratie bestaan door de uiteenlopende registratieprak-
tijken en de verschillende manieren waarop de mandaterende overheden hun mandaten 
opsturen. Tijdens de ontwikkeling van zijn controlemethode heeft het Rekenhof een reeks 
tests uitgevoerd op basis van de gegevens die de gemeenschappen hadden verstrekt en 
heeft het hun aandacht gevestigd op de noodzakelijke verbeteringen inzake uniformisering 
van de registraties. Door die tests kan dat risico beter in de hand worden gehouden.

Om dat risico beter te beheersen heeft het Rekenhof de gemeenschappen aanbevolen dat ze 
over de volgende elementen zouden beschikken:

• eenduidige interne nummering per gemeenschap van de dossiers die werden geopend 
om de mandaten van de federale overheid uit te voeren;

• systematische digitalisering van de mandaten;
• exhaustieve registratie van het dossiernummer van de mandaterende overheid;
• registratie van de uitgifte- en de registratiedatum van de aanhangigmakingen in het 

kader van slachtofferonthaal.

4.2 Vergelijkbaarheid van de gegevens
Elke gemeenschap gebruikt momenteel dezelfde registratieprogramma’s (deze die voor de 
Staat werden ontwikkeld). De ontwikkeling van verschillende programma’s zou tot pro-
blemen kunnen leiden op het vlak van de vergelijkbaarheid en de continuïteit binnen de 
berekeningscyclus van de opdrachten.
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Het Rekenhof heeft gevraagd dat elke gemeenschap hem op de hoogte zou brengen van alle 
wijzigingen in de informaticaprocessen en -programma’s voor de registratie en het bewaren 
van de mandaten alsook van de werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie op 
het vlak van de definitie van de opdrachten en de registratie van de mandaten.

4.3 Rol van de FOD Justitie
Het Rekenhof acht het essentieel dat de FOD Justitie beschikt over een expertisepool die de 
werkzaamheden kan ondersteunen van de Interministeriële Conferentie en van de werk-
groepen die ze opricht. Om voldoende vertegenwoordiging van de federale Staat te ver-
zekeren, moet de federale Staat in staat zijn de impact mee te helpen evalueren die de 
beslissingen of de voorstellen van de gemeenschappen of van hemzelf kunnen hebben op 
de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden.

Om dat risico beter te beheersen heeft het Rekenhof aanbevolen dat de FOD Justitie over de 
volgende elementen zou beschikken:

• een exhaustieve lijst van de overheden die mandaten uitgeven;
• één nomenclatuur voor de verschillende opdrachten;
• een eenduidige nummering van het mandaat waardoor de mandaterende magistraat of 

ambtenaar kan worden geïdentificeerd;
• eenvormige gedragsregels voor de dossiers die betrekking hebben op meerdere rechts-

onderhorigen;
• een geïnformatiseerd systeem om de toevertrouwde mandaten te registreren.

Het Rekenhof heeft gevraagd op de hoogte te worden gehouden van alle initiatieven die de 
FOD Justitie neemt om te beschikken over een registratiesysteem dat eveneens een telling 
door de mandaterende overheid mogelijk maakt.
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Evolutie van het personeels-
bestand van het federaal  
openbaar ambt
Het Rekenhof berekende dat het personeelsaantal van het federaal openbaar ambt met 14,4 % 
is afgenomen tussen juni 2006 en juni 2015. Tussen juni 2014 en juni 2015 is het personeelsaan-
tal met 5,9 % verminderd, grotendeels door de overdracht van personeel van de federale sector 
naar de deelstaten in het kader van de zesde staatshervorming.

Sinds 2012 beveelt het Rekenhof de FOD Personeel en Organisatie (P&O) aan een jaarverslag te 
publiceren over de evolutie van de human resources van de Staat in het licht van de regerings-
doelstellingen. Het jaarverslag “Duurzame Sociale Balans” voor federale overheidsdiensten 
van de FOD P&O en de monitoring van het personeelsbestand en de personeelsuitgaven sinds 
2015 bieden nieuwe mogelijkheden om de verschillende systemen van gegevensverzameling be-
ter te integreren, en het personeelsbestand en de personeelsuitgaven beter op te volgen met het 
oog op een versterkt overheidsmanagement.

1 Context

1.1 Evolutie van de statistische tools evolutie personeelsbestand federaal openbaar ambt
De database Pdata533 levert statistische informatie aan over het personeelsbestand van het 
federaal openbaar ambt. Pdata maakt een onderscheid tussen het “federaal administratief 
openbaar ambt” (d.i. de federale overheid), de “bijzondere korpsen” en “diverse diensten”.

In september 2016 heeft het directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling 
van de FOD P&O, dat analyses en rapporten op maat maakt om de strategie van de fede-
rale organisaties en bestuurders te ondersteunen, de nieuwe site Infocenter online gezet534. 
De site is nog in ontwikkeling en zal op termijn de huidige site van Pdata vervangen. Op 
dit moment bevat ze al interactieve statistieken, grafieken per federale organisatie en per 
domein alsook de Duurzame Sociale Balans. De precisie en de kwaliteit van de voorstelling 
van de gegevens verbetert voortdurend.

Het “federaal administratief openbaar ambt”535 omvat de federale en de programmatorische 
overheidsdiensten, de openbare instellingen van sociale zekerheid536 alsook een tiental in-
stellingen die onderworpen zijn aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut.

533 De	database	werd	bij	de	FOD	Personeel	en	Organisatie	gecreëerd	op	basis	van	het	koninklijk	besluit	nr.	141	van	
30 december 1982 en op basis van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van 
het koninklijk besluit nr. 141.

534 https://infocenter.belgium.be/nl.
535 opgesomd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
536 de openbare instelling van sociale zekerheid “eHealth-platform” wordt weliswaar in de wet van 22 juli 1993 ver-

meld, maar komt niet voor in de lijst van personeelsbestanden van die instellingen in Pdata op 30 juni 2015. 
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De “bijzondere korpsen” omvatten diensten die buiten het federaal administratief openbaar 
ambt vallen maar tot de Pdata-perimeter behoren (de rechterlijke orde, de Raad van State, 
het militair personeel van Defensie enz.).

De “diverse diensten” zijn de federale entiteiten die spontaan informatie verstrekken over 
hun personeelsbestand (zoals het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers of 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

Het Rekenhof had in zijn vorige Boek537 vastgesteld dat Pdata nog steeds niet volledig is. Zo 
had het opgemerkt dat bepaalde instellingen uit de wet van 16 maart 1954 niet in Pdata zijn 
opgenomen (zoals de Koninklijke Muntschouwburg of het Nationaal Orkest van België)538.

In antwoord op een vraag hierover stelde de minister van Defensie, belast met Ambtena-
renzaken: “Enkel de organisaties die deel uitmaken van de perimeter van het federaal admi-
nistratief openbaar ambt, zijn verplicht om personeelsgegevens mee te delen aan Pdata. De 
Koninklijke Muntschouwburg of het Nationaal Orkest van België maken daar geen deel van 
uit. Overheidsorganisaties kunnen wel op vrijwillige basis personeelsdata meedelen” 539. De 
minister erkende dat de kwaliteit van de Pdata-gegevens voortdurend werd verbeterd, maar 
vermeldde ook: “Op termijn zal het nieuwe federale sociale secretariaat, PersoPoint, de over-
zichten beheren, wat de inzameling van gegevens zal vereenvoudigen.”

In verband met de huidige voorstelling van Pdata had het Rekenhof bovendien opgemerkt 
dat de database het niet mogelijk maakte het personeel van de staatsdiensten met afzonder-
lijk beheer te identificeren in het personeelsbestand van de betrokken overheidsdiensten540. 
Die opmerking geldt nog steeds.

Sinds 2010 heeft de regering overigens een personeelsmonitoring ingesteld om het aantal 
voltijdse equivalenten en de bijbehorende financiële last op te volgen. De perimeter van die 
monitoring is vollediger dan die van Pdata541.

Sinds december 2012 beveelt het Rekenhof aan dat de FOD P&O een jaarverslag zou wijden 
aan de human resources in het federaal openbaar ambt en aan de evolutie ervan in verge-
lijking met de doelstellingen van de regering542. In oktober 2013 heeft het Rekenhof ook 
aangestipt dat, toen de FOD P&O in 2012 werd aangewezen als enige coördinator van de 
monitoring, die gelegenheid te baat moest worden genomen om de inventarisering van de 

537 Rekenhof, “Evolutie personeelsbestand federaal openbaar ambt”, 172e Boek, Volume i, oktober 2015, p. 199-206. 
Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

538 het koninklijk besluit tot oprichting van Pdata stelt nochtans dat de database alle instellingen van openbaar nut 
moet omvatten die zijn “onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van de Staat”.

539 Parl. St. Kamer, 1 maart 2016, CRABV 54 CoM 349, Beknopt verslag, Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het openbaar Ambt, p. 10-11.

540 Met uitzondering van het personeel van de wetenschappelijke instellingen en het personeel van Fedorest (opge-
richt	bij	de	FOD	Financiën).	

541 die monitoring werd ingevoerd door omzendbrief 602 van 14 april 2010 en de volgende omzendbrieven (602bis, 
603ter	en	604quater	tot	wijziging	van	de	initiële	omzendbrief).	Die	omzendbrieven	werden	opgeheven	door	om-
zendbrief 645 van 12 mei 2015 met informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van 
de personeelskredieten in 2015 en 2016. (Zie punt 2.3) 

542 Rekenhof, “Personeel van het federaal openbaar ambt in 2011”, 169e Boek, Volume i, december 2012, p. 433 tot 452. 
Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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gegevens over het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt in de meest ruime zin 
te uniformiseren543.

De federale duurzame sociale balans544 die elke federale openbare instelling (FOD’s en 
POD’s, wetenschappelijke instellingen, openbare instellingen van sociale zekerheid, be-
paalde instellingen van openbaar nut) opstelt, is een eerste stap in die richting. De balans 
omvat gegevens over het aantal personeelsleden, de beschikbare personeelsleden rekening 
houdend met de verloven en afwezigheden, de aanwervingen, bevorderingen en evaluaties, 
de personeelsbewegingen.

De FOD P&O vat al die elementen samen in een federaal verslag. Het eerste werd op 
27 mei 2015 gepubliceerd en bevat de federale statistieken op 1 januari 2015. Het tweede 
werd op 12 september 2016 gepubliceerd, met de federale statistieken op 1 januari 2016.

Die sociale balans is echter gedeeltelijk gebaseerd op de gegevens van Pdata, waarbij dezelf-
de bedenkingen gelden als hierboven. De perimeter van de overheidsdiensten uit de sociale 
balans is beperkt tot het “federaal administratief openbaar ambt” gedefinieerd in artikel 
1 van de wet van 22 juli 1993. De duurzame sociale balans van de FOD Justitie bevat dus geen 
enkel element over het personeel van de rechterlijke orde; het Ministerie van Landsverde-
diging vermeldt enkel het burgerpersoneel; de enige instellingen van openbaar nut die een 
dergelijke balans moeten opstellen, zijn deze die in de voornoemde wet zijn opgesomd en 
die in Pdata zijn vermeld onder “instellingen van openbaar nut”.

De ministerraad specificeerde op 4 maart 2014 dat zo nodig een wettelijk kader zal wor-
den uitgewerkt dat de federale organisaties zal verplichten jaarlijks een duurzame sociale 
balans te publiceren. Bij de afsluiting van dit Boek was het wettelijke kader niet opgesteld.

Volgens het Rekenhof zou de duurzame sociale balans kunnen worden vervolledigd met 
een verslag over de evolutie van de human resources van de federale administratie in het 
licht van de nagestreefde doelstellingen.

1.2 Gegevens gebruikt door het Rekenhof
Het Rekenhof baseerde zich voor de personeelsaantallen op Pdata545 en heeft die gegevens 
aangevuld met informatie van de FOD Justitie (over de vertegenwoordigers van de ere-
diensten en van de vrijzinnigheid) en de FOD Buitenlandse Zaken (over de contractuele 
personeelsleden die ter plaatse worden aangeworven in buitenlandse posten). Tenzij anders 
vermeld, hebben de gegevens betrekking op het personeelsbestand van juni 2015 en op de 
evolutie ervan ten opzichte van 2014 en 2006.

543 Rekenhof, “Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van het federaal openbaar ambt”, 
170e Boek, Volume i, oktober 2013, p. 183 tot 190. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

544 de ministerraad van 14 februari 2014 besliste tot de invoering van die balans ingevolge het regeerakkoord van 1 de-
cember 2011. dat bepaalt onder meer dat, om de kwaliteit van de openbare diensten te waarborgen, “elke federale 
overheidsdienst een duurzame sociale balans moet opstellen waarvan de nadere regels door de regering zullen worden 
vastgelegd”. 

545 die gegevens worden regelmatig bijgewerkt, met als gevolg dat er lichte verschillen kunnen bestaan met de in de 
vorige Boeken vermelde cijfers.
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2 Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt

2.1 Federaal openbaar ambt in ruime zin
Het personeelsbestand omvat alle ambtenaren die een juridische band met hun werkgever 
hebben op grond van een statuut of een arbeidsovereenkomst, of ze nu bezoldigd wor-
den of niet. Het bevat dus ook ambtenaren die in disponibiliteit, met verlof of op missie 
zijn. In 2015 telde het federaal openbaar ambt in ruime zin 22.688 personen minder dan in 
2006 (d.i. -14,4 %).

Tabel 64 –  Evolutie 2006-2015 van de spreiding van het personeelsbestand van het federaal open-
baar ambt in ruime zin (in natuurlijke personen en in percentage)

Federaal openbaar ambt in ruime zin
Aantal Evolutie 2006-2015

2006 2014 2015 Aantal  %

Federaal administratief openbaar ambt 
(Fod’s/Pod’s, burgerpersoneel bij 
defensie, ion, oiSZ en wetenschap-
pelijke instellingen)

83.466 77.122 71.765 -11.701 -14,0

Militair personeel bij defensie 41.515 34.296 32.632 -8.883 -21,4

Federale Politie 15.021 15.200 14.219 -802 -5,3

Rechterlijke orde 11.609 11.456 11.133 -476 -4,1

Vertegenwoordigers van de erediensten en 
van de vrijzinnigheid(1)

3.318 3.021 2.992 -326 -9,8

Contractuele personeelsleden die 
ter plaatse worden aangeworven in 
buitendiensten van Buitenlandse Zaken(2)

1.513 1.213 1.160 -353 -23,3

Raad van State 611 483 471 -140 -22,9

Inspectie	van	Financiën 71 64 64 -7 -9,9

Totaal 157.124 142.855 134.436 -22.688 -14,4

(1) Cijfers van de Fod Justitie voor januari 2006, 2014 en 2015.

(2)  Cijfers van de Fod Buitenlandse Zaken op 1 november 2006, 31 december 2013 en 31 december 2015.

Bron: Pdata en FOD’s

2.2 Federaal administratief openbaar ambt

2.2.1 Samenstelling
Op 30 juni 2015 telde het federaal administratief openbaar ambt 71.765 natuurlijke perso-
nen546. 73 % van hen zijn medewerkers van de FOD’s en POD’s of leden van het burgerper-
soneel van Defensie, 18 % medewerkers van de OISZ, 5 % medewerkers van de ION en 4 % 
medewerkers van de wetenschappelijke instellingen. De onderstaande tabel toont hoe die 
spreiding evolueert.

546 Slechts 61 % daarvan werkte voltijds. de overige medewerkers werkten deeltijds of waren niet actief. 
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Tabel 65 –  Evolutie 2006-2015 van de spreiding van het personeelsbestand over het federaal admi-
nistratief openbaar ambt (in natuurlijke personen en in percentage)

Onderdeel
Effectief Evolutie 2006-2015

2006 2014 2015 Effectief  %

Fod’s, Pod’s en burgerpersoneel bij defensie 61.128 56.486 52.024 -9.104 -14,9

oiSZ 14.557 13.467 12.894 -1.663 -11,4

ion 4.551 4.192 3.907 -644 -14,2

Wetenschappelijke instellingen 3.230 2.977 2.940 -290 -9,0

Totaal 83.466 77.122 71.765 -11.701 -14,0

Bron: Pdata

2.2.2 Spreiding per niveau en per statuut
De spreiding per niveau maakt het mogelijk de kwalificatiegraad te meten.

Staffuncties en managementfuncties worden uitgeoefend in het kader van een tijdelijk 
mandaat van zes jaar. Op 30 juni 2015 telde het federaal administratief openbaar ambt 
182 mandaathouders (tegenover 194 in 2014 en 151 in 2006).

Voor de overige functies wordt een onderscheid gemaakt tussen vier niveaus:

• niveau A (universitair diploma vereist);
• niveau B (diploma hoger onderwijs van het korte type “bachelor” of kandidatuurs- 

diploma of -getuigschrift vereist);
• niveau C (diploma hoger secundair onderwijs vereist);
• niveau D (geen diploma vereist).

Tabel 66 –  Personeelsbestand 2006, 2014 en 2015 van het federaal administratief openbaar ambt 
per niveau en volgens het statuut (in aantal natuurlijke personen)

Niveau
Statutairen Contractuelen Totaal

2006 2014 2015 2006 2014 2015 2006 2014 2015

A 13.985 15.943 15.257 3.103 2.431 2.262 17.088 18.374 17.519

B 13.040 14.262 13.362 1.915 1.875 1.584 14.955 16.137 14.946

C 18.784 25.406 23.538 5.836 5.259 4.798 24.620 30.665 28.336

d 16.708 4.746 4.293 10.095 7.200 6.671 26.803 11.946 10.964

Totaal 62.517 60.357 56.450 20.949 16.765 15.315 83.466 77.122 71.765

Bron: Pdata

Het personeelsbestand is met 11.701 personeelsleden (-14 %) gekrompen ten opzichte van 
2006. De daling is sterker bij de statutairen (-6.067) dan bij de contractuelen (-5.634). De 
tendens naar een vermindering van het aandeel contractuele personeelsleden zet zich 
echter voort. In 2015 waren er immers 21,34 % contractuelen, tegenover 21,73 % in 2014 en 
25,09 % in 2006.
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Er zijn ook evoluties op het vlak van de verschillende niveaus binnen de statutaire betrek-
kingen. De betrekkingen van niveau C en D zijn met 7.661 eenheden gedaald in de periode 
2006 tot 2015, terwijl die van de niveaus A en B met 1.594 eenheden zijn toegenomen. Die 
evolutie manifesteert zich echter niet bij alle diensten in dezelfde mate. Ze heeft een impact 
op de uitgaven, gezien de verschillen in bezoldiging tussen de niveaus.

2.2.3 Afslankingsbeleid
Het beleid van de laatste regeringen wil het personeelsbestand van het federaal adminis-
tratief openbaar ambt inkrimpen door ambtenaren die met pensioen gaan, selectief te ver-
vangen.

In 2015 is het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt met 6,9 % 
gedaald ten opzichte van 2014 (-5.357 natuurlijke personen).

Die significante daling kan vooral worden verklaard doordat in 2015 personeel van verschil-
lende federale overheidsdiensten naar de deelstaten werd overgedragen als gevolg van de 
bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde staatshervorming547. De belangrijkste 
overdracht in aantal personeelsleden vond plaats bij de FOD Justitie: het personeel van de 
Justitiehuizen werd op 1 januari 2015 overgeheveld naar de Franse Gemeenschapsregering, 
de Vlaamse regering en de regering van de Duitstalige Gemeenschap548. In de Pdata-gege-
vens op 30 juni 2014 ging het om 1.156 personeelsleden.

2.2.4 Spreiding per gender
Het percentage vrouwen in het federaal administratief openbaar ambt blijft stabiel.

Tabel 67 –  Evolutie 2006-2015 van het percentage vrouwen in het federaal administratief openbaar 
ambt

2006 2014 2015

Vrouwen in het federaal administratief openbaar ambt 51,36 52,88 52,55

Vrouwen van niveau A 37,18 44 44,7

Bron: Pdata (cijfers)

Op 30 juni 2015 werden 45 van de 182 managersfuncties (24,7 %) uitgeoefend door vrouwen. 
In 2006 waren dat er 24.

2.2.5 Leeftijdspiramide
Behalve de structuur per leeftijd, illustreert de volgende piramide ook de spreiding volgens 
gender en statuut (statutair of contractueel).

547 op 1 september 2015 waren in totaal 2.059 ambtenaren overgedragen naar de deelstaten in het kader van de zesde 
staatshervorming. de eerste minister gaf dit cijfer op 29 september 2015 in zijn antwoord op parlementaire vraag 
nr.60 van mevrouw Barbara Pas (Parl. St. Kamer, 6 augustus 2015, QRVA 2014-2015, vraag 45, p.187).

548 Koninklijke besluiten van 13 januari 2015.
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Grafiek 5 –  Leeftijdspiramide van het federaal administratief openbaar ambt (statutairen en contrac-
tuelen op 30 juni 2015)
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Uit de piramide blijkt dat het federaal administratief openbaar ambt vergrijst.

Het aantal personeelsleden jonger dan 30 is gedaald van 10,5 % in 2006 tot 9,1 % in 2014 en 
7,7 % in 2015. Het aantal ouder dan 56 is daarentegen toegenomen van 15,7 % in 2006 tot 
23,8 % in 2014 en 25,3 % in 2015. Die kunnen de komende tien jaar hun pensioenrechten 
laten gelden.

De gemiddelde leeftijd waarop ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt 
met pensioen gaan, was 61 jaar en tien maanden in 2015, tegenover 61 jaar en negen maan-
den in 2014 en 61 jaar en drie maanden in 2006.

2.3 Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven
Het Rekenhof heeft de evolutie onderzocht van de personeelsuitgaven ten laste van de alge-
mene uitgavenbegroting voor de FOD’s en POD’s in 2006, 2012, 2013, 2014 en 2015549.

549 op de basisallocaties 11.00.03, 11.00.04 evenals 11.00.13, 11.00.14 en 11.00.15 (deze laatste drie hebben betrek-
king op het personeel van de diplomatieke en consulaire posten en de posten van ontwikkelingssamenwerking van 
de Fod Buitenlandse Zaken)
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Die uitgaven zijn tussen 2006 en 2015 met 3,5 % gedaald in reële termen550, van 5.943 mil-
joen euro in 2006 (volgens het indexcijfer van kracht in 2014) naar 5.735 miljoen euro in 
2015.

Tijdens dezelfde periode is het personeel van de FOD’s, de POD’s en de administratieve 
diensten met afzonderlijk beheer die ervan afhangen, gedaald van 138.002 personen naar 
117.635 (-14,8 %).

De vermindering van het aantal personen leidt niet tot een gelijkmatige vermindering van 
de personeelsuitgaven. Die uitgaven hangen immers gedeeltelijk samen met de evolutie van 
de individuele geldelijke loopbanen en met de evolutie van de administratieve en geldelijke 
structuur van het personeel van de overheidssector (invoering van mandaten in de manage-
ment- en staffuncties van de federale entiteiten, aanwerving van beter betaalde technische 
competenties enz.).

De invoering van een striktere monitoring van de personeelskredieten biedt een nieuwe gele-
genheid om te evolueren naar een geïntegreerde opvolging (human resources en begroting).

De ministerraad heeft immers een monitoring van het federaal openbaar ambt georgani-
seerd (ook bij de bijzondere korpsen, de ION en de OISZ) om zijn beslissing van 15 okto-
ber 2014 op te volgen om in 2015 4 % lineair te besparen op de personeelskredieten551, en 
jaarlijks 2 % van 2016 tot 2019. Die monitoring heeft betrekking op de evolutie van het 
personeelsbestand in voltijdse equivalenten en op de risico’s op overschrijding van die kre-
dieten. Ze wordt drie keer per jaar uitgevoerd door de FOD P&O, in samenwerking met de 
FOD Budget en Beheerscontrole552.

Volgens het Rekenhof zou de integratie van de verschillende systemen om gegevens in te 
zamelen en het personeelsbestand en de personeelsuitgaven op te volgen, een hefboom 
kunnen zijn om het overheidsbeheer te verbeteren.

550 de uitgaven 2006 werden vermeerderd met de spilindex 138,01 die in voege was op 1 januari 2013. op 
1	juli	2016	kwam	er	een	nieuwe	vermeerderingscoëfficiënt	voor	de	wedden	van	de	overheidssector.

551 Tussen 2014 en 2015 zijn de personeelsuitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting voor de Fod’s en 
Pod’s met 6,1 % gedaald.

552 omzendbrief nr. 644 van 15 mei 2015 – informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPi’s voor de 
monitoring van het risico en omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 – informatie inzake de federale monitoring 
van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 
2017. 





Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden 
op de internetsite van het Rekenhof.

wettelijk depot
D/2016/1128/28

Prepress en  drukwerk
Centrale drukkerij van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

adres
Rekenhof 
Regentschapsstraat 2 
B-1000 Brussel

tel.
+32 2 551 81 11

fax
+32 2 551 86 22

www.rekenhof.be


	Voorwoord
	Deel I - Algemene rekening 2015 van het algemeen bestuur van de federale Staat
	Inleiding
	Hoofdstuk 1 - Rekening van uitvoering van de begroting 2015
	1	Begrotingsresultaten, vorderingensaldo en structureel saldo
	2	Naleving van de Europese verplichtingen
	3	Overzicht van de in 2015 besliste begrotingsmaatregelen
	4	Ontvangsten en uitvoering van de begrotingsmaatregelen
	5	Uitgaven en uitvoering van de begrotingsmaatregelen
	6	Financiering van andere overheden en openbare instellingen
	Hoofdstuk 2 - Jaarrekening 2015
	1	Algemeen overzicht
	2	Algemene commentaar
	3	Specifieke commentaar
	4	Elektronische goedkeuringsprocedure
	Hoofdstuk 3 - Boekhoudsysteem Fedcom
	Impact van de onvolledige 
regelgevende omkadering van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003
	Boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten
	Betalingstermijnen voor 
aankopen van leveringen en diensten
	Personeelsuitgaven van de 
Federale Politie beheerd door het SSGPI
	Hoofdstuk 4 - Financiële impact van de steunmaatregelen genomen in het kader van de financiële crisis en om de financiële  stabiliteit van de eurozone te garanderen
	Hoofdstuk 5 -  Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld
	Hoofdstuk 6 - Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het Rekenhof
	Deel II - Andere categorieën van diensten
	Vertraging bij de overzending van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en van de instellingen van openbaar nut
	Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolgartikel
	Poolsecretariaat: financieel 
en materieel beheer van de 
wetenschappelijke basis 
“Prinses Elisabeth” op Antarctica
	Controledienst voor de 
Ziekenfondsen en Landsbonden van Ziekenfondsen: toepassing van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003
	Regie der Gebouwen: 
rekeningen 2012-2014
	Deel III - Thematische en financiële audits
	Organisatie van een interne audit bij de federale overheid
	Telling van de opdrachten 
voor de financiering van de 
justitiehuizen
	Evolutie van het personeelsbestand van het federaal 
openbaar ambt

