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HOOFDSTUK 1 

Inleiding 
Overeenkomstig artikel 6, §3, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut (hierna de wet van 16 maart 1954 genoemd) worden 
de rekeningen van de instellingen van categorie A opgesteld onder het gezag van de minister 
onder wiens bevoegdheid ze vallen. De minister van Financiën legt ze vervolgens ter controle 
voor aan het Rekenhof uiterlijk op 31 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarop de 
rekeningen slaan. Het Rekenhof moet zijn opmerkingen meedelen aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers zodat de Kamer het wetsontwerp houdende eindregeling van de 
begroting kan goedkeuren. 

1.1 Procedure 

De uitvoeringsrekening van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Staat 
wordt in volume I van het Boek van het Rekenhof becommentarieerd. De rekening zelf wordt 
gepubliceerd in volume II. De rekeningen van de instellingen van categorie A worden later 
in het bijvoegsel 1 gepubliceerd. 

Het Rekenhof heeft de volumes I en II van zijn 174e Boek (rekeningen van het jaar 2016) op 
31 oktober 2017 goedgekeurd1. 

Dit bijvoegsel 1 bevat de conclusies van het Rekenhof bij de uitvoeringsrekeningen van de 
begroting van de instellingen van categorie A voor het jaar 2016. 

Het Rekenhof bewaart een origineel van de rekeningen van die instellingen. Ze bevatten, 
naast een uitvoeringsrekening van de begroting, eventueel gestaafd door een 
beheersrekening, een rekening van de vermogenswijzigingen, een resultatenrekening en een 
balans of een toestand van het actief en het passief, opgesteld overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen2. 

Ingevolge de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 22 mei 20033 die betrekking 
hebben op de administratieve openbare instellingen, is deze procedure niet meer van 
toepassing vanaf de rekeningen 2018. De commentaren van het Rekenhof met betrekking tot 
de rekeningen van uitvoering van de begroting van de instellingen van categorie A 
(administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer genoemd in de wet van  
22 mei 2003) worden voortaan enkel opgenomen in volume I van het Boek, dat uitsluitend 
gewijd is aan de rekeningen van de administratieve diensten met boekhoudkundige 
autonomie en van de administratieve openbare instellingen en de ermee gelijkgestelde 
instellingen.  

 

1 Beschikbaar op de website www.rekenhof.be. 
2 Artikel 6, §2, wet van 16 maart 1954 en artikel 26, 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. 
3 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. 
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1.2 Verzending van de rekeningen van de instellingen aan het 
Rekenhof 

Onderstaande tabel 1 vermeldt de lijst van de instellingen van categorie A waarvan de 
rekeningen voor het jaar 2016 aan het Rekenhof moesten worden overgezonden, alsook de 
datum waarop die rekeningen werden overgezonden. 

Tabel 1 – Staat van de uitvoeringsrekeningen van de begroting 2016 van de instellingen van categorie A 

Instellingen 
 

Verzending aan het 

Rekenhof 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 28 juni 20184 

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 20 juli 2017 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 23 mei 2017 

Federaal Planbureau  22 maart 2017 

Pensioendienst voor de Overheidssector niet toegezonden 

Regie der Gebouwen 10 augustus 20185 

Bron: Rekenhof 

De lijst met instellingen van categorie A verschilt niet van die van het begrotingsjaar 20156. 

Dit bijvoegsel bevat echter niet de conclusies van het Rekenhof over de uitvoeringsrekening 
van de begroting van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en van de Regie der 
Gebouwen, om redenen die hierna worden verduidelijkt. 

  

 

4 Ingevolge het negatieve verslag dat de bedrijfsrevisor op 11 december 2017 bezorgde over de rekeningen 2016 van het 
FAGG heeft de hiërarchisch bevoegde minister de rekeningen 2016 uiteindelijk pas op 15 juni 2018 goedgekeurd. Voor de 
rekeningen over de boekjaren 2016 en 2017 van het FAGG en de overeenstemmende verslagen van de bedrijfsrevisor 
wordt verwezen naar het 175e Boek van het Rekenhof, Volume I, Brussel, oktober 2018, p. 180. Beschikbaar op de website 
www.rekenhof.be. 
5 Het Rekenhof heeft de toestand van de rekeningen 2015 en volgende van de Regie der Gebouwen aangekaart in het  
175e Boek van het Rekenhof, Volume I, Brussel, oktober 2018, p. 169 en in het 176e Boek van het Rekenhof, deel I,   
mei 2019, p. 81-86. Beide publicaties zijn beschikbaar op de website www.rekenhof.be. De Regie heeft haar rekeningen 
2015 tot 2017 met vertraging opgesteld en buiten de wettelijk voorgeschreven termijnen aan de bevoegde minister 
bezorgd. De minister van Financiën heeft die rekeningen bijgevolg ook laattijdig naar het Rekenhof gestuurd ter controle, 
namelijk in de loop van 2018. Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn controles meegedeeld op 20 februari 2019 . 
6 Rekenhof, 173e Boek, Bijvoegsel 1. Beschikbaar op de website www.rekenhof.be. 
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Sinds 1 april 2016 werden de bevoegdheden van de PDOS geïntegreerd in de Federale 
Pensioendienst (FPD)7. Op 2 april 2016 werd de instelling vereffend en ontbonden8. Voor de 
periode tussen 1 januari en 31 maart 2016 heeft de PDOS geen rekening opgesteld9. Daardoor 
kan het Rekenhof de rekeningen van de PDOS niet gecontroleerd verklaren10 en krijgt de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers niet de kans om de begroting van de dienst voor het 
eerste kwartaal 2016 definitief te regelen door een wet aan te nemen. 

Wat de Regie der Gebouwen betreft, gelet op het voorbehoud dat ze zelf formuleert bij het 
getrouw beeld van haar rekeningen, en gelet op de door het Rekenhof vastgestelde 
tekortkomingen in de balans- en resultatenrekening, het gebrek aan interne beheersing voor 
het financieel en boekhoudkundig proces, het ontbreken van interne-auditactiviteiten en 
verschillende tekortkomingen inzake het financieel beheer, heeft het Rekenhof immers 
beslist de rekeningen 2012 tot en met 2014 en 2015 tot en met 2017 van de Regie niet voor 
gecontroleerd te verklaren. 

1.3 Toekenning van aanvullende kredieten 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is er in laatste instantie mee belast om de 
uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van categorie A goed te keuren 
via een wet houdende eindregeling van de begroting. Ze kan aanvullende kredieten 
toekennen of weigeren als de instellingen hun begrotingskredieten hebben overschreden. 

De overdracht en overschrijding van de limitatieve kredieten uitgetrokken op de begroting 
van een instelling van categorie A moeten overeenkomstig artikel 5 van de wet van 16 maart 
1954, vóór enige tenuitvoerlegging worden toegestaan door de minister, van wie het 
organisme afhangt, op eensluidend advies van de minister van Begroting of diens 
gemachtigde. Zo de kredietoverschrijdingen een hogere financiële staatstussenkomst 
kunnen medebrengen dan waarin de algemene uitgavenbegroting voorziet, moeten zij 
vooraf door de aanneming van een overeenstemmend krediet in de algemene 
uitgavenbegroting worden goedgekeurd. 

De tabel hierna vermeldt de overschrijdingen van de limitatieve kredieten die in de 
voorgeschreven vormen niet zijn toegestaan. 

  

 

7 Artikel 10 van de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot 
integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten 
"Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van  
HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere 
socialezekerheidsstelsels. 
8 Ibidem, artikel 193. 
9 De verrichtingen zijn niettemin in de rekeningen van de FPD voor het boekjaar 2016 geïntegreerd gelet op de beslissing 
van zijn directiecomité na positief advies van de bedrijfsrevisor. 
10 De brieven van het Rekenhof waarin de minister van Financiën verzocht werd de laatste rekeningen van de PDOS te 
bezorgen, hebben geen resultaat opgeleverd. 
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Tabel 2 – Kredietoverschrijdingen voor het begrotingsjaar 2016 

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) 

Begrotingsartikel 

(verkorte tekst) 

Kredietoverschrijding 

(in euro) 

- Artikel 524.01 : Geschillen 48.462,28 

- Artikel 533.05 : Toelagen aan gemeenten            0,08 

Totaal 48.462,36 

 

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 

Omdat het eensluidend advies van de Inspectie van Financiën en de formele toestemming van de 
hiërarchisch bevoegde minister na 31 december 2016 werden verleend, heeft het Rekenhof de 
laatste aanvraag voor kredietoverdrachten niet in aanmerking genomen. 

Begrotingsartikel 

(verkorte tekst) 

Kredietoverschrijding 

(in euro) 

- Artikel 511.030 : Pensioenlasten 121.996,81 

- Artikel 511.040 : Sociale lasten (sociale wetgeving – 
werkgeversaandeel) 233.609,29 

- Artikel 511.100 : Forfaitaire honoraria (tolken, 
milieucoördinatoren) 2.033,40 

- Artikel 512.020 : Leden van commissies – Wetenschappelijk 
comité 906,94 

- Artikel 513.022 : Dienstverplaatsingen – fiets 4,89 

- Artikel 513.023 : Forfaitaire verblijfskosten 48.313,43 

- Artikel 521.042 : Onderhoud en herstelling van auto’s 866,70 

- Artikel 521.050 : Verzekeringen 4.378,35 

- Artikel 522.014 : Documentatie 337,31 

- Artikel 524.010 : Betwistingen (met inbegrip van abonnementen 
advocaten) 6.387,07 

- Artikel 526.050 : Kosten voor externe laboratoria 322.339,29 

- Artikel 526.070 : Prestaties van veeartsen 967.160,38 

- Artikel 526.090 : Diverse prestaties door derden              107,85 

Totaal 1.708.441,71 
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Federaal Planbureau (FPB) 

Begrotingsartikel 

(verkorte tekst) 

Kredietoverschrijding 

(in euro) 

- Artikel 511.01.c : Bezoldigingen van het personeel met inbegrip 
van de bijkomende lasten − personeel 
conventies 221.507,04 

- Artikel 511.09 : Andere bezoldigingen dan wedden en lonen : 
pensioenen, verplaatsingskosten, syndicale 
premie 6.579,59 

- Artikel 521.0111 : Huur en huurkosten van het gebouw, 
elektriciteit, taksen, huisvuil, verzekeringen, 
reinigingsdienst      65.195,88 

Totaal 293.282,51 

  
Bron : Rekenhof 

De verschillende begrotingsoverschrijdingen worden becommentarieerd in de 
gedetailleerde conclusies die hierna per instelling zijn gegroepeerd. 

Op grond van de elementen die zijn ingezameld in het kader van zijn controles, heeft het 
Rekenhof er geen bezwaar tegen dat de aanvullende kredieten worden toegekend die nodig 
zijn om de vastgestelde overschrijdingen te regulariseren. 

 

Brussel,10 februari 2021 

  

 

11 De bij artikel 2 van de wet van 16 maart 1954 vereiste instemming van de hiërarchisch bevoegde ministers en de minister 
van Begroting om deze kredieten niet-limitatief te gebruiken, is niet bekomen. 
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HOOFDSTUK 2 

Besluiten van het Rekenhof 

Jaar 2016 
2.1 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) 

Sinds het boekjaar 2012 is een bedrijfsrevisor aangesteld bij het FAGG. Die spreekt zich echter 
pas vanaf het boekjaar 2015 uit over het getrouw beeld van de rekeningen. In zijn verslag over 
de rekeningen 2016 kaart hij problemen aan die hem ertoe brachten een negatief oordeel te 
formuleren. 

Hij is van oordeel dat de boekhouding niet correct werd gevoerd en dat de rekeningen geen 
getrouw beeld geven van de financiële toestand van het Agentschap. De juistheid en de 
betrouwbaarheid van de rekeningen kunnen dus niet worden gecertificeerd. 

Het Rekenhof beaamde de door de bedrijfsrevisor aangehaalde problemen, vaststellingen en 
aanbevelingen. 

Het Rekenhof stelde daarnaast vast dat het FAGG onvoldoende zicht had op de processen, 
de correctheid en de achtergrond van de rekeningen, en onvoldoende controles en analyses 
uitvoerde. Daardoor bleef er onzekerheid over de volledigheid en correctheid van de 
vorderingen. Ook de schulden aan derden kwamen onvoldoende tot uiting in de 
rekeningen12. 

Bij het onderzoek van de rekeningen is vastgesteld dat de limitatieve kredieten niet zijn 
overschreden. 

De door het parlement goedgekeurde begroting van het FAGG vermeldt dat bepaalde 
kredieten niet limitatief zijn. Op 6 mei 2008 verkreeg het agentschap van de minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken en van de minister van Financiën een principeakkoord 
wat de mogelijkheid betreft om over niet-limitatieve kredieten te beschikken13. In zijn 
aanvraag heeft het agentschap niet gespecificeerd over welke kredieten het ging, maar het 
preciseerde wel dat het de bedoeling was bepaalde uitgavenkredieten te koppelen aan het 
werkelijke niveau van de ontvangsten van het jaar van sommige artikelen. Het voegde daar 
nog aan toe dat transacties waarbij de bedragen in de door de Kamer goedgekeurde begroting 
worden overschreden, het voorafgaand akkoord van de Inspectie van Financiën zouden 

 

12 De problemen en tekortkomingen die het Rekenhof vaststelde na de rekeningen van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten te hebben gecontroleerd, werden samengevat in een artikel in het 175e Boek 
van het Rekenhof, Volume I, Brussel, oktober 2018, p. 179-183. Beschikbaar op de website www.rekenhof.be. 
13 Artikel 2, 4e lid, van de wet van 16 maart 1954 bepaalt: « Met de instemming van de minister van wie het organisme 
afhangt en van de Minister van Financiën, kan de begroting niet limitatieve kredieten omvatten ». 
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moeten vergen. Die niet-limitatieve kredieten vertegenwoordigen 9,42% van de 
uitgavenkredieten die in 2016 werden toegekend. 

Het Rekenhof merkte op dat er geen duidelijke link gemaakt was tussen de uitgaven die het 
voorwerp waren van niet-limitatieve kredieten en de ontvangsten die afhingen van de 
omvang van de activiteiten van het agentschap. Bij het onderzoek van de rekeningen is 
vastgesteld dat de niet-limitatieve kredieten niet zijn overschreden. 

Sinds 2008 vermeldt het agentschap in zijn rekening van uitvoering van de begroting, na de 
berekening van het resultaat van het jaar, een rekening 412-011 ‘op de rekening behouden 
overschot/terugname van het overschot om het op de rekening te behouden’, om tot een 
eindregeling in evenwicht te komen. Het Rekenhof herinnerde eraan dat 
begrotingsoverschotten niet kunnen worden gebruikt in een latere begroting. 

In 2016 inde de instelling 64.869.876,89 euro aan ontvangsten, waarvan 12.395.000 euro uit 
staatstussenkomsten bestond. De uitgaven beliepen 64.187.527,95 euro, waardoor een 
begrotingsoverschot van 682.348,94 euro ontstond. In gecumuleerde termen beliep dat 
overschot 65.427.271,18 euro, waarvan 34.571.165 euro de som vertegenwoordigde van het 
begrotingssaldo van boekjaar 2007 en het saldo van het vroegere Geneesmiddelenfonds dat 
werd opgenomen in het FAGG. 

Het Hof stelt voor de rekening van uitvoering van de begroting van het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten over het begrotingsjaar 2016 als volgt vast 
te stellen (bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

 

Pro memorie   

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op .................................................  

 

64.869.876,8914 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ....................  

 

64.187.527,95 

  

 

14 Er werd een bedrag van 23.942 euro afgetrokken van de initiële dotatie van de instelling, bij wijze van bijdrage aan de 
financiering van PersoPoint, de dienst van de FOD Beleid en Ondersteuning die belast is met de betaling van bezoldigingen 
van het personeel van de federale openbare overheden (Ministerraad van 22 april 2016, notificaties conclaaf 
begrotingscontrole 2016, p. 12 – 15). 
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III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.25.5 van de wet van 18 december 2015 
houdende de algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2016, zoals aangepast door 
de wet van 12 juli 2016 houdende eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2016 en door de zes 
interne herverdelingen goedgekeurd door de 
hiërarchisch bevoegde minister vóór 31 
december 2016, op .......................................  

 

74.722.166,00 

 Waarvan dienen te worden afgetrokken:   

 

a) het niet-verantwoorde deel van de subsidie 
die aan de instelling werd toegekend voor de 
financiering van de NAT-testen15, dat moet 
worden teruggestort aan de Schatkist, ............   –    4.397.962,71 

 b)  de te annuleren kredietoverschotten ..........   –    6.136.675,34 

 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2016 zou derhalve 
bedragen .....................................................   64.187.527,95 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

  
1°      Ontvangsten 

  
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht .............................  52.474.475,16  

Financiële opbrengsten ..................................  364,44  

Tussenkomsten van de Staat ..........................  12.395.037,29  

Terugvorderingen en waarborgen ...................  0,00  

Gebruik van financiële reserves van het 
begrotingsjaar 201516 ....................................  0,00  

  

 

15 Nucleic Acid Test of nucleïnezuuramplificatietest: het gaat om testen op bloedstalen die door de bloedtransfusiecentra 
worden afgenomen. Bij koninklijk besluit ontvangen de bloedtransfusiecentra jaarlijks subsidies die de financiering dekken 
van de kosten voortvloeiend uit de realisatie van de NAT-testen. Deze subsidies zijn in de dotatie aan het FAGG 
inbegrepen. Op basis van artikel 28 van de programmawet van 25 december 2016 moet het teveel van de door de Staat 
gestorte middelen terugvloeien naar de Schatkist. In 2016 is er een regularisatie geweest voor de jaren 2007 tot en met 
2014 (-4,4 miljoen euro). 
16 Artikel 13, § 5, wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het FAGG : « Indien de rekening van het 
Agentschap op 31 december van elk jaar een overschot vertoont, wordt deze som op de rekening behouden voor het 
volgende jaar ». 
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Gebruik van financiële reserves — 
Geneesmiddelenfonds17 .................................                   0,00  

Totaal van de ontvangsten ......................................   64.869.876,89 

2°      Uitgaven   

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ......................................  34.297.535,80  

Betalingen aan derden voor prestaties, werken,  
leveringen, enz., die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vatbaar om 
geïnventariseerd te worden ............................  29.723.530,16  

Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar statutaire 
opdracht ......................................................  0,00  

Betalingen met speciale toewijzing ..................  0,00  

Betalingen aan derden voor het verwerven van 
patrimoniale goederen ...................................  166.461,99  

Betalingen aan derden ingevolge financiële 
operaties .....................................................  0,00  

Waarborgen en borgtochten ...........................                   0,00  

Totaal van de uitgaven ...........................................   64.187.527,95 

Bijgevolg overtreffen de ontvangsten de uitgaven met   682.348,94 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2015 opliep tot ...............................   64.744.922,2418 

sluit het begrotingsjaar 2016 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van .........................................  

 65.427.271,18 

  

 

17 Krachtens artikel 19, §4, van de wet van 20 juli 2006, nam het FAGG in 2007 de rechten en verplichtingen van het 
Geneesmiddelenfonds over. Het saldo van de financiële reserve van het fonds bedroeg 27.534.000 euro. 
18 In Bijvoegsel 1 van het 171e Boek van het Rekenhof over de rekeningen 2013 beliep het gecumuleerd begrotingssaldo 
26.444.541,23 euro. Dit begrotingsresultaat hield echter geen rekening met het saldo van het Geneesmiddelenfonds van 
27.534.000 euro dat aan het FAGG werd overgedragen en waarop in 2010 254.545 euro werd aangerekend. Om het 
gecumuleerd begrotingssaldo in overeenstemming te brengen met de realiteit, heeft het Rekenhof een herberekening 
gemaakt van het reële gecumuleerde begrotingsresultaat op 31 december 2013, dat 53.723.996,23 euro bedroeg. 
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2.2 Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) 

Tijdens de periode van mei 2015 tot begin 2016 heeft België het hoofd geboden aan een 
uitzonderlijk toestroom van asielzoekers als gevolg van het Syrische conflict. De federale 
regering gaf Fedasil bijgevolg in 2015 de opdracht dringend 12.876 bijkomende 
opvangplaatsen te creëren. Deze plaatsen werden gefinancierd door de beschikbare reserves 
van de instelling aan te spreken. 

In 2016 is een interdepartementale provisie ‘Asiel en Migratie’ van 650 miljoen euro 
opgenomen in de begroting van de FOD Budget en Beheerscontrole. Die was bedoeld om de 
bijkomende uitgaven te compenseren die de verschillende departementen mogelijk zouden 
moeten doen in de loop van het begrotingsjaar19. 

De budgettaire bijbepaling die de verdeling van die interdepartementale provisie toestaat, 
bepaalt dat, in afwijking van artikel 5 van de wet van 16 maart 1954, de verdeling bij koninklijk 
besluit van het provisioneel krediet eveneens de financiële staatstussenkomst ten gunste van 
de instellingen van openbaar nut mag verhogen, en dat de verhoogde staatstussenkomst 
ingevolge deze verdeling een overeenkomstige verhoging van de uitgaven tot gevolg kan 
hebben20. 

De initiële begroting van het Agentschap voor 2016, die 277,3 miljoen euro bedroeg, was 
gebaseerd op 18.327 opvangplaatsen. 

De ministerraad heeft Fedasil op 20 mei 2016 gemachtigd om twee keer een beroep te doen 
op de provisie « Asiel en Migratie » voor telkens 150 miljoen euro om de extra behoeften aan 
opvangplaatsen te dekken (voor het eerste semester minimum 41.084 en voor het tweede 
semester 45.425 plaatsen). Dat bedrag van 300 miljoen euro vertegenwoordigt een stijging 
van de begroting van de instelling met 108 % (277,3 miljoen euro). 

De redenen die ertoe hebben geleid begrotingsmiddelen veeleer in te schrijven binnen een 
provisie dan in de aangepaste begroting van Fedasil werden onvoldoende uitgelegd. Het 
Rekenhof is dus van mening dat de inschrijving van dit bedrag binnen deze provisie had 
kunnen worden vermeden. 

Het Rekenhof merkt bovendien op dat de berekeningsmethode die werd gebruikt om dat 
bedrag te bepalen, er gewoon in bestond het aantal te creëren extra opvangplaatsen te 
vermenigvuldigen met de dagprijs van een plaats, zonder gedetailleerde uitsplitsing op het 
niveau van de begrotingsartikelen. 

De uitgaven waarvoor die provisionele kredieten werden aangewend, zijn niet 
geïndividualiseerd in de rekening van uitvoering van de begroting, waardoor het Rekenhof 
niet kan vaststellen of ze werden aangewend voor de doeleinden waarvoor ze waren 
toegekend. 

 

19 Cf. Parl. stuk, Kamer, 6 juni 2016, DOC 54 1804/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van 
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016, Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van  
6 juni 2016, p. 44. 
20 Artikel 2.03.4, wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016. 
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Het Agentschap heeft zelf die extra kredieten herverdeeld over nagenoeg alle budgettaire 
uitgavenartikelen van de hoofdstukken 51, 52, 53 en 55. 

Het Rekenhof stelt vast dat die werkwijze afbreuk doet aan het principe van de 
begrotingsspecialiteit. 

Om de wetgever in staat te stellen zich met kennis van zaken een beeld te vormen van de 
middelen die de regering effectief aanwendt voor de uitvoering van de openbare opdrachten 
van het agentschap, was het volgens het Rekenhof wenselijker geweest de begroting van de 
instelling in kwestie rechtstreeks aan te passen. 

Zowel de initiële als de aangepaste begroting van Fedasil, die werden gepubliceerd in de 
tabellen die bij de algemene uitgavenbegroting 2016 waren gevoegd, werden voorgesteld in 
evenwicht. Fedasil sluit het boekjaar 2016 nochtans af met een positief begrotingsresultaat 
van 58.385.839,12 euro. 

Bij het onderzoek van de rekeningen is vastgesteld dat er in totaal 48.462,36 euro aan 
overschrijdingen op limitatieve kredieten zijn gebeurd. 

Wanneer over de wet houdende eindregeling van de begroting van Fedasil wordt gestemd, 
is het aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de aanvullende kredieten toe te 
kennen die nodig zijn om de vastgestelde overschrijdingen van begrotingskredieten te 
regulariseren. 

Het Hof stelt voor de rekening van uitvoering van de begroting van het Federaal Agentschap 
voor de Opvang van Asielzoekers over het begrotingsjaar 2016 als volgt vast te stellen 
(bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

 

Pro memorie   
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B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op .................................................  

 

582.799.882,1221 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ....................  

 

524.414.043,00 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.13.1422 van de wet van 18 december 2015 
houdende de algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2016, met uitsluiting van de 
kredieten voor orde, zoals aangepast door de wet 
van 12 juli 2016 houdende eerste aanpassing 
van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2016 en door de twee interne 
herverdelingen goedgekeurd door de 
hiërarchisch bevoegde minister vóór 31 
december 2016, op .......................................  

 

287.462.551,00 

  

 

21 Dat bedrag houdt rekening met de 301.117.606,00 euro die werden toegewezen door de gedeeltelijke verdelingen van 
de provisionele kredieten van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016, gerealiseerd door zeven 
koninklijke besluiten: 
a) Koninklijke besluiten van 26 mei en 16 september 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet 

ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en 
bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie (elk respectievelijk  
150.000.000 euro– Interdepartementale provisie “Asiel en Migratie”); 

b) Koninklijk besluit van 20 december 2016 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het 
terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking 
van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme 
(954.906 euro – Interdepartementale provisie “Strijd tegen het terrorisme en het radicalisme”) en 

c) Koninklijke besluiten van 27 april, 18 juli, 6 september en 21 november 2016 houdende gedeeltelijke verdeling, 
betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 
03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (respectievelijk 70.000 euro, 43.100 euro, 
39.000 euro en 10.600 euro – Algemene interdepartementale provisie). 

22 In 2016 werd Fedasil van de POD Maatschappelijke Integratie (sectie 44 van de algemene uitgavenbegroting) naar de 
FOD Binnenlandse Zaken (sectie 13) overgedragen. 
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Waarbij moeten worden gevoegd, in uitvoering 
van begrotingsruiter 2.03.4, 2e lid, van de 
voornoemde wet van 18 december 2015, de 
kredieten afkomstig van de eerste en de tweede 
gedeeltelijke verdelingen van de 
interdepartementale provisie ingeschreven in 
het programma 03–41–1 van de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 
en bestemd tot het dekken van niet-structurele 
uitgaven wat betreft asiel en migratie23, 
verdeeld op de artikelen van de hoofdstukken 
51, 5224, 5325 en 55 ......................................   +  300.000.000,00 

 

Waarbij moeten worden gevoegd, in uitvoering 
van begrotingsruiter 2.03.4/1, van de 
voornoemde wet van 18 december 2015, de 
kredieten afkomstig van de achtste gedeeltelijke 
verdeling van de interdepartementale provisie 
ingeschreven in het programma 03–41–1 van de 
algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken 
van de uitgaven betreffende de strijd tegen het 
terrorisme en het radicalisme26, die als volgt 
verdeeld wordt:   

 
op artikel 511.01: “Bezoldigingen van het 
personeel, sociale lasten” ..............................  100.000,00  

 op artikel 533.02: “Toelagen aan organisaties” .  854.906,00  

   +         954.906,00 

 

Waarbij moeten worden gevoegd, in uitvoering 
van begrotingsruiter 2.03.2, 2e lid, van de 
voornoemde wet van 18 december 2015, de 
kredieten afkomstig van vier gedeeltelijke 
verdelingen van de interdepartementale provisie 
ingeschreven in het programma 03–41–1 van de 
algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken 
van uitgaven van allerlei aard o. a. 
gerechtskosten en schadevergoedingen27:   

 op artikel 524.01: “Geschillen” .......................   +         162.700,00 

  
Waarvan de te annuleren kredietoverschotten 
dienen te worden afgetrokken ........................   –    64.214.576,36 

  

 

23 Bovenvermelde koninklijke besluiten van 26 mei en 16 september 2016 (zie de voetnoot nr. 21, onder a). 
24 Met uitzondering van de artikelen 523.01 “Kosten van publicaties en publiciteit” en 524.01 “Geschillen”. 
25 Met uitzondering van het artikel 533.01 “Specifieke conventies”. 
26 Bovenvermeld koninklijk besluit van 20 december 2016 (zie de voetnoot nr. 21, onder b). 
27 Bovenvermelde koninklijke besluiten van 27 april, 18 juli, 6 september en 21 november 2016 (zie de voetnoot nr. 21, 
onder c). 
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Waarbij eventueel de aanvullende kredieten tot 
dekking van overschrijdingen op de limitatieve 
kredieten moeten worden gevoegd, waarover de 
wetgever uitspraak dient te doen:   

 op artikel 524.01: “Geschillen” .......................  48.462,28  

 op artikel 533.05: “Toelagen aan gemeenten” ..  0,08  

 

  +           48.462,36 

 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2016 zou derhalve 
bedragen .....................................................   524.414.043,00 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

  
1°      Ontvangsten 

  
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht .............................  3.715.916,01  

Opbrengsten met specifieke bestemmingen 
(projecten EU) ..............................................  1.037.012,80  

Financiële ontvangsten ..................................  3.000,23  

Tussenkomsten van de Staat ..........................    578.043.953,08  

Totaal van de ontvangsten ......................................   582.799.882,12 

2°      Uitgaven 

  
Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ......................................  80.064.592,42  

Betalingen aan derden voor prestaties, werken, 
leveringen, enz., die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vatbaar om 
geïnventariseerd te worden ............................  64.903.837,87  

Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening van de statutaire opdracht ............  372.376.819,93  

Uitgaven op middelen met specifieke 
bestemming (projecten EU) ...........................  3.729.710,29  

Betalingen aan derden voor het verwerven van 
patrimoniale goederen ...................................        3.339.082,49  

Totaal van de uitgaven ...........................................   524.414.043,00 

Bijgevolg overtreffen de ontvangsten de uitgaven met   58.385.839,12 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2015 opliep tot ...............................   133.307.576,18 
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sluit het begrotingsjaar 2016 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van .........................................   191.693.415,30 

C. - BEGROTING VOOR ORDE   

 

Toestand op 31 december 2015 .....................   628.586,98 

 

Ontvangsten ................................................  +  1.630.171,40  

 

Uitgaven .....................................................  –  2.363.258,58  

 

Toestand op 31 december 2016 .....................   –104.500,2028 

  

 

28 Op het einde van het jaar 2016 vermeldt de begroting voor orde van Fedasil een negatief saldo. Sinds 2002 krijgt de 
instelling, als verantwoordelijke autoriteit voor het Europees Vluchtelingenfonds en als coördinerende autoriteit van het 
Europese programma van « resettlement », voor België de door de Europese Commissie gestorte fondsen die ze namens 
derden beheert en controleert. Fedasil stort deze fondsen nadien door aan partners die projecten bij deze Europese 
fondsen ingediend hebben. In 2016 lagen de middelen die Fedasil ontving, lager dan de uitgaven: wat de ontvangsten 
betreft, heeft de instelling van de Europese Commissie niets ontvangen op artikel 490.01 « Dotatie EVF (Europees 
Vluchtelingenfonds) voor partners » en 1.630.171,40 euro op artikel 490.02 « Dotatie EUR (European Union Resettlement) 
Tussenkomsten voor partners »; wat de uitgaven betreft, heeft de instelling aan de projectpartners 703.248,83 euro 
gestort ten laste van artikel 590.01 « Terugbetaling EVF (Europees Vluchtelingenfonds) voor partners » en 1.660.009,75 
euro ten laste van artikel 590.02 « Terugbetaling EUR (European Union Resettlement) voor partners ». 
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2.3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) 

De dotatie aan het FAVV moet die toelaten zijn opdrachten inzake voedselveiligheid te 
vervullen. Deze dotatie bedroeg voor het begrotingsjaar 2016 87,6 miljoen euro. 

Het Rekenhof wijst erop dat het FAVV op 31 december 2015 over een financiële reserve van 
169,3 miljoen euro beschikte als gevolg van de tijdens de voorgaande jaren opgebouwde 
begrotingsoverschotten29. Ook de aangepaste begroting 2016 van het FAVV vertoonde een 
positief saldo van 1 miljoen euro. 

Bij het onderzoek van de rekeningen is voorts vastgesteld dat er in totaal 1.708.441,71 euro 
aan overschrijdingen op limitatieve kredieten zijn gebeurd hoofdzakelijk door een 
herverdeling die na 31 december 2016 werd goedgekeurd door de toezichthoudende minister 
en bijgevolg niet door het Rekenhof in aanmerking wordt genomen. 

Het totale bedrag aan betaalkredieten in de rekening van uitvoering van de begroting werd 
door de instelling met toestemming van de hiërarchisch bevoegde minister met 184.140 euro 
aangepast als gevolg van het feit dat de voor de instelling bestemde kredieten stegen door de 
toewijzing van provisionele kredieten, toegekend door het koninklijk besluit van  
18 juli 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in 
het programma 03-41-130, van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen. 

Verder bekwamen het begrotingsfonds voor dieren en dierlijke producten en het 
plantenfonds31 ministeriële toelatingen om respectievelijk 1.800.000 euro en 8.322,08 euro 
aan te rekenen op de reserves. 

Het Hof stelt voor de rekening van uitvoering van de begroting van het Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen en de begrotingsfondsen over het begrotingsjaar 2016 
als volgt vast te stellen (bedragen in euro): 

A. - VASTLEGGINGEN   

 

Pro memorie   

  

 

29 Bron: Rekenhof. Dit saldo houdt geen rekening met de saldi van de begrotingsfondsen die worden beheerd door het 
FAVV. 
30 Koninklijk besluit van 18 juli 2016 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en 
gerechtskosten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2016. 
31 Sinds 2003 beheert het FAVV voor rekening van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
drie organieke begrotingsfondsen: het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige 
producten, het Fonds voor de grondstoffen en het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en 
dierlijke producten. 
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B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op .................................................  

 

182.845.461,7932 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ....................  

 

187.199.658,56 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

  

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.25.3 van de wet van 18 december 2015 
houdende de algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2016, zoals aangepast door 
de wet van 12 juli 2016 houdende eerste 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2016 en door de zeven 
interne herverdelingen goedgekeurd door de 
hiërarchisch bevoegde minister vóór 31 
december 201633, op ....................................  

 

189.086.826,00 

 

Waarbij moeten worden gevoegd, in uitvoering 
van begrotingsruiter 2.03.2, 2e lid, van de 
voornoemde wet van 18 december 2015, de 
kredieten afkomstig van een gedeeltelijke 
verdeling van de interdepartementale provisie 
ingeschreven in het programma 03–41–1 van de 
algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken 
van uitgaven van allerlei aard o. a. 
gerechtskosten en schadevergoedingen34, die 
als volgt verdeeld wordt:   

 
op artikel 524.011: “Schadevergoedingen en 
gerechtskosten – ondernemingen” ..................  138.456,00  

 
op artikel 525.012: “Intresten – PI 
gerechtskosten” ...........................................  45.684,00  

   +     184.140,00 

  

 

32 Dit bedrag houdt rekening met 184.140 euro die toegewezen werd door gedeeltelijke verdeling van de door koninklijk 
besluit toegekende interdepartementale provisie van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (zie 
de voetnoot nr. 30). Er werd overigens een bedrag van 67.463 euro afgetrokken van de initiële dotatie van de instelling, bij 
wijze van bijdrage aan de financiering van PersoPoint, de dienst van de FOD Beleid en Ondersteuning belast met de 
betaling van bezoldigingen van het personeel van de federale openbare overheden (Ministerraad van 22 april 2016, 
notificaties conclaaf begrotingscontrole 2016, p. 12 – 15). 
33 Vijf interne herverdelingen hebben betrekking op de eigen begroting van het FAVV en twee op het begrotingsfonds voor 
de grondstoffen. 
34 Bovenvermeld koninklijk besluit van 18 juli 2016. 
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Overschrijding van het niet-limitatief krediet 
(variabel krediet), die wordt gedekt door de 
financiële reserves aan te spreken, van het 
Begrotingsfonds voor de gezondheid en kwaliteit 
van de dieren en dierlijke producten, 
goedgekeurd door de minister van Landbouw op 
3 mei 2016 en door de minister van Begroting 
op 29 april 2016 

 

 

 

op artikel 542.080 ........................................  

 

+     1.800.000,00 

 

Overschrijdingen van de niet-limitatieve 
kredieten (variabele kredieten), die worden 
gedekt door de financiële reserves aan te 
spreken, van het Begrotingsfonds voor de 
productie en bescherming van planten en 
plantaardige producten, goedgekeurd door de 
ministers van Landbouw en Begroting op 25 
november 2016, die als volgt verdeeld wordt: 

 

 

 

op artikel 541.031 ........................................  2.240,53  

 

op artikel 541.100 ........................................  3.835,40  

 

op artikel 541.900 ........................................  2.246,15  

   

+            8.322,08 

  
Waarvan de te annuleren kredietoverschotten 
dienen te worden afgetrokken ........................  

 

–     6.951.645,76 

 

Waarbij eventueel de noodzakelijke aanvullende 
kredieten tot dekking van overschrijdingen op 
de limitatieve kredieten moeten worden 
gevoegd, waarover de wetgever uitspraak dient 
te doen:   

 op artikel 511.030 ........................................  121.996,81  

 op artikel 511.040 ........................................  233.609,29  

 op artikel 511.100 ........................................  2.033,40  

 op artikel 512.020 ........................................  906,94  

 op artikel 513.022 ........................................  4,89  

 op artikel 513.023 ........................................  48.313,43  

 op artikel 521.042 ........................................  866,70  

 op artikel 521.050 ........................................  4.378,35  

 op artikel 522.014 ........................................  337,31  

 op artikel 524.010 ........................................  6.387,07  

 op artikel 526.050 ........................................  322.339,29  
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 op artikel 526.070 ........................................  967.160,38  

 op artikel 526.090 ........................................  107,85  

   +      1.708.441,71 

 

Waarbij de aanvullende kredieten moeten 
worden gevoegd die toegekend moeten worden 
voor de uitgaven uitgevoerd op een niet-
limitatief krediet (variabel krediet) boven het 
door de ministers goedgekeurde bedrag:   

 op artikel 542.080 ........................................  42.266,95  

 

Waarbij de aanvullende kredieten moeten 
worden gevoegd die toegekend moeten worden 
voor de uitgaven uitgevoerd op een niet-
limitatief krediet (variabel krediet) boven het 
door de ministers goedgekeurde bedrag:   

 op artikel 541.900 ........................................  8.085,46  

 

En waarbij de aanvullende kredieten moeten 
worden gevoegd die toegekend moeten worden 
voor de uitgaven uitgevoerd op een niet-
limitatief krediet (variabel krediet), bij 
ontstentenis van kredieten in de begroting:   

 op artikel 542.90035 ......................................  1.313.222,12  

   +     1.363.574,53 

 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2016 zou derhalve 
bedragen .....................................................  

 

187.199.658,56 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting 

  
1°      Ontvangsten 

  
Opbrengsten voortvloeiend uit de uitoefening 
van de statutaire opdracht (inclusief 
leasingschulden) ...........................................  79.641.497,94  

Opbrengsten uit de begrotingsfondsen.............  15.463.823,85  

Tussenkomsten van de Staat ..........................  87.740.140,00  

Ontvangsten voor orde ..................................  0,00  

 

35 Het organieke Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en dierlijke producten werd 
administratief opgedeeld in vijf delen, ook fonds of sector genoemd. Het totale bedrag van de oninbare vorderingen 2016 
(artikel 542.900) is als volgt : rundersector (artikel 542.990) 1.116.122,68 euro, varkenssector (artikel 542.991)  
119.792,51 euro, zuivelsector (artikel 542.992) 825,17 euro, pluimveesector (artikel 542.993) 74.887,35 euro en sector kleine 
herkauwers (artikel 542.994) 1.594,41 euro. 
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Terugvorderingen en waarborgen ...................                    0,00  

Totaal van de ontvangsten ......................................   182.845.461,79 

2°      Uitgaven   

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ......................................  97.427.785,76  

Betalingen aan derden voor prestaties, werken, 
leveringen, enz., die tot voorwerp hebben 
diensten of goederen niet vatbaar om 
geïnventariseerd te worden ............................  60.103.516,30  

Betalingen aan derden voortvloeiend uit de 
uitoefening door de instelling van haar statutaire 
opdracht ......................................................  3.315.463,56  

Betalingen met speciale toewijzing ..................  23.770.768,64  

Betalingen aan derden voor het verwerven van 
patrimoniale goederen ...................................  2.286.975,39  

Betalingen aan derden ingevolge financiële 
operaties .....................................................  295.148,91  

Betalingen voor orde .....................................  0,00  

Waarborgen en borgtochten ...........................                    0,00  

Totaal van de uitgaven ...........................................   187.199.658,56 

Bijgevolg overtreffen de uitgaven de ontvangsten met   4.354.196,77 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2015 opliep tot ...............................   256.154.724,8736 

sluit het begrotingsjaar 2016 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van .........................................   251.800.528,10 

  

 

36 In Bijvoegsel 1 van het 171e Boek van het Rekenhof over de rekeningen 2013 beliep het gecumuleerd begrotingssaldo 
187.667.322,42 euro. Dit begrotingsresultaat hield echter geen rekening met het saldo van de vijf organieke 
begrotingsfondsen ad 40.996.920,97 euro dat eind 2002 aan het FAVV werd overgedragen. Om het gecumuleerd 
begrotingssaldo in overeenstemming te brengen met de realiteit, heeft het Rekenhof een herberekening gemaakt van het 
reële gecumuleerde begrotingsresultaat op 31 december 2013, dat 228.664.243,39 euro bedroeg. 
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2.4 Federaal Planbureau (FPB) 

Het Rekenhof stelt andermaal vast dat de kredieten die zijn vermeld in de door het FPB 
opgestelde rekening van uitvoering van de begroting, niet volledig stroken met de kredieten 
in de tabel die bij de wet houdende de algemene uitgavenbegroting is gevoegd. Het Rekenhof 
herinnert eraan dat de aangepaste begroting van een ION van categorie A moet worden 
gepubliceerd in een wet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de 
Staat met betrekking tot het begrotingsjaar in kwestie. 

De begroting van de instelling bepaalt bovendien dat alle kredieten voor werkingsuitgaven 
(hoofdstuk 52) niet-limitatief zijn. In tegenstelling tot wat artikel 2, 4e lid, van de wet van  
16 maart 1954 voorschrijft, hebben noch de bevoegde ministers, noch de minister van 
Begroting ermee ingestemd dat de begroting niet-limitatieve kredieten zou omvatten. 

Volgens artikel 5 van diezelfde wet moeten kredietoverdrachten en -overschrijdingen vóór 
enige tenuitvoerlegging worden toegestaan door de minister van wie de instelling afhangt, 
op eensluidend advies van de minister van Financiën of diens gemachtigde. Die 
voorafgaande toestemming werd niet gegeven. 

Het Rekenhof stelt 293.282,51 euro aan overschrijdingen vast in vergelijking met de wettelijke 
begroting (initiële begroting 2016). 

Op het niveau van de rekening van uitvoering van de begroting, in 2016, wordt bij de 
ontvangsten een onderscheid gemaakt tussen de dotatie en de conventies. Bij de uitgaven 
wordt dat onderscheid niet gemaakt. Door dat gebrek aan transparantie is niet na te gaan of 
de dotatie volstaat om er de eigen werking mee te financieren en of de ontvangsten en 
uitgaven met betrekking tot de conventies in evenwicht zijn. Het Rekenhof stelt vast dat het 
FPB zich er met de huidige boekhoudkundige organisatie niet van kan vergewissen of de 
eigen opbrengsten die voortvloeien uit de conventies, volstaan om de ermee gepaard gaande 
kosten te dekken. 

Het Hof stelt voor de rekening van uitvoering van de begroting van het Federaal Planbureau 
over het begrotingsjaar 2016 als volgt vast te stellen (bedragen in euro): 
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A. - VASTLEGGINGEN   

 

Pro memorie   

B. - ONTVANGSTEN EN UITGAVEN   

I.-  De ontvangsten (door de instelling uit hoofde 
van haar betrekkingen met derden verkregen 
rechten), op .................................................  

 

11.312.319,0637 

II.- De uitgaven (door derden ten laste van de 
instelling verkregen rechten), op ....................  

 

10.365.034,26 

III.- Vaststelling van de betalingskredieten 

 

 

  

De betalingskredieten, toegekend bij artikel 
2.32.2 van de wet van 18 december 2015 
houdende de algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2016, op ...........................  

 

10.367.000,00 

 

Waarbij moeten worden gevoegd, in uitvoering 
van begrotingsruiter 2.03.2, 2e lid, van de 
voornoemde wet van 18 december 2015, de 
kredieten afkomstig van een gedeeltelijke 
verdeling van de interdepartementale provisie 
ingeschreven in het programma 03–41–1 van de 
algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken 
van o. a. diverse uitgaven38, in het bijzonder:   

 

Een bijkomend ‘one-shot’ krediet, dat door 
de beslissing van de Ministerraad van 27 mei 
2016 werd toegekend , in het kader van de 
taak die werd toevertrouwd door de wet van 
22 mei 2014 betreffende de doorrekening 
door het Federaal Planbureau van de 
verkiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen bij de verkiezing voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ..........................   +     345.000,0039 

 

37 Dit bedrag houdt rekening met de 345.000,00 euro die toegekend werden door het koninklijk besluit van 18 juli 2016 
houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, van het provisioneel krediet 
ingeschreven in het programma 03–41–1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot 
het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, 
cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven. Er werd overigens een bedrag van 5.000 euro 
afgetrokken van de dotatie van de instelling, bij wijze van bijdrage aan de financiering van PersoPoint, de dienst van de 
FOD Beleid en Ondersteuning belast met de betaling van bezoldigingen van het personeel van de federale openbare 
overheden (Ministerraad van 22 april 2016, notificaties conclaaf begrotingscontrole 2016, p. 12 – 15). 
38 Bovenvermeld koninklijk besluit van 18 juli 2016. 
39 Dit krediet werd herverdeeld over de volgende vijf begrotingsartikelen : artikel 511.01.b (+ 276.000 euro), artikel 511.09 
(+ 4.000 euro), artikel 521.01 (+ 14.000 euro), artikel 521.02 (+ 31.000 euro) en artikel 550.01 (+ 20.000 euro). 
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 Waarvan dienen te worden afgetrokken:   

 

a) de administratieve kredietverminderingen 
waarover de wetgever uitspraak dient te 
doen ......................................................   –       190.950,00 

 b)  de te annuleren kredietoverschotten ..........   –       449.298,25 

 

Waarbij eventueel de aanvullende kredieten tot 
dekking van overschrijdingen op de limitatieve 
kredieten moeten worden gevoegd, waarover de 
wetgever uitspraak dient te doen:   

 

op artikel 511.01.c .......................................  221.507,04  

 

op artikel 511.09 ..........................................  6.579,59  

 

op artikel 521.0140 ........................................  65.195,88  

  

 +       293.282,51 

 

Het totaal van de definitieve betalingskredieten 
voor het begrotingsjaar 2016 zou derhalve 
bedragen .....................................................   10.365.034,26 

IV.- Algemeen resultaat van de begroting   

1°      Ontvangsten   

Opbrengsten uit hoofde van de uitoefening van 
de statutaire opdracht ...................................  745.111,15  

Tussenkomsten van de Staat ..........................  10.564.272,00  

Andere ontvangsten ......................................             2.935,91  

Totaal van de ontvangsten ......................................   11.312.319,06 

2°      Uitgaven   

Sommen verschuldigd aan de personen aan de 
instelling verbonden ......................................  8.325.801,19  

Sommen verschuldigd aan derden voor 
prestaties, werken, leveringen, enz., die tot 
voorwerp hebben diensten of goederen niet 
vatbaar om geïnventariseerd te worden ...........  1.946.356,72  

Rechtzettingen conventies en vorderingen in het 
verleden ......................................................  0,00  

 

40 De bij artikel 2 van de wet van 16 maart 1954 vereiste instemming van de hiërarchisch bevoegde ministers en de minister 
van Begroting om deze kredieten niet-limitatief te gebruiken, is niet bekomen (cf. supra, p. 24, § 2). 
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Betalingen aan derden voor de verwerving van 
patrimoniale goederen ...................................         92.876,35  

Totaal van de uitgaven ...........................................   10.365.034,26 

Bijgevolg overtreffen de ontvangsten de uitgaven met   947.284,80 

en aangezien het gecumuleerde begrotingsoverschot 
op 31 december 2015 opliep tot ...............................   7.867.028,32 

sluit het begrotingsjaar 2016 met een gecumuleerd 
begrotingsoverschot van .........................................   8.814.313,12 

 



 

 

 

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag. 
Il existe aussi une version française de ce rapport. 
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