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179e Boek – deel I
Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur,
de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie,
de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde
instellingen
In het eerste deel van zijn 179e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2021 van het algemeen
bestuur, de federale diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de federale openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen.
Hoofdstuk 1 begint met een aantal algemene opmerkingen van het Rekenhof over de rekeningen.
Hoofstuk 2 en 3 zijn gewijd aan het algemeen bestuur van de federale Staat. Zo geeft het Rekenhof in
hoofdstuk 2 commentaar bij de jaarrekening 2021 van het algemeen bestuur, met een overzicht van de
onderdelen van die rekening, gevolgd door algemene commentaar bij het geheel van de rekening en
bijzondere commentaar bij specifieke onderdelen ervan. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de rekening
van uitvoering van begroting van het algemeen bestuur. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de algemene rekeningen 2021 van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten
van een aantal financiële en thematische onderzoeken die het Rekenhof het afgelopen jaar heeft uitgevoerd en hoofdstuk 6 een overzicht van de rekeningen van de rekenplichtigen en de rechtsprekende
opdracht van het Rekenhof.

Jaarrekening van het algemeen bestuur
Het Rekenhof stelt vast dat de structurele problemen waarop het bij de vorige controles van de jaarrekening van het algemeen bestuur wees, niet geleid hebben tot belangrijke verbeteringen. Er zijn wel een
aantal specifieke problemen opgelost in de jaarrekening 2021.
De jaarrekening geeft geen getrouw beeld van de financiële toestand en vermogenstoestand van het
algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen
geboekt. Dat geldt vooral voor de materiële en immateriële vaste activa, de voorraden, de provisies, de
fiscale vorderingen en opbrengsten en voor de liquide middelen. Wat de boeking van de fiscale verrichtingen betreft, hebben de werkzaamheden van de werkgroep die de FOD Financiën begin 2020 heeft
opgericht het nog niet mogelijk gemaakt de volledige overgang te maken naar de boeking op basis van
vastgestelde rechten. Die is nochtans al sinds 1 januari 2017 verplicht.
Voorts zorgt het gebrek aan kennis en beheersing van de boekhoudverrichtingen bij de departementen ervoor dat moeilijk structurele oplossingen kunnen worden geboden voor de problemen die het
Rekenhof sinds de opstart van het Fedcomproject heeft aangegeven. Bovendien passen de departementen de instructies van de Federale Accountant bij de jaar- en maandafsluitingen onvoldoende toe.
De toepassing van het vastgesteld recht, de verantwoording van de boekhoudverrichtingen en de jaarlijkse inventarisering van bezittingen, rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen, zijn verbeterpunten. De onderlinge vorderingen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd.
Tot slot blijft het regelgevende kader onvolledig en zijn de huidige maatregelen van interne beheersing
ontoereikend. Zo schaadt het gebrek aan volledigheid en eenvormigheid in de boekingsregels en de
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waarderingsregels het getrouw beeld van de jaarrekening van het algemeen bestuur en daardoor ook
van de jaarrekening van de federale Staat.
Om deze structurele problemen te verhelpen, is het van fundamenteel belang dat de rol van de Federale
Accountant, die sinds 2021 extra personeel heeft gekregen, wordt versterkt. Enerzijds moet hij, als verantwoordelijke voor de opmaak van de algemene rekening, meer aandacht besteden aan de betrouwbaarheid van de cijfers en de relevantie van de informatie, om deze rekening gemakkelijker begrijpbaar
te maken. Anderzijds is het zijn verantwoordelijkheid om de interne beheersing te versterken door duidelijke instructies op te stellen (met inbegrip van waarderingsregels die op alle afdelingen van toepassing zijn) en procedures en controles vast te stellen om fouten tijdig op te sporen en te corrigeren.

Uitvoeringsrekening van de begroting van het algemeen bestuur
Het nettobegrotingssaldo (op basis van vastgesteld recht) bedraagt -21.031,1 miljoen euro. Het
Rekenhof stelde diverse tekortkomingen vast die een impact hebben op de juistheid van dit saldo. Zo
stelt het vast dat de fiscale ontvangsten ook in 2021 nog steeds niet correct op basis van vastgesteld
recht worden geboekt en bijgevolg geen correct beeld geven. Een gedeelte ervan wordt nog altijd op
kasbasis geboekt en de FOD Financiën past het principe ‘vastgesteld recht’ niet éénduidig toe.
Bovenstaande problemen verklaren in grote mate waarom de FOD BOSA voor de berekening van
het vorderingensaldo volgens de economische groepering rekening houdt met de fiscale ontvangsten op kasbasis (i.p.v. vastgesteld recht). Voor deze berekening steunt de FOD BOSA bovendien op
afzonderlijke overzichten die de FOD Financiën hem bezorgt. De kasontvangsten volgens deze staten (54.036,0 miljoen euro) liggen 471 miljoen euro lager dan deze volgens de Algemene Rekening
(54.507,0 miljoen euro). Het verschil is in hoofdzaak toe te schrijven aan tijdsverschillen in de budgettaire verwerking van fiscale verrichtingen binnen de FOD Financiën. Het Rekenhof ontving geen afdoende
verantwoording voor dit verschil. Hierdoor is er onzekerheid over de juistheid van de kasontvangsten.
Volgens de kasgegevens van de Algemene Rekening inde de Staat in 2021 in totaal 128.573,5 miljoen euro aan ontvangsten. Deze bestaan uit fiscale ontvangsten (124.142,6 miljoen euro) en nietfiscale ontvangsten (4.430,9 miljoen euro). De kasontvangsten opgenomen in de middelenbegroting
bedroegen 54.507 miljoen euro.
De totale uitgaven (excl. uitgaven van de rijksschuld) bedroegen 79.223,1 miljoen euro. Een aanzienlijk
deel van deze uitgaven (47.519,5 miljoen euro) bestond uit afdrachten aan andere overheden (de sociale
zekerheid, de gewesten en gemeenschappen, de Europese Unie en de lokale overheden). De uitgaven
voor de eigen werking van de federale overheid bedroegen 31.703,6 miljoen euro.
De overdrachten vanuit de federale overheid naar andere overheden (vanuit derdengelden, toewijzingsfondsen of de uitgavenbegroting) bedroegen in 2021 121.213,1 miljoen euro. Als daarbij de financiering
van de werking van de federale overheid (32.075,5 miljoen euro) wordt geteld, dan bedraagt de totale
uitgaande kasstroom vanuit die federale overheid 153.289,6 miljoen euro. De totale geïnde ontvangsten (128.573,5 miljoen euro) volstonden in 2021 niet om die totale uitgaande kasstroom te financieren;
het tekort bedroeg 24.716,1 miljoen euro.
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Algemene rekeningen van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen
Algemene opmerkingen voor de ADBA’s, AOI’s en de gelijkgestelde instellingen
Naast het algemeen bestuur hebben 85 entiteiten hun rekeningen 2021 volledig of gedeeltelijk bezorgd.
Het Rekenhof heeft ze allemaal aanvaard.
Alleen het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) en de Belgische
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv (BIO) hebben hun rekeningen 2021 niet bezorgd.
Het Rekenhof stelt vast dat de volledigheid en de conformiteit met de wettelijke bepalingen van de
algemene rekeningen 2021 van de ADBA’s en de instellingen zijn verbeterd tegenover de algemene rekeningen 2020.
Het Rekenhof benadrukt echter dat de ADBA’s en de instellingen, in tegenstelling tot het algemeen bestuur, hun algemene rekeningen nog niet aanvullen met een samenvattende commentaar om enerzijds
de evoluties tegenover de vorige boekjaren en anderzijds de toegepaste boekings- en waarderingsmethodes, beter te begrijpen.
Het Rekenhof heeft ook opmerkingen over de goedkeuring van de rekeningen, het boekhoudplan, de
bevestigingsbrieven, de waarderingsregels, de intercompanytransacties, en de aansluiting tussen de
verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding.
Wat de ADBA’s en de instellingen betreft, maakt het ook opmerkingen over de bedrijfsrevisor, de meerjarige juridische verbintenissen en de begrotingsboekhouding. Tot slot heeft het ook bepaalde aanbevelingen uit vorige jaren opgevolgd.

Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen werd opgericht door de wet van 1 april 1971 en is een administratieve openbare
instelling met ministerieel beheer die tot opdracht heeft het onroerend bezit van de federale Staat te
beheren. Volgens de algemene rekening die de Regie opstelde, beliepen de totale begrotingsuitgaven
1.115,0 miljoen euro in 2021. Het balanstotaal beloopt 553,1 miljoen euro.
Het boekjaar 2021 kenmerkte zich door de moeilijke uitrol van het nieuwe boekhoudprogramma FAAS,
waardoor de Regie bij de afsluiting een reeks buitenboekhoudkundige boekingen heeft doorgevoerd
om haar algemene rekening op te stellen. Het gebruik van dat soort boekingen heeft tot anomalieën geleid die betekenisvol kunnen zijn voor de beoordeling van de getrouwheid van de meegedeelde cijfers.
Zij zullen het oordeel dat het Rekenhof moet formuleren over de geconsolideerde jaarrekening 2021 van
de federale Staat in grote mate beïnvloeden.

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
De meeste personen die internationale bescherming aanvragen, worden ondergebracht in opvangcentra die worden beheerd door Fedasil of door partners zoals het Rode Kruis en La Croix-Rouge. In
2021 heeft Fedasil nagenoeg 221 miljoen euro betaald aan zijn partners.
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Verschillende initiatieven werden genomen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het
Rekenhof in zijn vorige Boek. Zo werd een werkgroep opgericht om een nieuwe financieringswijze voor
de opvangplaatsen voor te stellen en te onderzoeken of een verschillend tarief kan worden gehanteerd
op basis van de capaciteit van het opvangcentrum.
Het Rekenhof stelt echter vast dat het agentschap er nog steeds niet in slaagt de verantwoordingsstukken te controleren die bij de verklaringen van schuldvordering zijn gevoegd. De uitgaven van het Rode
Kruis en La Croix-Rouge werden weliswaar gecontroleerd door hun bedrijfsrevisor om zeker te zijn dat
ze mogen worden terugbetaald door Fedasil, maar bij de andere partners vinden nauwelijks of geen
controles plaats. Het Rekenhof herinnert eraan dat Fedasil aandringt bij de OCMW’s om informatie te
ontvangen over de reserves die worden aangelegd met de verkregen terugbetalingen in het kader van
lokale opvanginitiatieven.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werd opgericht in 2000 en
waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van de levensmiddelen ter bescherming
van de gezondheid van de consumenten. Het FAVV werkt ook de operationele regelgeving uit voor de
controles, de certificering en de infrastructuurnormen waaraan operatoren die in de voedselketen actief
zijn, moeten beantwoorden. Het staat in voor de toekenning, schorsing en intrekking van erkenningen
en vergunningen in het kader van de uitoefening van zijn opdracht.
De totale uitgaven van het FAVV bedroegen 187,8 miljoen euro in 2021, het balanstotaal 175,1 miljoen euro. Het FAVV wordt in essentie gefinancierd met een dotatie van de FOD Volksgezondheid die
109,9 miljoen euro beliep in 2021, tegenover 100,2 miljoen euro in 2020.
Het Rekenhof formuleert vaststellingen en aanbevelingen over onder meer het voltooien van de inventarissen van de vaste activa en de voorraden, de boeking van administratieve geldboetes en van voorzieningen voor geschillen.

Delcredere: rekening van de federale Staat en eigen rekening
Het Rekenhof formuleerde in zijn 178e Boek- deel I aanbevelingen ten aanzien van de AOI Delcredere
(hierna weergegeven onder zijn commerciële naam ‘Credendo’) over de conformiteit van de financiële
staten met de wet van 22 mei 2003 en de uitvoeringsbesluiten ervan, de waarderingsregels die werden
gebruikt om de algemene rekeningen op te stellen, de rapportering volgens de verschillende boekhoudkundige referentiestelsels en de voltooiing van de inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en
verplichtingen. Credendo had zich verbonden gevolg te geven aan deze aanbevelingen.
Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg Credendo heeft gegeven aan zijn aanbevelingen. Daarnaast formuleert het bijkomende aanbevelingen over de buitenbalansrechten en -verplichtingen, de begroting
en de blootstelling van Credendo ingevolge de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Credendo heeft zich
geëngageerd om ook aan deze aanbevelingen gevolg te geven.
De toezichthoudende ministers (Financiën, Economie en Buitenlandse handel) hadden geen opmerkingen bij het voorlopige verslag van het Rekenhof.
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Koninklijke Muntschouwburg
De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) werd in 1963 opgericht en is voornamelijk belast met het inrichten in het land en in het buitenland van voorstellingen van lyrische en choreografische kunst. In
2021 bedroegen de totale uitgaven van de KMS 46,9 miljoen euro en het balanstotaal 7,7 miljoen euro.
De KMS wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een dotatie van de federale Staat van 35,7 miljoen euro,
tegenover 36,9 miljoen euro in 2020.
De COVID-19-crisis bleef in 2021 duren en dat had een weerslag op de activiteiten van de instelling omdat er lockdownperiodes waren en er met beperkt publiek gewerkt moest worden.
De verrichtingen van de KMS worden nog onvoldoende omkaderd door wettelijke grondslagen en interne regels. Daarnaast kan een aantal anomalieën afbreuk doen aan de getrouwheid van bepaalde rubrieken van de algemene boekhouding (boeking en herwaardering van de vaste activa, onvoldoende
voorzieningen, rechten en verplichten buiten balans die niet geboekt worden, …).
Tot slot is de interne beheersing van de betalingen via de bank onvoldoende, waardoor er een groot
risico op fraude is.

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv
De algemene rekening 2021 van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv
(BIO) werd op 11 mei 2022 opgeladen in eBMC. Vermits dit na 20 maart is, heeft de staatssecretaris
voor Begroting de algemene rekening van BIO opgenomen in het overzicht van de niet-overgelegde
rekeningen.
De algemene rekeningen 2019 en 2020 werden opgeladen in eBMC en opgenomen in het overzicht van
de afgewerkte rekeningen op 2 februari 2022. De staatssecretaris heeft beide rekeningen officieel overgelegd aan het Rekenhof op 30 maart 2022.

Sciensano
Sciensano is een instelling sui generis met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht bij de wet van 25 februari 2018 en die heel wat opdrachten heeft op gezondheidsvlak op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau alsook op Europees en internationaal niveau.
In 2021 bedroegen de uitgaven van Sciensano 97,3 miljoen euro en het balanstotaal 142,3 miljoen euro.
De COVID-19-crisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de activiteiten van de instelling door de toename van het werk (onderzoek, analyses, rapportering). Zo stegen de uitgaven met 15,5 miljoen euro in
vergelijking met het vorige boekjaar.
De algemene dotatie van de FOD Volksgezondheid bedroeg 40,6 miljoen euro in 2021. Bovendien boekte Sciensano inkomsten voor de doorfacturering van de kosten voor onderzoeksprojecten (39,9 miljoen euro) en de facturering van wetenschappelijke analyses (8,9 miljoen euro).
Het Rekenhof stelde bij zijn controle van de verrichtingen die in 2021 in de algemene boekhouding en in
de begrotingsboekhouding werden geregistreerd, heel wat, soms significante anomalieën vast.
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Zo formuleert het Rekenhof aanbevelingen over de internebeheersingsmaatregelen in het kader van de
financiële en boekhoudkundige processen, de conformiteit van de financiële overzichten in het licht van
het boekhoudkundige en budgettaire referentiesysteem, de opmaak van de jaarrekening gebaseerd op
een exhaustieve inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen. Als antwoord heeft
de instelling zich ertoe verbonden de meeste aanbevelingen uit te voeren.

Thematische en financiele onderzoeken
Uitvoering van de wet van 22 mei 2003
De wet van 22 mei 2003 is in 2021 en 2022 via drie wetten gewijzigd. Ook heeft de staatssecretaris voor
Begroting initiatieven genomen om ontbrekende uitvoeringsbesluiten uit te werken.
Sinds de opstart van haar werkzaamheden in 2017 heeft de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit
nog geen enkel advies afgerond. Een ontwerp van advies over de waardering van gebouwen en terreinen dat in voorbereiding is, is onvoldoende concreet en beantwoordt daardoor niet aan de vereiste van
duidelijke en uniforme richtlijnen. Die zijn nochtans noodzakelijk om individuele en geconsolideerde
rekeningen overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 te kunnen opstellen.

Federale staatsschuld en intrestlasten
De federale staatsschuld steeg in 2021 met 28.490,4 miljoen euro tot 453.253,3 miljoen euro op 31 december 2021. De intrestlasten daalden door de aanhoudend lage intrestvoeten met 639 miljoen euro tot
7.305,4 miljoen euro. Op 31 december 2021 bedroeg de gewogen gemiddelde financiële kost 1,43 %, d.i.
een daling met 0,23 procentpunt tegenover 31 december 2020 (1,66  %).

Interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld:
opvolging en bijkomende controles
Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg er is gegeven aan zijn audit van de interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld, die werd gepubliceerd in deel III van zijn
178e Boek. Het heeft bijkomend ook diverse producten van de federale overheidsschuld gecontroleerd.
De conclusie luidt dat alle aanbevelingen uit de vorige audit, op één na, minstens gedeeltelijk uitgevoerd
zijn. Het Rekenhof formuleert niettemin een nieuwe reeks aanbevelingen, onder meer over de interne
beheersing, de inventaris van de producten, de boeking van de afgeleide producten en de opties.

Beheer van de fiscale IT-toepassingen bij de FOD Financiën
Hoewel de FOD Financiën globaal gezien de IT-risico’s voldoende beheerst, signaleert het Rekenhof
toch tekortkomingen die een significant risico kunnen vormen voor de werking van de FOD. Zo is de
FOD Financiën op het vlak van IT sterk afhankelijk van externen, met name voor de beveiliging van
het netwerk, het onderhoud van hard- en software en de inzet van consultants bij de ontwikkeling van
nieuwe toepassingen. Daarnaast houdt de FOD bij het uitwerken van nieuwe versies van toepassingen
onvoldoende rekening met de noden van secundaire gebruikers, waardoor de betrouwbaarheid van de
rapportering in het gedrang komt. De betrokkenheid van deze gebruikers is belangrijk omdat zij onder
meer voor de algemene rekening, de begrotingsramingen en de thesauriebehoeften op die rapportering steunen.
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Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het rekenhof
Verschillende departementen van het algemeen bestuur van de Staat leggen hun rekeningen van rekenplichtigen nog altijd met vertraging voor. Dat is voornamelijk het geval van de FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (voor de diplomatieke posten) en de FOD Justitie
(voor de penitentiaire inrichtingen). De fiscale administraties hebben de meeste van hun rekeningen tijdig voorgelegd, in tegenstelling tot de voorgaande jaren. De gecumuleerde vertragingen bij de penitentiaire inrichtingen zorgen er echter voor dat het globale aantal ontbrekende rekeningen in 2022 hoger
ligt dan vorig jaar.
Sinds de COVID-19-crisis worden alle rekeningen van rekenplichtigen elektronisch voorgelegd, behalve
die van de FOD Justitie, de FOD BOSA, het Ministerie van Defensie en de Federale Politie. Die manier
van werken heeft een positieve invloed gehad op de stiptheid waarmee de rekeningen worden bezorgd,
behalve dan in het geval van de FOD Buitenlandse Zaken
In 2021 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers om
twee rekenplichtigen met een tekort te dagvaarden.
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AFKORTINGEN
ADBA

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

AOI-MB

Administratieve openbare instelling met ministerieel beheer

AOI-BA

Administratieve openbare instelling met beheersautonomie

ARS

	Algemeen rekeningstelsel (boekhoudplan van het koninklijk besluit van
10 november 2009)

BE GAAP

Belgian Generally Accepted Accounting Principles

COC

Commissie van de Openbare Comptabiliteit

FWI

Federale wetenschappelijke instelling

eBMC

	Elektronische rapporteringstool van de FOD BOSA voor de overlegging
van de rekeningen en de opvolging van de begroting, de monitoring en
de consolidatie

KB van 10 november 2009 K
 oninklijk 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
MAR

Minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel

Wet van 22 mei 2003

 et van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
W
comptabiliteit van de federale Staat.

Tabellen 1 tot 3 van bijlage 1 bevatten de afkortingen van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde
instellingen.
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179e Boek – deel I
Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur,
de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie,
de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde
instellingen
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Inleiding
1

Voorlegging van de rekeningen

Overeenkomstig de artikelen 75, 83 en 93 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 1, die gewijzigd werden door de wet van
6 februari 2022 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003, moet het Rekenhof de rekeningen van
het algemeen bestuur, de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen samen met zijn opmerkingen tegen 15 juli bezorgen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het huidige Boek
- Deel I is hieraan gewijd.
Algemeen bestuur
De wet van 6 februari 2022 heeft de wettelijke voorleggingsdatum die van toepassing is voor het algemeen bestuur aangepast. Als gevolg van deze wijziging moet de minister van Begroting voortaan
uiterlijk 30 april de algemene rekening laten opmaken en toezenden aan het Rekenhof. De staatssecretaris voor Begroting heeft de eerste versie van de algemene rekening op 27 april 2022 bezorgd
aan het Rekenhof.
Het Rekenhof heeft op 31 mei 2022 zijn opmerkingen bij de algemene rekening van het algemeen
bestuur bezorgd aan de beleidscel van de staatssecretaris voor Begroting en aan de Federale
Accountant, en deze opmerkingen werden op 3 juni ook met hen besproken. De staatssecretaris
voor Begroting heeft op 15 juni 2022 een aangepaste versie van de algemene rekening bezorgd, die
deels rekening houdt met de opmerkingen van het Rekenhof.
ADBA’s, AOI’s en gelijkgestelde instellingen
Op grond van de wet van 22 mei 2003, moesten de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de daarmee gelijkgestelde instellingen hun algemene rekeningen 2021 tegen 20 maart 2022 bezorgen aan de staatssecretaris voor Begroting. De staatssecretaris moest ze op haar beurt tegen 31 maart 2022 voorleggen aan
het Rekenhof. De rekeningen worden verstuurd aan de staatssecretaris voor Begroting en voorgelegd via het platform eBMC, dat wordt beheerd door de FOD Beleid & Ondersteuning (hierna:
FOD BOSA). In haar brief van 30 maart 2022 bezorgde de staatssecretaris het Rekenhof een overzicht van de rekeningen die zij had ontvangen via dat platform.

2

Entiteiten die zijn onderworpen aan de wet van 22 mei 2003

Het algemeen bestuur hergroepeert alle federale en programmatorische overheidsdiensten die
enkel gezamenlijk een algemene rekening moeten opstellen.
Een ADBA is een openbare dienst die geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar waarvan het beheer
en de boekhouding bij wet gescheiden zijn van het beheer en de boekhouding van het algemeen
bestuur.

1

Hierna in dit Boek aangeduid als de wet van 22 mei 2003.
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Een AOI bezit wel rechtspersoonlijkheid. De AOI’s met ministerieel beheer (AOI-MB) zijn rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de minister aan wie het beheer is toevertrouwd. Het
gaat om de instellingen van openbaar nut van categorie A bedoeld in artikel 1 van de wet van
16 maart 1954 betreffende de instellingen van openbaar nut. De AOI’s met beheersautonomie
(AOI-BA) genieten een organieke autonomie, onverminderd de controle door de bevoegde minister. Het gaat om de instellingen van categorie B en C bedoeld in artikel 1 van voornoemde wet van
16 maart 1954.
Een aan de wet van 22 mei 2003 onderworpen gelijkgestelde instelling is een instelling met rechtspersoonlijkheid die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen is ingedeeld bij de centrale
overheid met code S1311 en die is opgenomen in de lijst in de begrotingswet.

3

Draagwijdte van de controles van het Rekenhof

De controle door het Rekenhof van de algemene rekening van het algemeen bestuur, van de ADBA’s,
van de AOI’s en van de gelijkgestelde instellingen met toepassing van de wet van 22 mei 2003 beoogt geen certificering. De wet voorziet immers enkel in de certificering van de (geconsolideerde)
jaarrekening van de federale Staat. Overeenkomstig artikel 110 van de wet wordt die rekening
opgesteld op basis van de boekhoudkundige verrichtingen van alle diensten die onder de toepassing vallen van de wet, voor zover zij door het Instituut voor de Nationale Rekeningen zijn geklasseerd onder de sector centrale overheid (S1311). Het Rekenhof zal zijn oordeel uitspreken over het
getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat in het Deel IV van zijn
179e Boek, dat in december 2022 zal worden gepubliceerd.
Het Rekenhof stemt zijn controle van de individuele algemene rekeningen van de diensten af op
de certificering van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat. Het onderwerpt elke
significante entiteit aan een grondige controle en verricht bij alle diensten specifieke auditwerkzaamheden op die rubrieken die van belang zijn voor de geconsolideerde jaarrekening van de
Staat. Als lid van de Internationale Organisatie van Hoge Controle-instanties (INTOSAI) hanteert
het Rekenhof de internationale standaarden voor hoge controle-instanties (ISSAI) als referentie bij de uitvoering van deze opdrachten. Het maakt in zijn certificeringsproces gebruik van de
ISSAI’s voor financiële audit. Het Rekenhof kan ook niet-significante entiteiten onderwerpen aan
een grondige controle, het kan ervoor kiezen bepaalde entiteiten cyclisch grondiger te controleren
of het kan een financieel-thematische audit verrichten bij meerdere entiteiten tegelijk.
Naast de inhoudelijke opmerkingen die een impact kunnen hebben op het getrouw beeld van de
geconsolideerde jaarrekening, besteedt het Rekenhof ook aandacht aan andere vaststellingen die
relevant zijn voor het federale parlement. Voorts kan het in het verlengde van zijn audits ook feedback geven, zowel formeel als informeel, aan de verantwoordelijken van de diensten.
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Hoofdstuk 1

Algemene opmerkingen
1

Overzicht van de toegestuurde en de ontbrekende rekeningen

Naast het algemeen bestuur zijn er 85 entiteiten die hun rekeningen 2021 volledig of gedeeltelijk
hebben bezorgd. Het Rekenhof heeft ze allemaal aanvaard.
De volledige lijst is terug te vinden in bijlage 1.
Alleen het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) en de
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv (BIO) hebben hun rekeningen
2021 niet aan het Rekenhof bezorgd.
Het Rekenhof heeft ook rekeningen ontvangen en aanvaard die niet waren voorgelegd in
2021 en 2020. Het gaat om de rekeningen 2020 van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, het
Congrespaleis, Academia Belgica en Woodprotect, en de rekeningen 2019 en 2020 van BIO.
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) klasseert Academia Belgica sinds oktober 2021 niet meer in de perimeter van de centrale overheid (S1311). Daarom heeft de staatssecretaris voor Begroting die algemene rekening niet voorgelegd, ervan uitgaand dat de entiteit sindsdien
niet langer beschouwd wordt als gelijkgesteld met een AOI met beheersautonomie.
De wet van 22 mei 2003 vereist echter dat een entiteit in S1311 wordt geklasseerd als ze wordt opgenomen op de lijst van de begrotingswet die alle entiteiten omvat die gelijkgesteld zijn met AOI’s
met beheersautonomie, d.w.z. vóór aanvang van het boekjaar2 . Ze vereist niet dat die classificatie
behouden blijft gedurende het volledige boekjaar. Het INR had Academia Belgica wel degelijk in
S1311 geklasseerd op het moment dat de entiteit werd opgenomen op de lijst van de begrotingswet 20213 . Voor het boekjaar 2021 blijft ze dus onderworpen aan de bepalingen van de wet van
22 mei 2003 die van toepassing zijn op de entiteiten die gelijkgesteld zijn met AOI’s met beheersautonomie. De algemene rekening 2021 van Academia Belgica had dus aan het Rekenhof moeten
worden bezorgd.
Academia Belgica is echter niet meer opgenomen in de begrotingswet 2022 en hoeft haar algemene rekening 2022 dus niet aan het Rekenhof te bezorgen.

2

3

Artikel 2, 3°, b), van de wet van 22 mei 2003 bepaalt: “Worden gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen met
beheersautonomie, op basis van een lijst opgenomen in de begrotingswet, de entiteiten, met rechtspersoonlijkheid die door het
Instituut voor de Nationale Rekeningen geclassificeerd worden onder centrale overheid, zijnde code S1311”.
Artikel 1.01.6 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021.
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2

Goedkeuring en overzending van de rekeningen

De artikelen 81 en 93 van de wet van 22 mei 2003 bepalen dat de bevoegde minister (of, bij afwezigheid, het beheersorgaan) de algemene rekening van de diensten en instellingen (met uitzondering
van de AOI-MB) goedkeurt en overzendt aan de minister van Begroting. De algemene rekening
van de AOI-MB wordt opgesteld onder het gezag van de bevoegde minister, die ze bezorgt aan de
minister van Begroting. Die zendt ze vervolgens vóór 31 maart aan het Rekenhof.
Voor de algemene rekening van het algemeen bestuur bepaalt artikel 72 van de wet van 22 mei 2003,
zoals gewijzigd door de wet van 6  februari 20224, dat de minister van Begroting die rekening opstelt en uiterlijk op 30 april aan het Rekenhof toezendt.
De wet van 22 mei 2003, het koninklijk besluit van 10 november 2009 en van het koninklijk besluit
van 29 april 2012 5 omschrijven de inhoud van de algemene rekening, die uit de volgende elementen bestaat:
• de jaarrekening, bestaande uit:
{ de balans, voorgesteld in de vorm van een synthesetabel van de activa en passiva en een synthesetabel van de rechten en verplichtingen buiten balans;
{ de resultatenrekening;
{ de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie;
{ de toelichting bij de jaarrekening die minstens zeventien staten omvat;
• de rekening van uitvoering van de begroting.
Om ze sneller te kunnen overzenden dan de termijnen die tot 2017 van kracht waren, worden de
algemene rekeningen van de ADBA’s en van de instellingen sinds het boekjaar 2018 niet langer op
papier aan het Rekenhof bezorgd. De FOD BOSA stelt ze ter beschikking van het Rekenhof via de
toepassing eBMC. De minister van Begroting neemt daarbij tegelijk in een brief aan het Rekenhof
de lijst op met rekeningen van de ADBA’s en van instellingen die voor controle door het Rekenhof
beschikbaar zijn. Sinds het boekjaar 2021 wordt een vergelijkbare procedure gebruikt voor de algemene rekening van het algemeen bestuur.
Behalve voor één ADBA (BelExpo) en één gelijkgestelde instelling (BIO)6 werden de algemene rekeningen van alle ADBA’s en instellingen vóór 31 maart 2021 aan het Rekenhof ter beschikking gesteld via eBMC. Hoewel de volledigheid van de algemene rekeningen en de conformiteit ervan met
de reglementaire vereisten er sinds het boekjaar 2018 op vooruitgaan, formuleert het Rekenhof de
volgende opmerkingen:
• Sinds het boekjaar 2020 stellen alle ADBA’s en instellingen een apart document op (B00 in de
applicatie eBMC) met daarin in een synthesetabel van hun rechten en verplichtingen buiten
balans (zie punt 5). Die is echter vaak leeg of onvolledig, en niet gebaseerd op een volledige inventaris van de rechten en verplichtingen van de instelling.

4
5
6

Wet van 6 februari 2022 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de
diensten van de federale Staat.
Zie punt 1 hiervoor.
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• Het Rekenhof had in zijn 176e Boek7 een opmerking geformuleerd over de goedkeuringen door
het beheersorgaan en van de bevoegde minister. Die waren immers niet altijd vermeld in de
bestanden van de algemene rekening zelf maar in een apart document. Daardoor kon de integriteit van de algemene rekening die aan de controle van het Rekenhof wordt voorgelegd, niet
worden gewaarborgd. Om tegemoet te komen aan die opmerking, heeft de FOD BOSA sinds het
boekjaar 2019 een nieuw document Z00 toegevoegd in eBMC. Dat document moet alle elementen van de algemene rekening en de goedkeuring van de bevoegde minister samenbrengen in
één elektronisch bestand. Bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ontbreekt het
document Z00.
• De FOD BOSA creëerde een modelbrief voor de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde minister of, bij afwezigheid, door het beheersorgaan. Dat model bevat de kerncijfers van
de algemene rekening (balanstotaal, boekhoudkundig resultaat en begrotingsresultaat van het
boekjaar). Nog niet alle diensten en instellingen gebruiken echter het model.
• Een tiental algemene rekeningen bevatten niet alle vereiste bijlagen.
• Acht algemene rekeningen werden aan het Rekenhof ter beschikking gesteld zonder formele
goedkeuring door het beheersorgaan of de bevoegde minister. Het merendeel van die rekeningen werd intussen echter goedgekeurd door de bevoegde minister. Een tiental algemene
rekeningen die aan het Rekenhof werden bezorgd, voornamelijk van gelijkgestelde instellingen, waren op 30 juni 2022 niet goedgekeurd door het beheersorgaan. In die gevallen zijn de
algemene rekeningen meestal ondertekend door het management (de leidinggevende en/of de
financieel verantwoordelijke).
Het Rekenhof benadrukt dat de ADBA’s en de instellingen, in tegenstelling tot het algemeen bestuur, hun algemene rekeningen nog niet aanvullen met een samenvattende commentaar om
enerzijds de evoluties tegenover de vorige boekjaren en anderzijds de toegepaste boekings- en
waarderingsmethodes, beter te begrijpen.

3

Boekhoudplan

Artikel 5 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen hun jaarrekening moeten opstellen op basis van het algemeen rekeningstelsel (ARS) dat als
bijlage is toegevoegd aan het koninklijk besluit van 10 november 2009.
Artikel 138 van diezelfde wet biedt hun evenwel de mogelijkheid om op voorstel van de bevoegde
minister en na voorafgaand akkoord van de minister van Begroting, hun boekhouding te voeren
overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor bedrijven
of, voor de betrokken instellingen, overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor verenigingen en stichtingen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van Economisch
Recht.

7

Zie Rekenhof, 176e Boek, Deel I : Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, mei 2019, p. 21 en 22, www.rekenhof.be.
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De wetgever kan een instelling ook toestaan een ander boekhoudplan te gebruiken. Zo kreeg
Delcredere toestemming om het specifieke boekhoudplan van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen8 te gebruiken en kreeg het Belgisch Commissariaat-Generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen toestemming om het MAR9 te gebruiken.
De diensten en instellingen die het ARS niet gebruiken, moeten bij hun jaarrekeningen een tabel
voegen die de overeenstemming maakt tussen hun boekhoudplan en het ARS. Die overeenstemmingstabel moet eenduidig en permanent zijn en de boekhoudregels van het koninklijk besluit
van 10 november 2009 volgen.
Bij een aantal instellingen heeft het Rekenhof echter verschillen vastgesteld tussen de overeenstemmingstabel die bij de jaarrekening is gevoegd, en de door de entiteiten uitgevoerde omzetting
van het MAR naar het ARS. Die verschillen zijn te verklaren door wijzigingen die alleen werden
aangebracht in de ARS-rekeningen (en niet in de MAR-boekhouding) of door verschillen tussen
de ARS-rekeningen die in de overeenstemmingstabel zijn opgenomen en deze die in de rekeningen zijn gebruikt. De overeenstemming is ook moeilijk te bepalen als een MAR-rekening aan verschillende ARS-rekeningen is gekoppeld.
Het Rekenhof herinnert er daarbij aan dat de toestemming om een boekhouding te voeren volgens
een ander boekhoudplan dan het ARS, de dienst of instelling niet van de verplichting ontslaat om
de andere bepalingen van het koninklijk besluit van 10 november 2009 in acht te nemen.
Nagenoeg één derde (28 van de 87) van de diensten en instellingen die onderworpen zijn aan de
wet van 22 mei 2003, voeren hun boekhouding overeenkomstig het ARS.
57 diensten en instellingen kregen toestemming om een ander boekhoudplan te gebruiken dan
dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Ze hebben allemaal een overeenstemmingstabel bij hun jaarrekening gevoegd.
Twee entiteiten (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de stichting Helena en
Isabella Godtschalck) gebruiken een ander boekhoudplan dan dat van het koninklijk besluit van
10 november 2009, zonder dat de staatssecretaris voor Begroting daarvoor toestemming heeft
gegeven. Ze hebben wel een afwijking aangevraagd, die de FOD BOSA momenteel behandelt. De
Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) heeft, ondanks haar intentie om het boekhoudplan van het ARS te gebruiken, haar boekhouding conform het MAR gevoerd. Ze heeft ook een
overeenstemmingstabel bij haar jaarrekening gevoegd. Ze heeft voor deze afwijking geen goedkeuring aangevraagd.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat sommige entiteiten een hybride boekhoudplan gebruiken
met zowel ARS-rekeningen als MAR-rekeningen. Het beveelt aan strikt het één of het ander te
gebruiken.
In tegenstelling tot het MAR onderscheidt het ARS de tegenpartijen van de entiteit, die het in
drie categorieën opdeelt: derden die onderworpen zijn aan het ARS van dezelfde institutionele
groep (federale entiteiten van sector S1311 die hun rekeningen moeten opstellen volgens het ARS),

8
9

Artikel 2.18.6 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021.
Artikel 63 van de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie.
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derden die onderworpen zijn aan het ARS van een andere institutionele groep (deelstaatentiteiten
die ook hun rekeningen moeten opstellen volgens het ARS) en derden die niet aan het ARS zijn
onderworpen (alle andere tegenpartijen).
Dat verschil is een struikelblok voor entiteiten die het MAR gebruiken zonder subrekeningen te
hebben gecreëerd om die categorieën van derden uit het ARS te onderscheiden. Het Rekenhof beveelt hun daarom aan hun boekhoudplan te verfijnen om dat onderscheid te maken.

4

Bevestigingsbrief

Volgens de internationale normen die van toepassing zijn op de hoge controle-instellingen, in het
bijzonder de norm ISSAI 1580 (Schriftelijke bevestigingen), moeten de personen die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van de algemene rekening, een bevestigingsbrief bezorgen aan het
Rekenhof10 . In deze brief verklaren zij dat ze hebben voldaan aan hun verantwoordelijkheden in
verband met interne beheersing en het opstellen van die rekening, en dat de bezorgde informatie
volledig is. De brief moet worden bezorgd op het einde van de controle en vóór de rapportering
over de algemene rekening aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
4.1

Algemeen bestuur

Voor het algemeen bestuur heeft het Rekenhof aan de Federale Accountant en de personen die
verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de financiële staten van de departementen gevraagd
een bevestigingsbrief te bezorgen.
In zijn bevestigingsbrief stelt de Federale Accountant de consolidatie van het algemeen bestuur
te hebben uitgevoerd volgens de methode van de integrale consolidatie. Daardoor werden intercompanyverrichtingen11 geëlimineerd. Dit gebeurde op basis van de ESR-definities. Daarnaast
preciseert hij dat een deel van de terreinen en gebouwen nog altijd geboekt wordt op basis van
inventarislijsten die niet up-to-date zijn.
Ook de departementen hebben een bevestigingsbrief ondertekend. Sommige verduidelijken daarin hun verantwoordelijkheden bij de opmaak van de algemene rekening of bij de vaststellingen die
het Rekenhof heeft geformuleerd bij de eerste versie van de jaarrekening 2021 van het algemeen
bestuur.
De Federale Politie stelt onder meer het nodige te hebben gedaan op het vlak van de interne beheersing, ook al is ze niet onderworpen aan het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.
De FOD Financiën kan niet bevestigen dat alle fiscale verrichtingen correct worden weerspiegeld in de algemene rekening 12 . Terwijl de meeste bronsystemen gegevens in vastgestelde rechten
aanleveren, is dit voor sommige systemen niet het geval waardoor die transacties op kasbasis in
Fedcom zijn opgenomen. Bijgevolg worden er voor die producten geen vorderingen geboekt 13 . De

10
11
12
13

Bv. de directeur-generaal en de financieel directeur van de entiteit.
Voor meer uitleg, zie punt 8 van dit hoofdstuk 1.
Zie punt 3.1.1 van hoofdstuk 2.
Het gaat hoofdzakelijk om fiscale producten die nog worden verwerkt via de bronsystemen ICPC en 180B, zoals ook enkele
bronsystemen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.
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FOD Financiën vermeldt verschillende initiatieven die zijn opgestart om een oplossing voor deze
complexe problematiek uit te werken.
De FOD Volksgezondheid verduidelijkt dat sommige problemen die het Rekenhof heeft opgemerkt, werden gecorrigeerd in de tweede versie van de jaarrekening. De verkeerde toerekening
van facturen van 2022 aan het boekjaar 2021 werd echter niet gecorrigeerd om de overeenstemming tussen de algemene en budgettaire boekhouding niet te verstoren. De FOD benadrukt ook
dat hij de komende jaren erop zal toezien dat de verschillende externe beheerders dezelfde waarderingsmethodes gebruiken bij de inventarisatie van de voorraden.
De FOD Mobiliteit bevestigt dat er voor de schuld aan de MIVB een saldoverschil blijft met de
openstaande vorderingen in de rekeningen van die laatste. Hij preciseert dat elk jaar een analyse
wordt uitgevoerd om de cijfers te reconciliëren en dat hij inspanningen zal blijven leveren om dat
verschil te beperken.

5

Voorstelling van de rekeningen

Zoals aangegeven in punt 2 hierboven, bestaan de algemene rekeningen van het algemeen bestuur,
van de ADBA’s en van de instellingen uit een jaarrekening en een rekening van uitvoering van de
begroting. Artikel 138 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt bovendien dat elke boekhoudkundige
entiteit een overzicht van de intercompanyverrichtingen moet voorleggen (zie verder, punt 8 van
dit hoofdstuk 1). Daarnaast moeten de ADBA’s en de instellingen hun boekhoudplan vervolledigen met een tabel die de overeenstemming met het algemeen rekeningenstelsel (ARS) weergeeft,
indien ze gebruik maken van de mogelijkheid om van dat stelsel af te wijken. Die documenten zijn
bij de jaarrekening gevoegd.
Het Rekenhof stelt vast dat de volledigheid van de algemene rekeningen 2021 van de ADBA’s en
van de instellingen, alsook de conformiteit ervan met de wettelijke bepalingen zijn verbeterd ten
opzichte van de algemene rekeningen 2020 14 . Het merkt echter als belangrijkste tekortkomingen
op dat sommige bijlagen ontbreken en dat de modellen voor de rekeningen en de toelichting niet
worden gevolgd.
De modellen voor de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en de zeventien staten van de toelichting werden vastgelegd door de koninklijke besluiten van 10 november 2009 en 29 april 2012. In zijn 176e Boek 15 had het Rekenhof benadrukt
dat de diensten en instellingen die modellen onvoldoende gebruikten. Om tegemoet te komen
aan die opmerking en het gemakkelijker te maken de regelgeving in acht te nemen, heeft de
FOD BOSA nuttige modeldocumenten uitgewerkt voor de ADBA’s en de instellingen. De meeste
hebben die ook gebruikt.

14 De voorstelling van de jaarrekeningen 2021 van het algemeen bestuur wordt onderzocht in punt 2.1 van hoofdstuk 2 van dit
Boek.
15 Zie Rekenhof, “Voorstelling van de rekeningen”, 176e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 26-27, www.rekenhof.be.
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Het Rekenhof benadrukt dat de applicatie eBMC nog altijd geen wiskundige of logische controle
omvat 16 (bv. tussen de cijfers in de toelichtingen en in de balans). Het had in zijn vorige Boeken
echter aanbevolen de modellen voor de opmaak van de rekening van uitvoering van de begroting
en de jaarrekening aan te vullen met een kolom die de cijfers van het vorige boekjaar vermeldt. De
FOD BOSA heeft in de jaarrekening 2021 gevolg gegeven aan die aanbeveling (met uitzondering
van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen).
De FOD BOSA had daarnaast aan de ADBA’s en aan de instellingen gevraagd een afzonderlijk
document op te stellen voor de samenvatting van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen voor het boekjaar 2020 (document Boo van de applicatie eBMC). Het opstellen van die
samenvatting was echter al gepland (zie bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 november 2009)
na de samenvatting van de balans (document B01 van de applicatie eBMC). Die vraag had tot heel
wat problemen geleid. Omwille van de transparantie en vergelijkbaarheid had het Rekenhof aanbevolen17 een samenvatting van de buitenbalansrekeningen op een coherente manier voor te stellen in één enkel document. Dat is gebeurd voor het boekjaar 2021, vermits de samenvatting van
de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen uitsluitend is opgenomen in het aparte
document B00.
Het Rekenhof wijst erop dat de financiële diensten van sommige ADBA’s en instellingen nog altijd
niet nauwkeurig genoeg werken en nog niet helemaal over de nodige kennis beschikken om een
boekhouding te voeren in overeenstemming met de wet van 22 mei 2003 en de uitvoeringsbesluiten ervan. Zo worden de afsluitingsverrichtingen vaak geboekt met miskenning van de gebruikelijke regels van het dubbele boekhouden en zijn sommige staten van de toelichtingen onvolledig
of foutief (andere cijfers dan in de balans en de resultatenrekening).
Hoewel er dus vooruitgang is vastgesteld, worden er nog altijd onvoldoende kwaliteitscontroles
uitgevoerd op de voorgelegde rekeningen van de ADBA’s en van de instellingen. Enerzijds moet
erop worden toegezien de rekeningen op te stellen overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en
anderzijds moeten de ADBA’s en instellingen beter worden omkaderd. Aangezien de Federale
Accountant meer personeel kreeg, zouden meer mensen kunnen worden ingezet voor de omkadering en de controles, met het oog op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de
federale Staat.

6

Waarderings- en aanrekeningregels

De aanrekenings- en waarderingsregels zijn onontbeerlijk voor de opmaak van de jaarrekening.
Artikel 13 van de wet van 22 mei 2003 stelt dat het algemeen boekhoudplan de aanrekeningsen waarderingsregels vastlegt. Het vastleggen van de waarderingsregels gebeurt voornamelijk
door het koninklijk besluit van 10 november 2009. In de bijlagen bij dit koninklijk besluit worden
aanrekeningsregels soms extra verduidelijkt. Daarnaast moet de Commissie voor de Openbare
Comptabiliteit (COC) nog adviezen over boekhoudkundige normen op interfederaal niveau
formuleren.

16
17

Behalve voor: 1) de gelijkheid tussen actief en passief, 2) de coherentie tussen de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en de rekening van uitvoering van de begroting.
Zie Rekenhof, “Voorstelling van de rekeningen”, 178e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 35-36, www.rekenhof.be.
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Waarderings- en aanrekeningsregels moeten duidelijk, uniform en toepasbaar zijn. Het Rekenhof
stelt vast dat deze onvoldoende uitgewerkt zijn en vraagt zowel aan de regelgever, aan de Federale
Accountant als aan de COC duidelijke instructies18 .
Het Rekenhof stelt vast dat het algemeen bestuur, de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen de verrichtingen in de jaarrekening niet op uniforme wijze waarderen en aanrekenen 19 .
6.1

Aanrekeningsregels

Volgens artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 wordt een verrichting gehecht aan het boekjaar
waarin ze heeft plaatsgehad20 . Opdat een verrichting echter tot een boekjaar of begrotingsjaar zou
behoren, moet ook het recht van die verrichting zijn vastgesteld gedurende dat jaar. Bovendien
moet dat vastgestelde recht vóór 1 februari van het volgende jaar worden geboekt.
Op grond van artikel 8 van de wet is een recht vastgesteld wanneer aan de volgende vier voorwaarden samen is voldaan:
• Het bedrag ervan is op nauwkeurige wijze vastgesteld.
• De identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is bepaalbaar.
• De verplichting om te betalen bestaat.
• Een verantwoordingsstuk is in het bezit van de betrokken dienst.
De toepassing van deze artikelen levert soms problemen op, in het bijzonder voor de afsluitingsverrichtingen. Artikel 24 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat bepaalde
verrichtingen (intresten, huurvergoedingen en andere burgerlijke vruchten, en ook vergoedingen)
in de algemene boekhouding pro rata temporis worden geboekt. De overlopende rekeningen van
het actief en het passief worden dus in de algemene boekhouding gebruikt om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het juiste boekjaar. Hetzelfde artikel bepaalt dat de bijbehorende uitgaven
en ontvangsten in de begrotingsboekhouding worden aangerekend ofwel op het ogenblik dat ze
worden geboekt in de algemene boekhouding ofwel op het ogenblik dat ze eisbaar zijn.
Er werden ook nog geen gedetailleerde regels uitgewerkt voor de aanrekening van subsidies. Zo
zijn de aanrekeningsregels in de begrotingsrekening voor Europese subsidies op basis van de economische classificatie van de ontvangsten en uitgaven volgens ESR uitgeklaard, maar niet de regels voor de jaarrekening. Voor de andere soorten subsidies, bv. voorwaardelijke subsidies, is geen
enkele regel uitgewerkt. De aanrekeningsregels hebben nochtans een significante impact bij zowel de subsidiegever als -verkrijger. Ook het niet bestaan van regels voor de aanrekening van het
terug te betalen overschot van een subsidie of dotatie zorgt voor verschillende praktijken binnen
de entiteiten.
Het Rekenhof merkt op dat negentien entiteiten hun aanrekeningsregels niet conform het koninklijk besluit van 10 november 2009 opmaken. Het beveelt daarom de diensten en instellingen
aan in hun waarderingsregels te verduidelijken welke keuze ze maken om de verrichtingen te boeken. Het wijst er voorts op dat ook de aanrekening van subsidies problemen geeft.

18 In het artikel ‘Uitvoering van de wet van 22 mei 2003’ van hoofdstuk 5 wordt ook ingegaan op deze problematiek.
19 Voor de toepassing van de waarderings- en aanrekeningsregels binnen het algemeen bestuur zie punt 2.2 van hoofdstuk 2.
20 In punt 3.2.1 van hoofdstuk 2 wordt ook ingegaan op boekingen op basis van vastgestelde rechten.
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6.2

Waarderingsregels

Bepaalde waarderingsregels werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 november 2009.
6.2.1 Imateriële en materiële vaste activa
Volgens artikel 7 van het koninklijk besluit wordt elk actiefbestanddeel opgenomen in de balans
tegen aanschaffingswaarde met aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen die erop betrekking hebben. De bijlage bij het koninklijk besluit verduidelijkt dat er geen
onderscheid wordt gemaakt in het boekhoudplan tussen de aanschafwaarde en de gecumuleerde
afschrijvingen per actiefbestanddeel. De boekhouding toont bijgevolg enkel de boekwaarde. De
meeste entiteiten maken op rekeningniveau het onderscheid tussen aanschafwaarde en gecumuleerde afschrijvingen. Sommige echter vermelden enkel de boekwaarde. Nochtans vereisen de
toelichtingen C01 tot en met C05 bij de jaarrekening de opsplitsing van de aanschafwaarde en de
gecumuleerde afschrijvingen. Het Rekenhof vraagt daarom in de boekhouding steeds die opsplitsing te maken op rekeningniveau zodat de informatie voor de toelichtingen rechtstreeks uit de
boekhouding kan vloeien en niet extra-comptabel moet worden bijgehouden.
Het koninklijk besluit bepaalt verder in artikel 8 de jaarlijkse waarderingsbasis voor de vaste
activa:
• gebouwen en terreinen: de marktwaarde;
• andere installaties met onroerend karakter en de werken van burgerlijke bouwkunde: de
vervangingswaarde;
• immateriële activa: de geactualiseerde waarde van de toekomstige baten ervan;
• werken van bibliotheken, kunstwerken en -voorwerpen, monumenten, zeldzame voorwerpen
of verzamelobjecten, buiten gebruik gestelde roerende goederen en dieren: de marktwaarde
(voor zover er een markt voor bestaat).
Vaste activa met beperkte levensduur worden afgeschreven. De minister van Financiën moet de
berekeningsmodaliteiten van de aanschafwaarde, afschrijvingen en herwaarderingen uitwerken,
op voorstel van de COC en na eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor de
Financiën en de Begroting. Zoals vorig jaar stelt het Rekenhof vast dat deze regels niet zijn vastgelegd21 . Het beveelt daarom aan, bij gebrek aan duidelijke waarderingsregels, dat de regels die
gewoonlijk worden gebruikt in de dubbele boekhouding worden toegepast, voor zover deze niet in
strijd zijn met het koninklijk besluit van 10 november 2009.
Het ontbreken van duidelijke richtlijnen (van de staatssecretaris voor Begroting of van de
Federale Accountant) of regels zorgt ervoor dat de entiteiten deze op verschillende wijze toepassen. Dit komt vooral tot uiting bij entiteiten met significante vaste activa in eigendom. Infrabel
(20.422,3 miljoen euro aan immateriële en materiële vaste activa), NIRAS (301,4 miljoen euro), de
Regie der Gebouwen (28,5 miljoen euro) maar ook 27 andere instellingen (366,7 miljoen euro) maken expliciet gebruik van de waarderingsregels volgens de Belgische algemeen aanvaarde boekhoudregels BE GAAP (Belgian Generally Accepted Accounting Principles). Dit zorgt ervoor dat zij
geen herwaardering op basis van bovenvermelde regels uitvoeren. Ook Defensie herwaardeert de
terreinen en gebouwen niet op jaareinde. Dit geldt ook voor de terreinen geïnventariseerd door

21

Rekenhof, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 37-40, www.rekenhof.be.
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het algemeen bestuur (FOD Financiën). Infrabel heeft besloten geen retroactieve afschrijvingen
meer te boeken indien het actiefbestanddeel door omstandigheden niet tijdig in de boekhouding
is opgenomen 22 .
Het Rekenhof merkte tijdens zijn controle op dat sommige instellingen grote databanken beheren die op verschillende wijze in de boekhouding worden gewaardeerd. Een aantal nemen geen
bedrag op, terwijl anderen de volledige kostprijs van het aanmaken van de databank in hun jaarrekening vermelden en deze niet afschrijven.
6.2.2 Financiële vaste activa
Financiële vaste activa omvatten deelnemingen in het kapitaal van een vennootschap. Op grond
van artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 worden deelnemingen jaarlijks
geherwaardeerd met toepassing van het deelnemingspercentage op de boekwaarde van het (geconsolideerde) nettoactief van de vennootschap waarin wordt deelgenomen. Deelnemingen van
instellingen die niet de vorm van een vennootschap hebben aangenomen, blijven behouden tegen
aanschaffingswaarde.
In de praktijk stelt het Rekenhof vast dat instellingen deelnemingen hebben in winstbewijzen.
Aangezien deze geen deelnemingspercentage van de vennootschap voorstellen, is het niet mogelijk
deze te herwaarderen op basis van artikel 9. De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
(FPIM) herwaardeert deze bijgevolg volgens BE GAAP aan aanschafwaarde met eventueel een
waardevermindering indien de impairment-test 23 dit aangeeft.
De instellingen passen de in artikel 9 voorgeschreven regel maar weinig toe. Slechts drie van
de negentien instellingen met financiële vaste activa geven aan de methode van het koninklijk
besluit van 10 november 2009 te gebruiken 24 . Van de overige zestien leggen vijf entiteiten in de
toelichting bij de jaarrekening het verschil uit tussen de gebruikte waardering en deze verplicht
door de wet van 22 mei 2003. Dit zorgt volgens de rapporteringen voor een onderwaardering van
179,9 miljoen euro. De entiteiten die artikel 9 niet toepassen, gebruiken de regels die zij volgen
voor de opmaak van de statutaire jaarrekening. Hierbij passen ze de deelnemingen enkel aan bij
een duurzame aanpassing van de waardering. Ze zijn van mening dat beide kaders te sterk van
elkaar afwijken en de toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 ervoor zorgt dat elke participatie jaarlijks schommelt naargelang van de impact van het resultaat
op het nettoactief. Ze wensen om die reden het koninklijk besluit niet toe te passen. Uit nazicht
door het Rekenhof blijkt echter dat de toepassing van de wet van 22 mei 2003 voornamelijk voor
Credendo (Delcredere) en FPIM significante verschillen oplevert tegenover BE GAAP.
Dexia verduidelijkt in de toelichting bij de jaarrekening dat het zich voor de herwaardering van
Dexia Crédit Local (DCL)25 baseert op de commentaren bij de artikelen 5 tot 16 van het Verslag aan
de Koning bij het koninklijk besluit van 10 november 2009. Dat biedt de mogelijkheid rekening te
houden met bijzondere omstandigheden met het oog op het getrouw beeld van de economische
situatie. Dexia heeft de participatie van DCL (gewaardeerd op 5.692,0 miljoen euro volgens de
nettoactiefmethode) in 2019 herleid tot 0 euro omdat de voorwaardelijk uitgestelde commissies

22
23
24
25

Rekenhof, ibid. p. 119-121.
Dit is een test, nodig voor BE GAAP-regels, om te bepalen in welke mate een actiefbestanddeel moet worden afgewaardeerd.
Infrabel, Regie der Gebouwen en Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
DCL is een Franse dochteronderneming van Dexia die de bankactiviteiten voortzet voor de nog uitstaande leningen.
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ten voordele van de Franse en Belgische Staat een significante impact hebben die deze waardering
rechtvaardigen.
Het Rekenhof26 blijft van oordeel dat de waardering van DCL in de rekening van Dexia inderdaad
verzoenbaar is met de wet van 22 mei 2003. Het algemeen bestuur daarentegen houdt voor de
waardering van zijn participatie in Dexia wel rekening met de uitgestelde commissies omdat zij
toekomstige opbrengsten vertegenwoordigen ten voordele van de aandeelhouders die zich borg
hebben gesteld (België en Frankrijk), door middel van de voorwaardelijke uitgestelde commissies.
6.3

Aanbevelingen

Het ontbreken van duidelijke, uniforme en toepasbare regels, bemoeilijkt de opmaak en controle
van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat. Onder meer daardoor melden 37 entiteiten dat ze de waarderingsregels van een ander boekhoudplan volgen en niet deze van de wet
van 22 mei 2003. Het Rekenhof dringt daarom opnieuw27 aan op duidelijke, uniforme en toepasbare regels. Omdat het huidige wettelijke kader hiervoor onvoldoende precies is uitgewerkt en
de COC via haar adviezen (vooralsnog) niet voor verduidelijking heeft gezorgd, is het Rekenhof
van mening dat de FOD BOSA, in samenspraak met de federale regering en in het bijzonder de
staatssecretaris voor Begroting, deze regels verder moet uitwerken en de toepassing ervan moet
bewaken.

7

Inventaris

Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 verplicht de diensten en instellingen ten minste eens per
jaar, omzichtig en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen te verrichten om op 31 december een volledige inventaris op te maken van al hun bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van de daartoe bestemde eigen
middelen. Die inventaris wordt opgesteld overeenkomstig de balansklassen.
Volgens artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003, wordt de balans opgesteld nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De artikelen 4 tot
en met 16 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bevatten de algemene bepalingen voor
de inventaris en de waarderingsregels. Het Rekenhof stelt vast dat maar een deel van de diensten
en instellingen een inventaris hebben opgesteld die volledig beantwoordt aan de wetgeving 28 . De
belangrijkste tekortkomingen zijn het niet in overeenstemming brengen van de boekhoudkundige en de fysieke inventaris van vaste activa en voorraden, herwaarderingen en waardeverminderingen die niet worden geboekt en rechten en verplichtingen buiten balans die niet worden
gerapporteerd.

26 Rekenhof, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 39, www.rekenhof.be.
27 Rekenhof, ibid. p. 40.
28 Punt 3.4 van de omzendbrief van de minister van Begroting van 18 november 2021 aangaande de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2021 verduidelijkt
in dit verband de eindejaarsverrichtingen die de diensten moeten boeken om volledig conform de wet te zijn.

34

8

Intercompanytransacties

Intercompanytransacties zijn financiële of commerciële transacties die uitgevoerd en geregistreerd worden tussen de entiteiten van een groep en die bij de opmaak van de geconsolideerde
jaarrekening van die groep moeten worden geschrapt (‘geconsolideerd’).
Conform artikel 137 van de wet van 22 mei 2003 moet deze consolidatie over het geheel van
de rekeningen van het boekhoudplan uitgevoerd worden. Dit zijn de balans, de resultatenrekening, de rechten en verplichtingen buiten balans en de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen.
In toepassing van artikel 138, § 4, tweede lid, van de wet moet elke dienst of instelling die behoort
tot de federale Staat aan de staatssecretaris van Begroting de cijfers bezorgen die betrekking hebben op intercompanytransacties met de andere entiteiten. De Federale Accountant heeft die gegevens nodig om de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat op te maken 29 . Entiteiten
die niet tot de centrale overheid behoren, zoals gedefinieerd door het Instituut voor Nationale
Rekeningen (INR), hoeven deze informatie niet aan te reiken30 .
Het Rekenhof heeft onderzocht of de rapportering van de intercompanytransacties beantwoordt
aan de opgelegde voorwaarden.
8.1

Interpretatie van het begrip ‘intercompanytransacties’’

De diensten en instellingen rapporteren hun intercompanytransacties op basis van de instructies van de Federale Accountant31 . Die beperken echter de rapportering tot de dotaties, subsidies,
verwervingen van Staatseffecten en de daarbij horende intresten. Het Rekenhof herhaalt daarom
dat deze beperking in strijd is met het bovenvermelde artikel 137 van de wet van 2003. Doordat
de overige activa, schulden, kosten en opbrengsten ontbreken, is er onvoldoende informatie beschikbaar om de geconsolideerde jaarrekening op te maken. Het Rekenhof benadrukt nogmaals32
dat de Federale Accountant zijn instructies over de consolidatieprocedures zo moet vastleggen
dat ze conform bovenvermeld artikel 137 het geheel van de rekeningen van het boekhoudplan
omvatten. De Federale Account is in 2022 gestart met een project om de leveringen van goederen
en diensten in de resultatenrekening van de instellingen in kaart te brengen. Dat zijn een deel
van de transacties die momenteel niet onder de definitie van intercompanytransacties van de
Federale Accountant vallen, terwijl het over transacties gaat tussen entiteiten binnen dezelfde
consolidatiekring.

29 Artikel 110 van de wet van 22 mei 2003.
30 Ingevolge de aanpassing van artikel 138 met ingang van 1 januari 2022, moeten enkel de diensten en instellingen die tot de
consolidatieperimeter horen, hun intercompanytransacties voorleggen. Tot dan gaf de Federale Accountant een vrijstelling aan de diensten die niet tot de perimeter horen.
31 eBMC Consolidatie Team, januari 2019, eBMC Consolidatiemodule: Handleiding voor lokale gebruikers, p. 6. Ter beschikking op Find it!, via het platform SAP Enable Now dat toegankelijk is voor alle diensten van het algemeen bestuur.
32 Rekenhof, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 41-42 en 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de
administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de
gelijkgestelde instellingen,Brussel, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, juli 2020, p. 39-40, www.rekenhof.be.
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8.2

Laattijdige intercompanyrapportering

In totaal moeten naast het algemeen bestuur 80 diensten en instellingen rapporteren over
de intercompanytransacties. Het Belgisch Commissariaat-Generaal voor de Internationale
Tentoonstellingen (BelExpo) en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
nv (BIO) hebben hun algemene rekening niet tijdig ingediend bij het Rekenhof, dat zijn controle
niet heeft kunnen uitvoeren en dus ook het intercompanyrapport niet kon onderzoeken. Daardoor
kan het geen uitspraak doen over de intercompanyrelatie van 9,5 miljoen euro tussen BIO en de
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
8.3

Onvolledige intercompanyrapportering

Van de overige 78 instellingen hebben tien geen intercompanyrapport bezorgd. Het Rekenhof is
van oordeel dat dat voor twee van hen onterecht is. De boekhouding van de tegenpartijen van de
CREG en van de ADBA Consulaire Zaken bevat immers transacties die beide partijen volgens de
instructies van Federale Accountant hadden moeten rapporteren. Deze instellingen hebben die
transacties in rubrieken geboekt die volgens de definitie van de Federale Accountant niet worden
opgenomen in de eliminaties. Daardoor kon voor minstens 72,6 miljoen euro aan intercompanykosten en 626,7 miljoen euro aan intercompanyopbrengsten niet bevestigd worden. De analyse
van de Federale Accountant op basis van de ontvangen rapporteringen bevestigt dit. Belgoprocess
voegde een leeg rapport toe aan haar jaarrekening.
8.4

Onvoldoende onderlinge afstemming van de intercompanyrapporten33

Volgens de procedurehandleiding van de Federale Accountant moeten de diensten en instellingen op geregelde tijdstippen hun intercompanytransacties met elkaar vergelijken en op elkaar
afstemmen. Deze procedure moet ervoor zorgen dat zij hun vastgestelde rechten in hetzelfde jaar
boeken. Het Rekenhof heeft een verbetering vastgesteld tegenover vorig jaar maar merkt op dat
bepaalde entiteiten nog te weinig aandacht besteden daaraan.
Het War Heritage Institute en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie hebben hun intercompanyrapport gewijzigd zonder hun jaarrekening aan te passen. Daardoor zal de
eliminatie in de geconsolideerde jaarrekening steunen op foute basisgegevens in de jaarrekening
van deze instellingen.
Anderzijds verschillen de intercompanyrapporten onderling met 19,9 miljoen euro op de balans
en 10,9 miljoen euro in resultaat. Zo rapporteert de FOD Financiën 7,4 miljoen euro kosten van de
Federale Participatiemaatschappij (FPIM), maar FPIM bevestigt die niet in zijn rapport. Het is niet
uitgesloten dat de jaarrekening van FPIM deze opbrengsten wel bevat. Ook kunnen er verschillen
ontstaan omdat de entiteiten de transactie elk in een verschillend boekjaar opnemen.
8.5

Intracompanytransacties

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de entiteiten naast intercompany- ook intracompanytransacties opnemen in hun jaarrekening. Dit zijn transacties tussen diensten van dezelfde entiteit
die geen deel mogen uitmaken van de algemene boekhouding (en de jaarrekening) maar van de
analytische boekhouding. Voor het algemeen bestuur gaat het om 13,8 miljoen euro aan negatieve
33

De entiteiten die al aan bod kwamen in de voorgaande punten, worden in dit punt niet besproken.
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vorderingen en 88,2 miljoen euro aan schulden. In de resultatenrekening zijn daardoor verkeerdelijk 94,0 miljoen euro aan kosten en 3,4 miljoen euro aan opbrengsten opgenomen.
8.6

Eliminatie in de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat

De volgende tabel vergelijkt de rapporten ontvangen van de diensten en instellingen34 .
Tabel 1 – Samenvatting van de rapporteringen door de individuele entiteiten (in miljoen euro)
Balans

Bedrag in de individuele
rekeningen (A)

Geconfirmeerd

Perfect Match*
(B)

Verschil
(A-B)

Vorderingen

656,9

636,2

636,2

20,7

Schulden

-636,2

-636,2

-636,2

0,0

Resultatenrekening

Bedrag in de individuele
rekeningen (A)

Geconfirmeerd

Perfect Match
(B)

Verschil
(A-B)

Kosten

4.965,6

4.313,9

3.645,5

1.320,2

Opbrengsten

-4.391,9

-4.320,9

-3.645,5

-746,5

(*) Perfect match is de term die de Federale Accountant gebruikt om aan te geven dat beide partijen het totale bedrag exact
confirmeren.

Bron: Rekenhof, op basis van de informatie van de Federale Accountant
De entiteiten rapporteerden voor 656,9 miljoen euro aan onderlinge vorderingen en 4.965,6 miljoen euro aan kosten in hun rekeningen terwijl het Rekenhof respectievelijk 755,0 miljoen euro en
5.445,0 miljoen euro identificeerde.
De aangehaalde verschillen zijn maar een deel van de werkelijke verschillen. De bedragen die
het Rekenhof vaststelde, zijn immers exclusief fiscale vorderingen (zoals bedrijfsvoorheffing en
btw) en sociale schulden. Het gaat bovendien om bedragen die het Rekenhof zelf kon identificeren, zonder zekerheid over de volledigheid van de desbetreffende transacties. Zo kan, voor de
5.445,0 miljoen euro geïdentificeerde kosten, de volledigheid maar worden gegarandeerd voor
3.493,6 miljoen euro. Bij 173 van de 525 gevonden onderlinge relaties kon het Rekenhof bovendien
niet met redelijke zekerheid de volledigheid van de intercompanytransacties bevestigen.
Tot slot vestigt het Rekenhof de aandacht op het verschil in consolidatiemethode tussen de federale Staat en het algemeen bestuur. Voor de consolidatie van het algemeen bestuur probeert de
Federale Accountant alle intercompanytransacties te elimineren, ongeacht de oorsprong ervan.
Voor de consolidatie van de federale Staat maakt de Federale Accountant de consolidatie van het
algemeen bestuur ongedaan en verricht hij een nieuwe consolidatie voor het geheel van de diensten en entiteiten, op basis van de beperktere instructies die hij aan de instellingen heeft bezorgd
en die aan het begin van dit punt uitgelegd zijn. Daardoor worden onderling geleverde diensten
terecht geëlimineerd in de jaarrekening van het algemeen bestuur terwijl dezelfde transacties
echter verkeerdelijk behouden blijven in de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat.

34 Het algemeen bestuur heeft geen aparte rapportering over zijn intercompanytransacties. Deze worden niet opgenomen in
de tabel.
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8.7

Aanbevelingen

Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling dat de diensten en instellingen hun boekhouding verder
moeten aanpassen zodat ze over alle intercompanytransacties kunnen rapporteren. Ook moet
de Federale Accountant de procedures strenger opvolgen en de intercompanyverschillen tot een
minimum beperken. Tot slot benadrukt het Rekenhof nogmaals dat de Federale Accountant alle
intercompanytransacties uit de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat moet elimineren, wat inhoudt dat hij de definitie ervan niet mag beperken.

9

Aansluiting tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding
en in de algemene boekhouding

Artikel 3, 16°, van het koninklijk besluit van 29 april 201235 bepaalt dat de jaarrekening die de diensten en instellingen moeten opstellen een staat moet bevatten die de toenadering verduidelijkt
tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen geboekt in
de algemene boekhouding. Alle diensten en instellingen moeten die aansluiting maken op basis
van het boekhoudkundige resultaat in de resultatenrekening en het begrotingsresultaat in de
rekening van uitvoering van de begroting (en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen). Tot slot moeten alle verschillen tussen de twee resultaten duidelijk worden uitgelegd.
De Federale Accountant maakt voor het algemeen bestuur36 een dergelijke staat op en heeft de
ADBA’s, AOI’s en gelijkgestelde instellingen een model ter beschikking gesteld dat ze moeten gebruiken om die aansluiting op een eenvormige manier te kunnen uitvoeren. Nagenoeg alle diensten en instellingen hebben dat model gevolgd. Het model vermeldt eveneens de voornaamste
elementen die een verschil tussen de twee resultaten rechtvaardigen (afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen enz.).
Ondanks significante verbetering in de opmaak van de aansluiting zijn er nog steeds een aantal
tekortkomingen, meer bepaald voor de verwerking van de belangrijke verschillen tussen de twee
resultaten vermeld in de rubriek Overige van het model aangeleverd door de Federale Accountant.
Sommige diensten en instellingen detailleren die rubriek door de desbetreffende rekeningen te
vermelden, terwijl andere dat niet doen. Daarom is het niet mogelijk om systematisch na te gaan
of de aansluiting tussen de twee boekhoudingen op de juiste manier is gemaakt.
Omdat de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen deel uitmaakt van de jaarrekeningen van de diensten en instellingen die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening
van de federale Staat, herhaalt het Rekenhof dat het van groot belang is dat de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding in overeenstemming zijn.

35

Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de
diensten van de federale Staat.
36 Zie punt 1.4 in hoofdstuk 2.
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Hoofdstuk 2

Algemeen bestuur: jaarrekening
Het Rekenhof stelt vast dat de structurele problemen waarop het bij de vorige controles van de jaarrekening van het algemeen bestuur wees, niet geleid hebben tot belangrijke verbeteringen. Er zijn wel
een aantal specifieke problemen opgelost in de jaarrekening 2021.
De jaarrekening geeft nog geen getrouw beeld van de financiële toestand en vermogenstoestand van
het algemeen bestuur. Voor bepaalde rubrieken zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Dat geldt vooral voor de materiële en immateriële vaste activa, de voorraden, de
provisies, de fiscale vorderingen en opbrengsten en voor de liquide middelen. Wat de boeking van de
fiscale verrichtingen betreft, hebben de werkzaamheden van de werkgroep die de FOD Financiën begin 2020 heeft opgericht het nog niet mogelijk gemaakt de volledige overgang te maken naar de boeking op basis van vastgestelde rechten. Die is nochtans al sinds 1 januari 2017 verplicht.
Voorts zorgt het gebrek aan kennis en beheersing van de boekhoudverrichtingen bij de departementen ervoor dat moeilijk structurele oplossingen kunnen worden geboden voor de problemen die het
Rekenhof sinds de opstart van het Fedcomproject heeft aangegeven. Zo passen de departementen de
instructies van de Federale Accountant bij de jaar- en maandafsluitingen onvoldoende toe. De toepassing van het vastgesteld recht, de verantwoording van de boekhoudverrichtingen en de jaarlijkse
inventarisering van bezittingen, rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen, zijn verbeterpunten. De onderlinge vorderingen en schulden zijn onvolledig geëlimineerd.
Tot slot blijft het regelgevende kader onvolledig en zijn de huidige maatregelen van interne beheersing
ontoereikend. Zo schaadt het gebrek aan volledigheid en eenvormigheid in de boekingsregels en de
waarderingsregels het getrouw beeld van de jaarrekening van het algemeen bestuur en daardoor ook
van de jaarrekening van de federale Staat.
Om deze structurele problemen te verhelpen, is het van fundamenteel belang dat de rol van de
Federale Accountant, die sinds 2021 extra personeel heeft gekregen, wordt versterkt. Enerzijds moet
hij, als verantwoordelijke voor de opmaak van de algemene rekening, meer aandacht besteden aan de
betrouwbaarheid van de cijfers en de relevantie van de informatie, om deze rekening gemakkelijker
begrijpbaar te maken. Anderzijds is het zijn verantwoordelijkheid om de interne beheersing te versterken door duidelijke instructies op te stellen (met inbegrip van waarderingsregels die op alle afdelingen van toepassing zijn) en procedures en controles vast te stellen om fouten tijdig op te sporen en
te corrigeren.
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1

Algemeen overzicht

1.1

Balans

De balans 2021 kan als volgt worden samengevat:
Tabel 2 – Balans 2021 – geconsolideerd (in miljoen euro)37
Activa

2020

Oprichtingskosten - immateriële vaste activa

2021

Verschil

Verschil in %

62,2

96,6

34,4

55,4 %

Materiële vaste activa

14.522,3

15.799,3

1.277,0

8,8 %

Financiële vaste activa

50.428,2

51.825,7

1.397,6

2,8 %

Vorderingen >1 jaar

7.305,1

7.384,4

79,3

1,1 %

Voorraden

1.291,4

1.279,8

-11,7

-0,9 %

Vorderingen <1 jaar

9.862,0

9.725,0

-137,0

-1,4 %

Liquide middelen - beleggingen korte termijn

33.141,9

23.643,0

-9.498,8

-28,7 %

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen

3.447,9

1.448,4

-1.999,5

-58,0 %

120.060,9

111.202,2

-8.858,7

-7,4 %

2020

2021

Verschil

-382.284,8

-405.064,8

-22.780,0

6,0 %

964,2

825,8

-138,4

-14,4 %

Schulden > 1 jaar

376.037,4

388.589,2

12.551,8

3,3 %

Schulden < 1 jaar

45.263,1

36.929,1

-8.334,0

-18,4 %

Financiële leningen die binnen het jaar
vervallen

56.352,9

65.441,2

9.088,4

16,1 %

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen

23.728,1

24.481,7

753,6

3,2 %

120.060,9

111.202,2

-8.858,7

-7,4 %

Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor toekomstige kosten

Totaal

Verschil in %

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening
De belangrijkste variaties van de balans worden toegelicht in punt 3 van dit hoofdstuk 2.

37

Door afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan in de totalen. Dit geldt voor alle tabellen in dit deel van het Boek.
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1.2

Resultatenrekening

De resultatenrekening 2021 kan als volgt worden samengevat:
Tabel 3 – R
 esultatenrekening 2021 – geconsolideerd (in miljoen euro)
Kosten

2020

Aanwending van consumptiegoederen en
diensten van derden voor bewerking of
doorverkoop

2021

Verschil

Verschil
in %

8,0

2,8

-5,1

-64,5 %

Andere aanwendingen van verbruiksgoederen en
van diensten van derden

2.909,3

2.752,7

-156,6

-5,4 %

Salarissen, weddes en andere gelijkgestelde
bezoldigingen van het personeel en van daarmee
gelijkgestelde personen

5.852,6

6.065,6

213,1

3,6 %

Economische afschrijvingen op
oprichtingskosten, op immateriële vaste activa en
op materiële vaste activa

372,5

299,7

-72,7

-19,5 %

2.211,4

1.513,6

-697,8

-31,6 %

5,2

15,2

10,0

193,4 %

Intresten en andere courante financiële lasten –
huurprijzen voor terreinen

9.604,0

9.179,6

-424,3

-4,4 %

Sociale prestaties

2.411,3

3.129,9

718,6

29,8 %

112.092,8

116.950,5

4.857,7

4,3 %

Andere kapitaaloverdrachten

2.325,7

2.459,0

133,3

5,7 %

Kapitaalverliezen

2.712,8

6.975,6

4.262,8

157,1 %

Dotaties aan de eigen gereserveerde fondsen en
aan de voorzieningen voor risico’s en kosten

246,2

192,3

-53,9

-21,9 %

Totale kosten

140.751,7

149.536,6

8.785,0

6,2 %

Economische subsidies aan de productie
Belastingen en taksen ten laste van de
boekhoudkundige entiteit

Andere inkomensoverdrachten dan sociale
prestaties
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Opbrengsten
Verkopen van door de entiteit vervaardigde
goederen en van handelsgoederen
verworven met het oog op hun doorverkoop
– “tweedehands” verkopen en bijkomstige
verkopen – zelf geproduceerde vaste activa

2020

2021

Verschil

Verschil
in %

111,1

190,9

79,7

71,7 %

1.053,4

905,9

-147,5

-14,0 %

Belastingen op productie en invoer

38.596,0

45.052,6

6.456,6

16,7 %

Courante belastingen op inkomen en op
vermogen

62.215,6

68.392,9

6.177,3

9,9 %

61,5

60,3

-1,1

-1,9 %

Te ontvangen en andere courante financiële
inkomsten – te ontvangen huurprijzen voor
terreinen en minerale reserves

2.612,6

2.958,9

346,3

13,3 %

Andere inkomensoverdrachten dan belastingen
en sociale bedragen

2.445,8

5.187,7

2.741,9

112,1 %

Vermogensheffingen

124,5

209,4

84,9

68,2 %

Andere kapitaaloverdrachten

361,6

407,6

46,0

12,7 %

2.817,3

4.004,8

1.187,5

42,2 %

67,1

358,9

291,8

434,5 %

Totale opbrengsten

110.466,5

127.729,9

17.263,4

15,6 %

Resultaat van het boekjaar

-30.285,2

-21.806,8

8.478,4

28,0 %

Gefactureerde prestaties van diensten

Effectieve en toegerekende sociale bijdragen

Kapitaalwinsten
Terugnemingen op de eigen gereserveerde
fondsen en op de voorzieningen voor risico’s en
kosten

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening
Het economische resultaat is met 8.478,4 miljoen euro verbeterd tegenover het resultaat 2020.
Het punt 3 van dit hoofdstuk 2 analyseert deze evolutie.
1.3

Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Comform 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.
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Tabel 4– Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2021 (in miljoen euro)
Begrotingsuitgaven – Klasse 8
Niet-gesplitste uitgaven

Begrotingsontvangsten – Klasse 9
0,9 Niet-gesplitste ontvangsten

Lopende uitgaven voor goederen
en diensten

8.816,3

Lopende ontvangsten voor
goederen en diensten

Renten en bijdrage in toevallige
exploitatieverliezen van
overheidsbedrijven

7.326,8 Inkomsten uit eigendom

84,3
800,5
1.200,4

Inkomensoverdrachten aan
andere sectoren

10.732,4

Inkomensoverdrachten van
andere sectoren

Inkomensoverdrachten binnen de
sector overheid

46.270,8

Inkomensoverdrachten binnen de
sector overheid

272,7

Kapitaaloverdrachten aan andere
sectoren

1.085,9

Kapitaaloverdrachten van andere
sectoren

596,9

Kapitaaloverdrachten binnen de
sector overheid

1.788,7

Kapitaaloverdrachten binnen de
sector overheid

Investeringen

1.246,0 Desinvesteringen

Kredietverleningen,
deelnemingen en andere
financiële producten

Kredietaflossingen, vereffening
4.511,7 van deelnemingen, verkoop van
andere financiële producten

Subtotaal verrichtingen
Overheidsschuld –
boekhoudkundig saldo
Totaal begrotingsuitgaven –
klasse 8
Begrotingssaldo

81.779,6
17.341,5
99.121,0

54.264,5

0,0
158,1
2.466,5
59.844,0

Overheidsschuld –
boekhoudkundig saldo
Totaal begrotingsontvangsten
– klasse 9

43.602,9
103.446,9

4.325,9

Bron: Rekenhof, op basis van de jaarrekening
Het begrotingssaldo van 4.325,9 miljoen euro38 vloeit voort uit het negatieve resultaat van de lopende en kapitaalverrichtingen (-21.935,6 miljoen euro, d.i. het verschil tussen de subtotalen van
de klassen 8 en 9 zonder de verrichtingen van de overheidsschuld) en het positieve saldo bij de
verrichtingen van de staatsschuld (+26.261,5 miljoen euro, d.i. het verschil tussen de overheidsschuld van de klassen 8 en 9). Dit positieve saldo van de schuld betekent dat de Staat in 2021 meer
geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.
De totalen van de begrotingsontvangsten en –uitgaven in de tabel verschillen van de bedragen
in de uitvoeringsrekening van de begroting door de toevoeging van de geannuleerde vastgestelde
rechten en de herklassering van ontvangsten en uitgaven op basis van hun ESR-code.

38 De verschillen tussen het begrotingssaldo van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en het nettobegrotingsresultaat (zie punt 1 in hoofdstuk 3) worden verklaard in tabel B.1 van het Volume II van dit Boek.
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1.4

Economisch resultaat en begrotingssaldo

Het economische resultaat en het begrotingssaldo komen als volgt tot stand:
Tabel 5 – Economisch resultaat en begrotingssaldo 2021 (in miljoen euro)
Economisch resultaat

2020

2021

Verschil

Opbrengsten

110.466,5

127.729,9

17.263,4

Kosten

140.751,7

149.536,6

8.785,0

-30.285,2

-21.806,8

8.478,4

Economisch resultaat
Begrotingssaldo – samenvattende rekening

2020

2021

Verschil

Ontvangsten

100.713,8

103.446,9

2.733,1

Uitgaven

104.308,8

99.121,0

-5.187,8

-3.595,0

4.325,9

7.920,9

Begrotingssaldo
Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het verschil van 26.132,6 miljoen euro tussen het economische resultaat en het begrotingssaldo
van 2021 is het gevolg van meerdere factoren. De resultatenrekening omvat kosten en opbrengsten
die geen budgettaire verrichtingen zijn, zoals de toekenning van ontvangsten aan de gemeenschappen en gewesten, aan de sociale zekerheid en aan andere derden. Er zijn ook opbrengsten en
kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen (bv. afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) en die dus niet van budgettaire aard zijn. Andersom hebben sommige
verrichtingen wel een invloed op de begroting maar niet op de resultatenrekening (bv. de opname
en afbetaling van leningen alsook de investeringen in vaste activa die enkel een invloed hebben
op de balans). Ook de aan- en verkopen van effecten van de staatsschuld, die worden geregistreerd
als begrotingsuitgaven en –ontvangsten, hebben geen invloed op het economische resultaat.
De geïntegreerde boekhouding die het algemeen bestuur gebruikt, zou een vlotte afstemming
tussen het economische resultaat en het budgettaire resultaat mogelijk moeten maken. Die boekhouding berust immers op het principe dat elke boekhoudkundige verrichting die ook een begrotingsverrichting is gelijktijdig in beide boekhoudingen wordt opgenomen op het moment van
de vaststelling van het recht. In de praktijk verloopt die afstemming echter moeizaam omdat een
duidelijke procedure ontbreekt om de verschillen te onderzoeken op basis van een gebruiksvriendelijk en expliciet rapporteringsinstrument39 . Hoewel de Federale Accountant er elk jaar in slaagt
die aansluiting op te stellen, wijst het Rekenhof erop dat die afstemming beter moet worden gedocumenteerd aan de hand van een gedetailleerde procedurehandleiding om volledig zeker te zijn
van een correct resultaat.

39 Zo blijft het achterhalen van de verschillen afkomstig van de ‘gewaardeerde goederenontvangst’ nog steeds een manuele
procedure.
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De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economische resultaat naar het
begrotingssaldo:
Tabel 6 – Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)
Kosten
Economische boekhouding

149.536,6

Opbrengsten
127.729,9

Resultaatverwerking (699 en 799)

-192,3

-358,9

Geconsolideerde kosten en opbrengsten (intercompany)*

-472,4

-552,9

21.304,9

45.803,3

Budgettaire verrichtingen andere dan kosten en opbrengsten, waarvan:
Vaste activa (subklasse 20 t/m 27)
Staatsschuld
Andere
Kosten, niet begrotingsuitgaven

1.849,0
19.009,1

45.708,3

446,7

95,0

-6.474,9

Opbrengsten, niet begrotingsontvangsten
Verrichtingen buiten de begrotingssecties, waarvan:
Terugbetalings- en toewijzingsfondsen
Virtuele fondsen
Budgettaire verrichtingen – uitvoeringsrekening van de begroting

-4.941,9
-64.479,8

-64.133,6

-64.420,0

-64.101,1

-59,7

-32,5

99.222,1

103.545,9

Geannuleerde vastgestelde rechten
Herklassering ESR-codes van uitgaven
Herklassering ESR-codes van ontvangsten
Budgettaire verrichtingen – samenvattende rekening (klassen 8 en 9)

2,0
-100,5

-100,5

-0,5

-0,5

99.121,0

103.446,9

Uitgaven

Ontvangsten

(*) Uitgezonderd fondsenoverdrachten van en naar de Thesaurie en interne overdrachten van vorderingen.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

2

Algemene commentaar

2.1

Kwaliteit van de rekening

De jaarrekening van het algemeen bestuur komt tot stand via de consolidatie van de boekhoudkundige gegevens van de verschillende departementen, waarbij enerzijds de Federale Accountant
en anderzijds de stafdiensten Budget en Beheerscontrole (B&B) of hun equivalenten van de departementen een centrale rol vervullen. De Federale Accountant is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en heeft als beheerder van het boekhoudsysteem Fedcom een belangrijke
invloed op de volledige boekhoudcyclus. De stafdiensten B&B zijn op hun beurt verantwoordelijk
voor de dagelijkse boekhouding. Daarnaast wordt de kwaliteit van de rekeningen ook beïnvloed
door informatie die via diverse systemen, processen en operationele diensten worden aangereikt.
Hierdoor kan de zorg voor de kwaliteit van de rapportering als een collectieve verantwoordelijkheid worden beschouwd.
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2.1.1

Opgeloste problemen in de jaarrekening 2021

Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen en aanbevelingen die
het formuleerde bij de jaarrekening 202040 . Onderstaande tabel geeft een overzicht van de problemen die geheel of gedeeltelijk zijn opgelost.
Tabel 7 – Opgeloste problemen in de jaarrekening 2021
Vaststellingen

Stand van zaken 31 december 2021

De jaarrekening bevat elementaire fouten die op basis van een
eerstelijnscontrole en een beperkt analytisch nazicht hadden
kunnen worden opgemerkt.

Dergelijke fouten zijn er niet in de
jaarrekening 2021.

Er zijn foutieve wisselkoersen gebruikt voor de omrekening van
vreemde valuta.

In de jaarrekening 2021 zijn de juiste
wisselkoersen gebruikt

De vorderingen op de gewesten als gevolg van de definitieve
vaststelling van de autonomiefactor zijn niet in de balans
opgenomen.
De kosten als gevolg van de inhoudingen (2 %) op de dotaties aan
de gewesten zijn onderschat.

Dit werd gecorrigeerd in de tweede
versie van de jaarrekening 2021.

De perimeter van de schuld van het algemeen bestuur is
onvoldoende gedefinieerd en het beheer ervan verdeeld over drie
departementen.

Dit werd opgelost door
verduidelijking in de
waarderingsregels en de toelichting.

De voorraden van de FOD Volksgezondheid zijn overschat omdat
de eenheidswaarden niet gecorrigeerd werden voor lagere
marktwaarden.

Dit werd gecorrigeerd in de tweede
versie van de jaarrekening 2021.

De voorraden muntstukken zijn niet opgenomen in de balans.

De munten in omloop zijn in de
balans geboekt.

De FOD Justitie rapporteert 51,0 miljoen euro “te betalen btw”.
Dit saldo stemt volgens de FOD Justitie niet overeen met de
werkelijke btw-schuld.

Het boekhoudkundige saldo werd in
overeenstemming gebracht met de
werkelijke schuld.

Bron: Rekenhof
De opmerkingen die nog niet zijn opgelost en waarvan sommige betrekking hebben op fundamentele problemen, zijn hierna opgenomen (zie ook punt 4 van dit hoodfstuk 2).
2.1.2

Kwaliteitsbeheersing door de Federale Accountant

Voor de afsluiting van de rekeningen bij de departementen speelt de Federale Accountant een
belangrijke rol in de begeleiding en ondersteuning van de departementen. Ter voorbereiding van
die afsluiting organiseert hij een infosessie voor de stafdiensten B&B. Naast een toelichting bij de
afsluitingskalender en een aantal nieuwigheden besteedde hij ook aandacht aan tekortkomingen
die het Rekenhof had vastgesteld bij voorgaande rekeningcontroles. De bijkomende personeelsversterking die tegenover vorig jaar is gerealiseerd, moet het mogelijk maken die begeleiding en
opvolging verder uit te bouwen.

40 Zie Rekenhof, 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 146 e.v., www.rekenhof.be.
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De Federale Accountant staat zelf ook in voor de commentaar en de toelichting bij de algemene
rekening. Hij steunt hiervoor op de informatie die de departementen aanleveren, zonder hierop
echter voldoende controles uit te voeren. Een deel van de toelichting is te technisch geformuleerd
(bv. voor de mutaties in het eigen vermogen) en daarnaast ontbreekt nuttige informatie, in het
bijzonder voor politieke dossiers die de individuele verantwoordelijkheid van de departementen
overstijgen. Zo is er geen informatie over discussies met andere entiteiten die nog hangende zijn
(o.a. emissierechten, plasticbijdrage41, COVID-19-uitgaven) die een significante invloed kunnen
hebben op het getrouw beeld van de rekening.
Om wijzigingen van de boekhoudkundige cijfers uit te sluiten tegenover de officieel overgelegde rekeningen en de conformiteit te verzekeren van de vastgestelde rechten met de wet van
22 mei 2003 42 , is het belangrijk de afsluitingskalender te respecteren en afgesloten boekingsperiodes niet te heropenen. De Federale Accountant heeft in 2021 opnieuw toestemming gegeven
om boekingen (zonder impact op de rekeningen) in voorgaande boekjaren uit te voeren. Ook werden er nog vastgestelde rechten aan het boekjaar 2021 gehecht na 31 januari 2022, opdat de jaarrekening een getrouwer beeld zou geven van de economische realiteit. Het blijft echter zo dat een
dergelijke boekingswijze in strijd is met de wet van 22 mei 2003.
Daarnaast moet de Federale Accountant voldoende aandacht besteden aan de interne beheersing.
Zo is hij als beheerder van het Fedcomsysteem verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van
de stamgegevens en de rapporten die beschikbaar zijn in Fedcom. Hiertoe moeten procedures
en controles worden opgezet zodat fouten tijdig kunnen worden opgespoord en rechtgezet. Het
Rekenhof merkt op dat er nog steeds onvoldoende aandacht gaat naar de interne beheersing.
Zo worden intracompanytransacties43 niet systematisch geëlimineerd en zorgen verkeerde basisgegevens van intercompanytransacties44 nog steeds voor afstemmingsproblemen en onvolledige
eliminaties bij de consolidatie. Ook bemoeilijken bepaalde keuzes bij de systeemconfiguratie in
Fedcom de interne beheersing, waardoor bv. de openstaande saldi van sommige vorderingen-,
schulden- en wachtrekeningen moeilijk kunnen worden gerapporteerd en opgevolgd. Tot slot
moet de Federale Accountant erop toezien dat kwaliteitscontroleprocedures worden uitgewerkt
waarmee fouten intern kunnen worden gedetecteerd voordat de rekening wordt voorgelegd.
2.1.3

Kwaliteitsbeheersing door de departementen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de departementen de instructies van de Federale Accountant
en de voorgestelde afsluitingskalender onvoldoende respecteren, wat voor vertragingen zorgt.
Daardoor heeft de Federale Accountant minder tijd om de algemene rekening op te maken en de
noodzakelijke kwaliteitscontroles uit te voeren.

41 Zie hierover punt 3.2.2.4 van dit hoofdstuk.
42 Volgens artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 moeten verrichtingen gehecht worden aan het boekjaar waarin zij hebben
plaatsgevonden, voor zover ze uiterlijk op 31 december van het boekjaar zijn vastgesteld en ten laatste op 31 januari van het
daaropvolgende jaar zijn geboekt. De departementen moesten dus de rechten die na 31 januari 2021 werden geboekt aan
2021 hechten. Volgens een omzendbrief van de minister van Begroting mogen de departementen hiervan echter afwijken
met het oog op de getrouwheid van de rekeningen (zie punt 3.2.1 van dit hoofdstuk 2).
43 Intracompanytransacties zijn transacties tussen de afdelingen binnen eenzelfde departement. Dergelijke transacties kunnen opgevolgd worden via een analytische boekhouding maar mogen geen invloed hebben op de algemene boekhouding.
44 Intercompanytransacties zijn interne stromen tussen entiteiten waarvan de rekeningen geconsolideerd worden in de jaarrekening van de federale Staat. Die interne stromen genereren kosten en opbrengsten in de resultatenrekeningen alsook
schulden en vorderingen in de balansen, die bij de consolidatie moeten worden geschrapt om dubbeltellingen te voorkomen. Als dat niet gebeurt, worden de balans en de resultatenrekening kunstmatig aangedikt. Zie ook punt 8 van hoofdstuk
1.
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Het Rekenhof heeft de voorbije jaren telkens fouten of ontbrekende transacties vastgesteld waardoor correcties van voorgaande boekjaren moesten worden geboekt. Deze situatie deed zich ook
voor in de rekeningen 2021.
Op basis van artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 moeten jaarlijks de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen worden uitgevoerd om de inventaris op 31 december op
te maken van alle bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van de departementen. Om
de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige cijfers te kunnen verzekeren, moeten de departementen ook meer inzicht krijgen in hun eigen rekeningen en de activiteiten en processen die
hierop een invloed kunnen hebben. De toepassing van die bepalingen is complexer geworden voor
verrichtingen waarvoor het beheer gebeurt in een achterliggend beheerssysteem. In dat geval is
vaak slechts een samenvattende boeking in Fedcom gebeurd. Dit houdt ook in dat een detail of
overzicht niet altijd beschikbaar is.
2.2

Waarderingsregels

In de toelichting bij de jaarrekening moet een samenvatting van de waarderingsregels zijn opgenomen 45 . De Federale Accountant heeft die gemeenschappelijke regels opgesteld en aan de departementen meegedeeld. Ze zijn echter nog altijd onvolledig en onnauwkeurig.
De departementen gebruiken bovendien vaak andere regels. Dat gebrek aan eenvormige waarderingsregels is nadelig voor het consolidatieproces om de jaarrekening van het algemeen bestuur
en dus de jaarrekening van de federale Staat op te maken.
Voor het algemeen bestuur hebben de voornaamste tekortkomingen (die uitgebreider worden behandeld in de volgende punten van dit hoofdstuk 2) betrekking op:
• de boeking van de fiscale ontvangsten, waarvoor de waarderingsregels niet preciseren vanaf
welk moment de voorwaarden van het vastgestelde recht zijn vervuld voor de verschillende
types belastingen en heffingen;
• de waardering van de terreinen en gebouwen, waarvoor nog geen herwaarderingsregels werden
bepaald;
• de aanschaffingswaarde en de herwaarderingen van de participaties, die momenteel afhangen
van het boekhoudkundige referentiestelsel waarin ze worden beheerd;
• de uiteenlopende interpretaties van de raming van de voorzieningen;
• het gebrek aan volledige en eenvormige regels voor de waardering van de voorraden.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof46 werden de waarderings- en boekingsregels echter vervolledigd op het vlak van de federale schuld.
De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit 47 moet voor verschillende waarderingsregels nog
voorstellen formuleren voordat de minister van Financiën de regels kan vaststellen. In afwachting
van die voorstellen onderstreept het Rekenhof dat de Federale Accountant meer gedetailleerde
gemeenschappelijke regels moet opstellen en verspreiden.

45 Overeenkomstig 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.
46 Rekenhof, 178e Boek - Deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 198, www.rekenhof.be.
47 Zie het artikel over de uitvoering van de wet van 22 mei 2003 in hoofdstuk 5 van dit Boek.
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3

Specifieke commentaar

3.1

Ontvangstencyclus

3.1.1

Fiscale opbrengsten

Algemeen
De ‘fiscale opbrengsten’ worden opgenomen in de resultatenrekening bij de belastingen op de
productie en de invoer (subklasse 72 48), de courante belastingen op inkomen en op vermogen (subklasse 73 49) en de vermogensheffingen (subklasse 7750). Deze opbrengsten komen voornamelijk
voort uit de verwerking van de fiscale verrichtingen door de FOD Financiën51 . De boekingen gebeuren zowel op kasbasis als op transactiebasis (vastgestelde rechten) zodat ze kunnen verschillen van de begrotingscijfers in punt 2.2.1 van hoofdstuk 3 van dit Boek die de ontvangsten enkel
op kasbasis voorstellen.
Na de daling in 2020 (-16.752,6 miljoen euro) tot 100.936,1 miljoen euro, zijn deze opbrengsten in
2021 gestegen tot 113.654,9 miljoen euro (+12.718,8 miljoen euro). De stijging zit voornamelijk in de
btw opbrengsten (+4.503,5 miljoen euro), de voorafbetalingen (+3.141,3 miljoen euro), de bedrijfsvoorheffing (+2.137,0 miljoen euro), de bijdragen op energie (+770,7 miljoen euro), de roerende
voorheffing (+734,1 miljoen euro), de vennootschapsbelasting (+644,7 miljoen euro) en de taks
op de verzekeringscontracten (+540,3 miljoen euro). Exclusief de voorafbetalingen en de bedrijfsvoorheffing, zijn de opbrengsten van de personenbelasting, die overeenstemmen met de inkohieringen, negatief (-5.941,3 miljoen euro in 2021 tegenover -5.042,8 miljoen euro in 2020).
Vaststellingen die onzekerheid geven over de juistheid van de cijfers
Het Rekenhof stelde tijdens zijn controles van de algemene rekening 2021 fouten vast in de geboekte cijfers:
• De interne beheersing van de boekingsstromen en het inzicht in de gerapporteerde cijfers door
de FOD Financiën zijn onvoldoende om tijdig correcte cijfers te garanderen. Zo heeft de FOD in
het kader van de jaarafsluiting correctieboekingen uitgevoerd voor boeten inzake personenbelasting. Na de overlegging van de algemene rekening aan het Rekenhof bleek dat via die correctieboekingen 164,2 miljoen euro onterecht als federale opbrengsten werd geboekt52 . Daarnaast
werd 15,4 miljoen euro aan roerende voorheffing en accijnzen foutief overgeboekt naar de toewijzingsfondsen. Deze fouten werden rechtgezet in de tweede versie van de jaarrekening.

48 Voornamelijk opbrengsten uit btw, accijnzen en gelijkgestelde taksen, energiebijdragen, taks op verzekeringscontracten.
49 Voornamelijk opbrengsten uit bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, personenbelasting, roerende voorheffing, vennootschapsbelasting, jaarlijkse taks op de kredietinstellingen.
50 Opbrengsten van de taks op het langetermijnsparen.
51 De FOD Financiën boekt hier 113.542,5 miljoen euro (2020: 100.795,3miljoen euro) via het proces van de fiscale verrichtingen. Dit is 99,90  % van de door het algemeen bestuur in 2021 geboekte fiscale opbrengsten. Daarnaast boeken ook
de FOD’s Economie (43,2 miljoen euro voor de nucleaire vergoeding en diverse andere bijdragen), Binnenlandse Zaken
(37,7 miljoen euro voor diverse retributies) en Mobiliteit (31,5 miljoen euro voor diverse diensten) nog fiscale opbrengsten.
52 Volgens de FOD Financiën werd deze fout voor de overlegging van de algemene rekening vastgesteld en gecommuniceerd
aan de Federale Accountant.
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• Sinds 1 juli 2021 heeft de FOD Financiën een nieuwe applicatie in productie genomen voor het
beheer van de belastbare verrichtingen van de One Stop Shop (OSS)53 . OSS genereert vastgestelde rechten in Fedcom via een nieuwe rechtstreekse interface. Het inningsteam kent echter
veel problemen om de inkomende betalingen te koppelen aan de openstaande vorderingen,
zodat deze betalingen op een wachtrekening blijven staan. Met het oog op de rapportering op
kasbasis werden deze betalingen manueel geboekt in de opbrengsten, waardoor ze in de jaarrekening een tweede maal werden geboekt54 . Het Rekenhof schat dat de overwaardering van de
vorderingen ingevolge deze dubbele boeking 100,0 miljoen euro bedraagt.
• Het gebrek aan interne beheersing en inzicht in de cijfers zorgt ook voor andere fouten die niet
gecorrigeerd werden. Als gevolg van verkeerde boekingen voor transfers tussen financiële rekeningen zijn de opbrengsten van de roerende voorheffing voor 55,5 miljoen euro ondergewaardeerd. Bovendien bevat de algemene rekening nog historische saldi waarvoor de FOD Financiën
geen verantwoording kan voorleggen55 .
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat belangrijke tekortkomingen blijven bestaan voor de verwerking van de fiscale verrichtingen die onzekerheid geven over de betrouwbaarheid van de geboekte fiscale opbrengsten:
• De FOD Financiën registreert steeds meer fiscale opbrengsten in Fedcom via interfaceboekingen vanuit achterliggende bronsystemen. De FOD slaagt er echter niet in een detail van die
boekingen aan te leveren.
• Het beheer van de fiscale opbrengsten van de Algemene Administratie van de Douane en
Accijnzen gebeurt in Paperless Douane & Accijnzen (PLDA), een IT-applicatie die werd ontwikkeld door een externe leverancier. Sinds 2019 gebeuren alle boekingen van deze opbrengsten
in Fedcom via interfaceboekingen, met een beperkt aantal manuele correctieboekingen. De
externe leverancier leverde tot het boekjaar 2019 gegevens aan voor de samenvattende staat van
boekingen die in Fedcom moesten geboekt worden op basis van vastgestelde rechten. Omdat
de FOD Financiën deze bestanden zelf niet kan genereren, kan hij vanaf het boekjaar 2020 deze
samenvattende staat niet meer opmaken56 .
• De FOD Financiën beschikt over een uitgebreide waaier aan IT-applicaties voor het beheer
van zijn activiteiten, zodat er frequent updates en upgrades worden uitgevoerd en nieuwe ITapplicaties in gebruik worden genomen. Hierbij komen er soms problemen en fouten naar boven die via manuele correctieboekingen moeten worden gecorrigeerd. Het Rekenhof wijst erop
dat er voldoende aandacht moet worden besteed aan het vooraf testen van IT-aanpassingen
zodat dergelijke correcties zoveel mogelijk kunnen worden beperkt57.
• Het Rekenhof heeft zoals in voorgaande jaren verschillen vastgesteld tussen de geïnde rechten
die gerapporteerd worden in de maandstaten en de geboekte saldi in Fedcom. Sommige verschillen konden worden verklaard door fouten in de boekingen of de maandstaten, maar andere

53

De applicatie One Stop Shop (OSS) vervangt de applicatie Mini-One Stop Shop (MOSS) voor de aangifte van alle belastbare
verrichtingen onder de nieuwe OSS-regeling. Deze omvat drie afzonderlijke regelingen die van toepassing zijn op btwplichtigen die verschillende verrichtingen uitvoeren voor niet-btw-plichtige particuliere klanten in de Europese Unie. De
verrichtingen via MOSS werden verwerkt via de boeking van maandstaten op kasbasis.
54 In de periode augustus – december 2021 werden er 103,2 miljoen aan nieuwe vastgestelde rechten geboekt in Fedcom.
Hiervan kon slechts 1,3 miljoen euro worden gekoppeld aan ontvangen betalingen. Netto zijn er eind 2021 dus 101,9 miljoen euro aan openstaande vorderingen. Het overgeboekte saldo vanuit de wachtrekeningen naar opbrengsten bedroeg
126,8 miljoen euro.
55 De FOD Financiën geeft aan in samenwerking met een externe consultant te werken aan een plan van aanpak om deze saldi
te analyseren en indien nodig te corrigeren.
56 Zie ook het artikel Beheer van de fiscale IT-toepassingen bij de FOD Financiën in hoofdstuk 5.
57 Ibidem.
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verschillen zijn niet verantwoord. Aangezien de maandstaten ook als informatiebron worden
gebruikt voor andere analyses (onder meer de begrotingsramingen), zorgen deze niet verantwoorde verschillen niet alleen voor onzekerheid over de betrouwbaarheid van de algemene
rekening, maar ook van andere analyses. Zo houden de maandstaten voor de btw geen rekening met het effect van verschuivingen tussen budgettaire artikels en tijdsverschillen als gevolg
van verschillende afsluitdata bij interne transfers tussen de IT-applicaties STIRON Brussel en
STIRON Mechelen en Namen58 .
• Ondanks dat steeds meer fiscale opbrengsten worden geboekt als vastgestelde rechten, volgt de
FOD Financiën deze transacties nog voornamelijk op kasbasis op. Omdat het boekingsmoment
in beide vormen van rapportering niet gelijkloopt, heeft de FOD niet altijd voldoende inzicht in
de cijfers die in de jaarrekening worden opgenomen. Dit zorgt ervoor dat anomalieën mogelijk
niet tijdig worden opgemerkt.
Gezien deze onzekerheden over de betrouwbaarheid van de geboekte fiscale opbrengsten, beveelt
het Rekenhof aan dat effectieve controleprocedures worden ingevoerd om zekerheid te bekomen
over het geheel van rapporteringen over de fiscale verrichtingen.
Vastgestelde rechten - algemeen
De FOD Financiën is sinds 1 januari 2017 verplicht om ook alle fiscale opbrengsten te boeken van
zodra ze voldoen aan de voorwaarden voor een vastgesteld recht, ook al is de betaling nog niet
ontvangen59 .
Het moment waarop aan de voorwaarden van het vastgesteld recht is voldaan, is voor elk type
fiscale verrichting anders, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de fiscale verrichting. In
2019 werd daarom op vraag van de FOD Financiën een werkgroep opgericht om voorstellen te formuleren wanneer voor elk type fiscale verrichting afzonderlijk voldaan is aan deze voorwaarden60 .
Ze bespreekt de boekhoudschema’s en de beschrijving van de achterliggende processen voor elk
type fiscale verrichting. Die schema’s moeten vervolgens worden geanalyseerd ten opzichte van de
betrokken informaticatoepassingen en de nodige aanpassingen zullen technisch moeten worden
vertaald in deze toepassingen.
Deze analyse is complex en werd nog niet voltooid voor elk type fiscale verrichting. In 2021 werd enkel het boekhoudschema voor de personenbelasting gefinaliseerd. Voor de registratie-, hypotheeken griffierechten en de diverse rechten en taksen werd een voorstel besproken61 . Volgens de meest
recente planning62 zouden de boekhoudschema’s voor btw, voorafbetalingen, bedrijfsvoorheffing,
roerende voorheffing, de diverse rechten en taksen, en de Dienst voor Alimentatievorderingen
(DAVO) alsook het generieke schema voor boeten, intresten en kosten in 2022 moeten worden
afgewerkt.

58 De Algemene Administratie Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) zal hier vanaf 2022 rekening mee houden op
basis van informatie aangeleverd door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII).
59 Artikel 8 van de wet van 22 mei 2003, artikel 19 en artikel 20, 10°, van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
60 Deze werkgroep is samengesteld uit medewerkers van de FOD Financiën, de FOD BOSA en het Rekenhof, en wordt ondersteund door de inzet van externe experts. De voorstellen van de werkgroep kunnen nadien ook door de Commissie voor de
Openbare Comptabiliteit worden besproken.
61 Zo waren ook de boekhoudschema’s voor btw, voorafbetalingen, bedrijfsvoorheffing, de diverse rechten en taksen en
het generieke schema voor boeten, intresten en kosten vooropgesteld voor 2021 volgens de planning die op 10 februari 2021 aan de werkgroep werd voorgelegd.
62 Die het Rekenhof op 14 juni 2022 heeft ontvangen van de werkgroep.
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Om een beter inzicht te geven in de fiscale vorderingen en opbrengsten, zouden de waarderingsregels die in de algemene rekening zijn opgenomen, moeten verduidelijken wanneer aan de
voorwaarden van het vastgesteld recht is voldaan. Zolang de overgang van kasbasis naar transactiebasis nog niet voor alle types van fiscale verrichtingen is afgerond, zou de toelichting hierover
meer informatie moeten bevatten zodat de vergelijkbaarheid tussen de resultaten van verschillende boekjaren verbeterd wordt.
Vastgestelde rechten – situatie FOD Financiën 2021
De FOD Financiën waakt er de voorbije jaren over zijn processen aan te passen en steeds meer
boekingen automatisch in Fedcom terecht te laten komen. Zo beperkt de FOD de manuele tussenkomsten en tracht hij de interne beheersing te verbeteren. Ook slaagt hij erin om het concept van
het vastgesteld recht progressief toe te passen voor de fiscale verrichtingen. Toch baseert de FOD
de boekingen van sommige fiscale opbrengsten en de overboekingen naar de terugbetalingsfondsen en toewijzingsfondsen in Fedcom nog steeds op maandstaten. Het concept van het vastgesteld
recht wordt met andere woorden slechts voor een deel van de fiscale opbrengsten toegepast in de
jaarrekening 2021.
De FOD Financiën heeft in 2021 in totaal 113.542,5 miljoen euro aan fiscale opbrengsten geboekt,
waarvan 84.555,9 miljoen euro op basis van vastgestelde rechten en 28.986,6 miljoen euro nog op
kasbasis.
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Onderstaande grafiek toont de onderverdeling per aard en per administratie:
Grafiek 1 – Opdeling van de fiscale opbrengsten 2021 van de FOD Financiën per administratie
(in miljoen euro)
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Directe belastingen
De directe belastingen zorgen voor 66.881,4 miljoen euro aan fiscale opbrengsten, waarvan
19.799,4 miljoen euro op basis van vastgestelde rechten. Het betreft netto-opbrengsten die worden
beheerd door de IT-applicatie FIRST. Ze bestaan voornamelijk uit voorafbetalingen (17.052,0 miljoen euro), roerende voorheffing (4.304,2 miljoen euro), personenbelasting (-4.287,1 miljoen euro)
en vennootschapsbelasting (2.598,4 miljoen euro).
De manuele boeking van maandstaten en correcties vertegenwoordigen 47.082,0 miljoen euro
aan fiscale kasontvangsten. Het gaat voornamelijk om bedrijfsvoorheffing (47.750,6 miljoen euro),
personenbelasting (-1.654,2 miljoen euro) en vennootschapsbelasting (925,1 miljoen euro).
Douane & Accijnzen
De douane en accijnzen zorgen voor 9.613,1 miljoen euro aan fiscale opbrengsten. De nettoopbrengsten die worden beheerd door de IT-applicatie PLDA worden geboekt op basis van
vastgestelde rechten (10.277,2 miljoen euro) en omvatten voornamelijk bijdragen op energie
(6.070,9 miljoen euro) en accijnzen (3.803,3 miljoen euro).
De manuele boekingen
(-664,2 miljoen euro)63 .
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Deze teruggaven betreffen de gedeeltelijke teruggave van een deel van de betaalde accijnzen op diesel voor professionele
gebruikers.
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Btw, Registratie en Domeinen
De btw, registratie en domeinen leveren in 2021 36.507,9 miljoen euro op aan fiscale opbrengsten.
Hiervan genereren de rechtstreekse interfaceboekingen op basis van vastgestelde rechten vanuit
de IT-applicaties STIRON, FIRST, PLDA en OSS 53.939,2 miljoen euro. Het gaat daarbij voornamelijk om btw (50.299,9 miljoen euro) en de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen
(1.486,8 miljoen euro).
Daarnaast zijn er -17.431,3 miljoen euro aan fiscale opbrengsten op kasbasis: 245,2 miljoen euro via
interfaceboekingen vanuit COMFOR (registratierechten, taks op de verenigingen zonder winstoogmerk, btw en griffierechten), 95,0 miljoen euro via interfaceboekingen vanuit HYPOCOMPTABI
(hypotheekrechten) en -17.771,5 miljoen euro via de manuele boeking van maandstaten, waarvan
-17.896,2 miljoen euro aan btw. Dit saldo is negatief omdat de terugbetaalde sommen via de terugbetalingsfondsen voor de btw nog steeds grotendeels manueel geboekt worden via maandstaten.
Andere
De FOD Financiën boekt de verrichtingen voor het Garantiefonds64 (445,5 miljoen euro) en de
monopolierente verschuldigd door de Nationale Loterij (94,5 miljoen euro) als fiscale opbrengsten
in de subklasse 72 (belastingen op de productie en de invoer)65 . Het Rekenhof merkt op dat dit
inkomstenoverdrachten zijn die in de subklasse 76 moeten worden opgenomen.
3.1.2

Niet-fiscale opbrengsten

De niet-fiscale opbrengsten bedragen 14.284,4 miljoen euro voor 2021. Dit is een stijging met
4.629,5 miljoen euro (+48,0 %) in vergelijking met 2020 (9.654,9 miljoen euro). Deze stijging is gedeeltelijk te verklaren door de COVID-19-crisis; die zorgde in 2020 voor een sterke niet-recurrente
daling van die opbrengsten. In 2021 zijn de andere inkomensoverdrachten dan belastingen en sociale bijdragen met 2.741,9 miljoen euro gestegen tot 5.187,7 miljoen euro, voornamelijk door een
toename van de boetes (+2.489,6 miljoen euro)66 . De kapitaalopbrengsten stegen met 1.318,5 miljoen euro tot 4.621,8 miljoen euro, vooral door een toename van de herwaarderingsmeerwaarden.
De audit van het Rekenhof van de niet-fiscale opbrengsten bestaat enerzijds uit eindejaarscontroles, met de nadruk op het analytisch nazicht van de saldi, en anderzijds uit recurrente controles
door het jaar, waarbij op basis van een steekproef de interne beheersing van de ontvangstencyclus
wordt gecontroleerd.
Naar aanleiding van de eindejaarscontrole heeft het Rekenhof vastgesteld dat de departementen
niet altijd de grote schommelingen in ontvangsten tegenover voorgaande jaren kunnen verantwoorden. Dat duidt erop dat sommige departementen onvoldoende inzicht hebben in de geboekte
opbrengsten.

64 Het betreft de bijdragen van de financiële instellingen die aangehouden worden ter (gedeeltelijke) bescherming van de
tegoeden en financiële instrumenten indien de aangesloten instellingen hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen.
65 Hoewel het KB Boekhoudplan de subrubriek 7292 aanduidt voor de monopolierente verschuldigd door de Nationale Loterij
nv, duidt de gebruikte basisallocatie 180121365001 erop dat het niet om fiscale opbrengsten gaat.
66 Dit wordt verder toegelicht onder punt 3.1.3 .
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Hoewel de departementen inspanningen leveren om de instructies van de Federale Accountant
beter op te volgen, blijven er problemen met de volledigheid en het getrouw beeld van de nietfiscale opbrengsten. Zo worden ze nog vaak als een contant recht geboekt of wordt het vastgesteld
recht pas gecreëerd bij de kasontvangst, hoewel in vele gevallen al veel eerder is voldaan aan de
voorwaarden van vaststelling van dat recht. Daardoor volgen de departementen de ontvangsten
buiten de boekhouding op, wat het risico op niet-inning of laattijdige boeking op een volgend
boekjaar verhoogt. Omdat de eindejaarsverrichtingen bij de overlopende rekeningen nog steeds
onvolledig worden geboekt, worden opbrengsten op een verkeerd jaar geboekt.
De overheden besteden bovendien nog altijd te weinig aandacht aan de interne beheersing van
de niet-fiscale ontvangsten. Ze gebruiken niet altijd de correcte document- en boekingsdatums,
wat de opvolging van de betalingstermijnen bemoeilijkt. Daarnaast is niet altijd een passend verantwoordingsstuk beschikbaar. Zo ontbreekt soms een factuurdocument en kunnen de uitgaande facturen niet altijd met achterliggende verantwoordingsstukken worden afgestemd. Daardoor
is het niet zeker of de opbrengsten en vorderingen correct en tijdig in de boekhouding worden
verwerkt.
Voorts blijkt dat de factuur niet altijd is goedgekeurd door de juiste medewerker maar door iemand die formeel niet is opgenomen in de goedkeuringsmatrix. Ook boeken de diensten de opbrengsten niet altijd op de correcte rekeningen van de balans en van resultatenrekening, onder
meer door een verkeerde toewijzing van debiteuren in de Fedcom-masterdata. Dat bemoeilijkt
de interpretatie van de cijfers uit de jaarrekening en de vergelijking tussen boekjaren. Maar ook
manueel worden ontvangsten niet steeds op de gepaste rekeningen geboekt. Dat departementen
in verschillende boekjaren andere rekeningen gebruiken voor eenzelfde type van ontvangst, illustreert dit. Aangezien er vaak een unieke link is tussen een rekening en een begrotingsartikel, kan
dit ervoor zorgen dat opbrengsten ook op het verkeerde begrotingsartikel worden aangerekend,
zodat dit een impact heeft op de uitvoeringsrekening van de begroting.
Tot slot blijkt uit de jaarrekening 2021 van het algemeen bestuur dat België 251,2 miljoen euro ter
beschikking heeft gesteld van de Europese Commissie in het kader van een mogelijke financiële
aansprakelijkheid met betrekking tot de onderwaardering van import van textiel van Chinese
oorsprong67. Deze terbeschikkingstelling heeft als doel hoge nalatigheidsintresten te vermijden
en werd voorafgenomen van de inningskosten voor douanerechten die de Europese Unie terugbetaalt. Op die manier werd deze betaling ten onrechte in mindering van de opbrengsten geboekt.
Die moet in afwachting van een definitieve uitspraak in dit geschil echter als een borg op het
actief worden geboekt. Anderzijds moet een voorziening worden aangelegd (en in resultaat genomen) in het vooruitzicht van een uitspraak. Die voorziening moet gebaseerd zijn op het volledige
betwiste bedrag.
3.1.3

Vorderingen

De vorderingen op meer dan één jaar bedragen 7.384,4 miljoen euro (+79,3 miljoen euro tegenover 2020). Deze vorderingen omvatten voornamelijk lineaire obligaties en uitgegeven leningen
aan privéondernemingen, internationale instellingen en derde landen. Ze worden voornamelijk
beheerd door het Federaal Agentschap van de Schuld (6.193,7 miljoen euro) en de FOD Financiën
67

Beslissing van de ministerraad van 20 juli 2021 op basis van de brief 7 mei 2021 van de Europese Commissie. Het speciaal
verslag SR21/04/SR_Custom_Controls van de Europese Rekenkamer behandelt de algemene Europese problematiek van
onderwaardering van geïmporteerde goederen.
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(950,6 miljoen euro). In 2021 werd onder meer via het Federaal Agentschap van de Schuld een
nieuwe lening verstrekt aan Infrabel (465,9 miljoen euro) en door de FOD Mobiliteit aan Skeyes
(110 miljoen euro).
De vorderingen op ten hoogste één jaar bestaan uit handels- en overige vorderingen. Die worden
nog verder onderverdeeld volgens hun aard. Deze vorderingen zijn in 2021 met 137,0 miljoen euro
gedaald en bedragen op het einde van het boekjaar 9.725,0 miljoen euro. Ze zijn samengesteld uit
8.794,1 miljoen euro aan fiscale vorderingen en 929,9 miljoen euro aan niet-fiscale vorderingen.
Fiscale vorderingen
De openstaande vorderingen die ontstaan vanuit de verwerking van de fiscale verrichtingen stegen in 2021 met 9.310,7 miljoen euro (+49,3 %) tot 28.210,5 miljoen euro. De waardeverminderingen op deze vorderingen zijn in 2021 ook gestegen tot 19.416,4 miljoen euro (15.313,8 miljoen euro
in 2020). De toename van de fiscale vorderingen kan gedeeltelijk worden verklaard door vorderingen op de gewesten met betrekking tot de autonomiefactor (1.118,9 miljoen euro) die op basis van
de opmerking van het Rekenhof68 werden geboekt in de tweede versie van de jaarrekening.
Daarnaast is er een sterke toename van de vorderingen die geboekt zijn voor opbrengsten uit
geschillen bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. In 2021 werd 3.503,7 miljoen euro als opbrengsten geboekt terwijl er, gelet op de beperkte effectieve inning van deze boeten, onmiddellijk ook een waardevermindering van 90 % als kost werd geboekt. Deze geschillen
betreffen dossiers waarin de FOD Financiën de overtreder dagvaardt voor de correctionele rechtbank en betaling van de maximale wettelijke boete vordert. Het Rekenhof stelt echter vast dat de
opbrengst enkel is geboekt op basis van de processen-verbaal. Het is daarom van mening dat het
onzeker is of hierbij de voorwaarden van een vastgesteld recht zijn voldaan. Op het moment van
de boeking is er immers nog geen uitvoerbare titel omdat de rechtbank nog moet oordelen over
de gegrondheid en de omvang van de te innen boete. Volgens artikel 20, 9°, van het koninklijk
besluit van 10 november 2009 is pas sprake van de verplichting tot betalen op de datum van de
uitvoerbaarheid van de vonnissen, arresten of andere daden waardoor aan het geschil een einde
wordt gemaakt.
De FOD Financiën berekent de waardeverminderingen op basis van het openstaande saldo aan
fiscale vorderingen. Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de berekeningsbasis verschillend is
van de openstaande saldi die in de jaarrekening worden gerapporteerd. Hierdoor is er onzekerheid
over de juistheid van de geboekte waardeverminderingen.
Anders dan de vorige boekjaren herklasseerde de FOD Financiën de negatieve rekeningen-courant btw naar het passief (4.580,8 miljoen euro negatieve vorderingen). Deze rekening-courant
bevat echter zowel positieve als negatieve saldi69 zodat het bedrag van de herklassering onderschat is70 . Voor sommige andere types fiscale vorderingen is er geen herklassering van negatieve
saldi uitgevoerd.

68 Zie punt 3.2.3.1 van dit hoofdstuk 2.
69 Het Rekenhof heeft van deze positieve en negatieve individuele saldi geen opsplitsing ontvangen.
70 De FOD Financiën kon geen details geven over de samenstelling van het totale saldo, waardoor de impact niet kan worden
berekend.
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De FOD Financiën rapporteert sinds 2018 ook vastgestelde rechten onder de rechten en verplichtingen buiten balans. Het betreft openstaande saldi die betrekking hebben op fiscale verrichtingen die nog steeds op kasbasis in de boekhouding worden opgenomen via de manuele boeking van
maandstaten. Op 31 december 2021 gaat het nog om een bedrag van 16.665,7 miljoen euro71 (2020:
32.187,4 miljoen euro). De daling is voornamelijk te verklaren door de boeking van de personenbelasting op basis van vastgestelde rechten vanaf 2021. Het Rekenhof herhaalt dat deze openstaande saldi op basis van het concept ‘vastgesteld recht’ in de balans als vordering moeten worden
geboekt.
Niet-fiscale vorderingen
De niet-fiscale vorderingen zijn naast de vorderingen op lange termijn samengesteld uit 929,9 miljoen euro aan vorderingen op korte termijn. Deze laatste dalen in 2021 met 5.346,2 miljoen euro,
voornamelijk door lagere kortetermijnleningen bij het schuldbeheer.
Zoals voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat de debiteurenopvolging slechts gedeeltelijk
via een specifieke module72 in Fedcom verloopt en dat noodzakelijke informatie soms ontbreekt
waardoor betalingen niet kunnen worden gekoppeld aan de gerelateerde vordering. In sommige
gevallen steunen de opvolgings- en boekingsmethodes op andere applicaties. Dit belemmert het
dagdagelijkse beheer en de opvolging van de betalingsplannen van deze vorderingen. De betrokken diensten wijzen hiervoor ook op onvoldoende informatie die vanuit de operationele diensten
beschikbaar zijn.
De klantenbalans bevat nog steeds 30,5 miljoen aan vorderingen waarvan de betaaltermijn al
meer dan vijf jaar geleden is vervallen. Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om deze vorderingen te analyseren en zo nodig andere innings- of afhandelingsprocedures op te starten.
De vorderingen bevatten ook manuele boekingen waarvan de FOD de volledigheid en/of juistheid
niet kan verantwoorden. Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling van een nazicht en bijsturing
van de procedures op dit vlak.

71

72

Het totale saldo betreft 16.310,7 miljoen aan rechten ten voordele van de federale Staat waarvoor de bijhorende opbrengsten nog niet zijn geboekt en 355,0 miljoen euro aan rechten ten voordele van derden waarvoor de bijhorende schuld nog
niet werd opgenomen in de boekhouding.
Deze module maakt het mogelijk ontvangen betalingen af te stemmen met de gerelateerde vordering en biedt diverse
mogelijkheden om de openstaande vorderingen op te volgen.
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3.2

Uitgavencyclus

3.2.1

Boeking op basis van vastgestelde rechten

Het Rekenhof herinnert er regelmatig aan dat de drie basisbeginselen in acht moeten worden
genomen die de wet van 22 mei 2003 vooropstelt in verband met het principe van ‘vastgesteld
recht’73:
1. Alle begrotingsverrichtingen die tijdens een begrotingsjaar plaatsvinden (inclusief de te
ontvangen facturen en het vakantiegeld dat verschuldigd is ingevolge de prestaties van
het boekjaar) moeten in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding van
dat jaar worden opgenomen.
2. Om tot een boekjaar te behoren, moeten de verrichtingen uiterlijk op 31 december van
het jaar worden vereffend en in de boekhouding worden opgenomen uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar.
3. Elke verrichting moet steunen op een origineel en goedgekeurd verantwoordingsstuk.
Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking over de manier waarop het Fedcom-systeem is geparametriseerd: departementen kunnen hun uitgaven namelijk nog altijd niet op een begrotingsartikel
aanrekenen als het vereffeningskrediet ontoereikend is74 . Het wettelijke en reglementaire kader
verplicht echter tot gelijktijdige boeking in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding als de voorwaarden voor de vereffening vervuld zijn.
Punt 3.2.1 van de omzendbrief van de staatssecretaris voor Begroting over de afsluiting75 machtigt de departementen om tot 31 januari 2022 uitgaven aan te rekenen ten laste van het boekjaar
2021 (op voorwaarde dat de facturen betrekking hebben op goederen en diensten die werden geleverd en aanvaard vóór 31 december 2021), dus na de wettelijke datum van 31 december 2021. Die
toelating maakt het mogelijk leveringen en prestaties te boeken ten laste van het boekjaar waarop
ze betrekking hebben, wat de getrouwheid van de rekeningen ten goede komt.
Als leveringen en diensten tijdens een boekjaar werden uitgevoerd en aanvaard maar de factuur
niet tijdig werd ontvangen, moeten de verrichtingen bovendien budgettair worden aangerekend
tegen 31 december en als te ontvangen facturen in de algemene boekhouding van datzelfde boekjaar worden geboekt. Het Rekenhof stelt vast dat die budgettaire aanrekening enkel is gebeurd
voor de verrichtingen die volgens de ‘gewaardeerde goederenontvangst’ worden geboekt76 .
3.2.2 Aankoopcyclus
De aankopen van diensten en diverse goederen bedragen 2.752,7 miljoen euro in 2021 (2.909,3 miljoen euro in 2020). Dat is nog altijd hoog in vergelijking met de voorgaande jaren (+25,8 % in vergelijking met 2019), als gevolg van de uitzonderlijke uitgaven die in 2020 werden opgestart in het
kader van de COVID-19-crisis.

73
74
75
76

Ter herinnering, het wettelijke principe van vastgesteld recht is identiek voor de ontvangsten en voor de uitgaven (zie
punt 3.1.1).
Rekenhof, 171e Boek, Volume I - Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2014,
p. 164-165, www.rekenhof.be.
Omzendbrief ABB5/430/2021/98/005 betreffende de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van
de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2021.
Zie punt 3.2.2.2.
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3.2.2.1 Recurrente controles
Het Rekenhof controleerde een beredeneerde steekproef van verrichtingen voor de aankoop van
diensten en diverse goederen uit het boekjaar 2021 om na te gaan of de bepalingen van de wet van
22 mei 2003 werden nageleefd. De onderzochte verrichtingen komen van alle departementen van
het algemeen bestuur. Ze vertegenwoordigen 72,3 miljoen euro.
Er is een geleidelijke en betekenisvolle verbetering merkbaar van de interne beheersing van de uitgavencyclus sinds 2018 en de ingebruikname van een module (behalve bij de FOD Financiën) voor
het beheer van de facturen. Die module (Vendor Invoice Management; VIM) heeft geholpen om
de boekingsprocessen te uniformiseren en de naleving van de classificatie van de verrichtingen
zoals bepaald in het algemeen rekeningstelsel (ARS) te verbeteren. Het Rekenhof moedigt de departementen aan hun inspanningen voort te zetten, in het bijzonder in het licht van de volgende
vaststellingen:
• In 8 % van de gecontroleerde vereffeningsdossiers stelt het Rekenhof vast dat sommige noodzakelijke documenten zoals bestelbons, ontvangstbewijzen of facturen, ontbreken of niet gereconcilieerd kunnen worden. In die gevallen kan dus niet worden nagegaan of de documenten
met elkaar overeenstemmen, het recht correct kan worden vastgesteld en de uitgave correct
vereffend is.
• In 7 % van de onderzochte dossiers verstrijken meer dan 30 dagen tussen de uitgifte en de ontvangst van de verantwoordingsstukken vanwege de tijd die het departement nodig heeft om
verantwoordingsstukken te verwerken. In vergelijking met de controles tijdens het boekjaar
2020 is dat aantal dossiers wel met 5 % gedaald.
• In 12 % van de onderzochte dossiers zijn de bestelbons in Fedcom onvoldoende gedetailleerd. In
8 % dateert de bestelbon bovendien van na de factuurdatum. Dat is in strijd met de budgettaire
en boekhoudkundige regels en met de overheidsopdrachtenwetgeving.
• Ongeveer 13 % van de onderzochte uitgaven is niet (geheel of gedeeltelijk) toegerekend aan het
juiste boekjaar. Het gaat zowel om uitgaven die op het boekjaar 2021 geboekt werden maar betrekking hebben op vorige boekjaren, als om uitgaven die betrekking hebben op het boekjaar
2021 maar pas in 2022 werden geboekt.
3.2.2.2 Te ontvangen facturen
De te ontvangen facturen stemmen overeen met vastgestelde rechten die voortvloeien uit de
aankoop van (geleverde en aanvaarde) goederen en diensten waarvoor de departementen geen
facturen hebben ontvangen bij de afsluiting van het boekjaar. Ze zijn op 31 december 2021 verdeeld over de passiefrekening 440800, die een debetsaldo vertoont van 28,6 miljoen euro, en de
passiefrekening 440810, met een creditsaldo van 37,7 miljoen euro. Het nettocreditsaldo beloopt
9,1 miljoen euro.
Via rekening 440800 kunnen uitgaven automatisch in de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding worden geboekt zodra de goederen en diensten zijn ontvangen en aanvaard,
zonder op de factuur te wachten. Die boekingsmethode in Fedcom, de zogeheten gewaardeerde goederenontvangst, werd ingevoerd bij de implementering van de elektronische facturatie
(e-invoicing).
De FOD Buitenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie vertonen op die rekening een
debetsaldo van respectievelijk 33,9 miljoen euro (11,0 miljoen euro in 2020) en 25,8 miljoen euro
(7,7 miljoen euro in 2020). Op basis van de aard ervan zou die rekening nochtans een credit- of
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nulsaldo moeten vertonen bij de afsluiting van het boekjaar. De FOD Buitenlandse Zaken en de
POD Maatschappelijke Integratie kunnen die debetsaldi nog altijd niet verklaren. In beide gevallen werden ze niet gesaldeerd en ze blijven aangroeien. De begrotingsuitgaven 2021 zijn bijgevolg
minstens 59,7 miljoen euro onderschat. In de algemene boekhouding zijn de te ontvangen facturen en de bijbehorende tegenboekingen (kosten en aankopen van vaste activa) met eenzelfde
bedrag onderschat.
Rekening 440810 wordt enerzijds gebruikt om te ontvangen facturen van departementen die de
gewaardeerde goederenontvangst nog niet (of maar gedeeltelijk) hebben ingevoerd, manueel te
boeken. Anderzijds wordt ze gebruikt voor facturen die voortvloeien uit bestelbons die werden
aangemaakt vóór die invoering.
In de eerste versie van de jaarrekening 2021 had Defensie er 99,8 miljoen euro op geboekt. Het
Rekenhof identificeerde twee foutieve verrichtingen voor in totaal 67,3 miljoen euro. In de tweede
versie werden die gecorrigeerd:
• De eerste had betrekking op de bedrijfsvoorheffing van december 2021 (52,2 miljoen euro), die
op het moment van de afsluiting ten onrechte werd geherklasseerd bij de te ontvangen facturen.
De passiefrekening voor de bedrijfsvoorheffing was dus ook met datzelfde bedrag onderschat.
• De tweede betrof een factuur van 15,1 miljoen euro in verband met het boekjaar 2022.
Het Rekenhof herhaalt dus zijn aanbeveling aan Defensie om meer aandacht te besteden aan het
boekingsproces van te ontvangen facturen.
Het Rekenhof benadrukt tot slot dat de verrichtingen op rekening 440810 budgettair niet altijd
op het betrokken begrotingsjaar worden aangerekend. Te ontvangen facturen zijn echter vastgestelde rechten. Ze moeten dus gelijktijdig in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding worden geboekt.
3.2.2.3 Saldi van de leveranciersrekeningen
Omdat de leveranciers nauwelijks reageerden op vragen om bevestiging, ging het Rekenhof na
of er facturen waren die op 31 december 2021 waren gerapporteerd door de administratie. Uit dat
onderzoek bleek dat voor de openstaande bedragen die niet extern werden bevestigd (in totaal
80,1 miljoen euro) wel verantwoordingsstukken aanwezig zijn. Er zijn echter problemen met de
afgrenzing vastgesteld want diverse facturen met betrekking tot 2022 (voor in totaal 19,2 miljoen euro) werden verkeerdelijk toegerekend aan het boekjaar 2021.
Daarnaast blijft de opvolging van individuele dossiers over erfloze nalatenschappen door de
FOD Financiën onvoldoende. Uit de analyse van de boekhoudkundige verwerking van die dossiers komt immers naar voren dat er onterecht nog saldi openstaan bij de afsluiting van het
boekhoudjaar.
Bovendien gebeurt de herklassering bij de vorderingen van de leveranciersrekeningen die op het
einde van het boekjaar een debetsaldo vertonen niet systematisch en volledig in alle departementen.
Meer algemeen zouden de rekeningen ook vlotter leesbaar worden als alle departementen de boekingen zouden afpunten die de rekeningen nodeloos zwaar maken. Er worden immers nog steeds
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onaangepaste correcties en annuleringen vastgesteld evenals betalingen die niet worden gecompenseerd door een debetboeking.
Tot slot merkt het Rekenhof op dat de voorschotten die worden betaald voor de aankoop van vaccins door de FOD Volksgezondheid, boekhoudkundig verkeerd verwerkt zijn in de eerste versie
van de jaarrekening. De voorschottenrekening werd immers niet gesaldeerd bij ontvangst van de
overeenstemmende facturen (in plaats van de voorschottenrekening werd per ongeluk een kostenrekening gecrediteerd), waardoor het actief van de balans met ongeveer 31,1 miljoen euro is
overschat en de kosten zijn onderschat. In de tweede versie zijn die fouten gecorrigeerd.
3.2.2.4 Plasticbijdrage
De fiscale schulden bevatten ten onrechte een negatieve schuld van 151,0 miljoen euro voor de
plasticbijdrage. Die bijdrage past in het Europees herstelplan dat het stelsel van eigen middelen
van de Europese Unie heeft gewijzigd. Die wijziging, geratificeerd via de wet van 16 maart 202177,
houdt in dat België een afdracht moet betalen op het gewicht van niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval. In 2021 heeft de FOD Financiën hiervoor 151,0 miljoen euro als voorfinanciering
betaald en bijgevolg ook een vordering (negatieve schuld) geboekt voor hetzelfde bedrag. Deze
betaling is niet als kost opgenomen omdat de federale overheid van mening is dat de gewestregeringen, op basis van de Belgische bevoegdheidsverdeling, voor de betaling van deze belasting
verantwoordelijk zijn. Het Rekenhof merkt op dat bij gebrek aan een samenwerkingsakkoord met
de gewesten, niet voldaan is aan de voorwaarden om een vastgesteld recht te creëren. Daardoor
moet 151,0 miljoen euro in kosten worden genomen.
3.2.3 Subsidiecyclus
Het algemeen bestuur betaalde 124.053,0 miljoen euro subsidies en dotaties in het boekjaar
2021 (119.041,2 miljoen euro in het boekjaar 2020). Die toename met 5.011,8 miljoen euro is voornamelijk toe te schrijven aan de toegenomen overdrachten naar de deelstaatentiteiten.
3.2.3.1 Overdrachten naar de deelstaatentiteiten
Het Rekenhof controleerde de overdrachten ten gunste van de deelstaatentiteiten78 . Het ging na
of de bedragen die in 2021 werden geregistreerd in Fedcom (57.439,9 miljoen euro op kostenrekeningen) overeenstemden met de verrichtingen die de deelstaatentiteiten in hun boekhoudingen
hebben geboekt.
Op basis van de definitieve vaststelling van de autonomiefactor voor 2015, 2016 en 2017, had het
algemeen bestuur vanaf 2018 drie vorderingen op de gewesten moeten boeken. Op 31 december 2020 beliep het saldo van die vorderingen 1.249,0 miljoen euro (866,2 miljoen euro ten laste
van het Vlaams Gewest, 296,1 miljoen euro ten laste van het Waals Gewest en 86,7 miljoen euro
ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). In de eerste versie van de jaarrekening 2021 waren die vorderingen nog niet opgenomen in de balans van het algemeen bestuur.

77
78

Wet van 16 maart 2021 houdende instemming met het Besluit 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende
het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU.
In het kader van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
(hierna ‘de bijzondere financieringswet’) zoals gewijzigd ingevolge de zesde staatshervorming.
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Om die vorderingen te recupereren, houdt de federale Staat overeenkomstig de bijzondere financieringswet 2 % in op sommige dotaties aan de deelstaatentiteiten79 (133,2 miljoen euro in 2021).
Die inhoudingen van 2 % moeten worden behandeld als modaliteiten van de aanzuivering van de
vorderingen ten aanzien van de gewesten. In de eerste versie van de jaarrekening werden ze echter nog ten onrechte afgetrokken van de geboekte vastgestelde rechten, wat leidde tot een onderschatting van de geboekte kosten en uitgaven.
Die twee belangrijke anomalieën werden gecorrigeerd in de tweede versie van de jaarrekening.
3.2.3.2	Dotaties aan de instellingen van sociale zekerheid, aan de administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie en aan de administratieve openbare instellingen en ermee
gelijkgestelde instellingen
De dotaties 2021 aan de instellingen van sociale zekerheid, aan de administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie (ADBA) en aan de administratieve openbare instellingen (AOI) en
de daarmee gelijkgestelde instellingen beliepen 49.805,5 miljoen euro. Om die stromen te controleren, vergeleek het Rekenhof de boekhouding van het algemeen bestuur met die van de instellingen die een dotatie ontvingen (het beperkte zich daarbij tot de materiële bedragen). Uit die
controle bleken geen significante verschillen, met uitzondering van een verrichting geboekt door
de FOD Justitie. Er werd namelijk een kost van 37,2 miljoen euro geboekt waarvan de aard niet
overeenstemt met een dotatie aan een ADBA of een AOI.
Voorts treedt de CREG, voor rekening van de Staat, op als doorgeefluik tussen de netbeheerders
(die de federale elektriciteits- en aardgasbijdragen innen bij de eindgebruikers) en de begunstigde
entiteiten van die heffingen. In dat opzicht worden de ontvangsten en de stortingen die de door
de CREG beheerde fondsen80 in 2021 inden en uitvoerden, respectievelijk geraamd op 303,9 miljoen euro en 624,6 miljoen euro.
De geïnde en doorgestorte bedragen worden geboekt op derdenrekeningen van de balans van de
CREG 81 . Die verrichtingen zouden echter moeten worden opgenomen in de economische boekhouding en in de begrotingsboekhouding van het algemeen bestuur om bij te dragen tot de exhaustiviteit van de algemene rekening van dat laatste en, ruimer bekeken, van de geconsolideerde
rekening van de federale Staat 82 .
3.2.3.3 Specifieke subsidiëringsprocessen
Sommige uitgaven maken het voorwerp uit van een complexe berekening buiten Fedcom alvorens
in dat programma te worden geregistreerd, meestal via een interface. Het gaat om tal van begunstigden en om kleine bedragen, die samen echter wel significant zijn.

79 Met toepassing van de artikelen 35octies, 35nonies en 35decies, 2e lid, van de bijzondere financieringswet.
80 CREG-fonds, sociaal energiefonds, fonds beschermde klanten (elektriciteit en gas), denuclearisatiefonds en fonds
broeikasgassen.
81 Met uitzondering van de bedragen voor het CREG-fonds, die worden opgenomen in zijn rekening van uitvoering van de
begroting (13,4 miljoen euro bij de ontvangsten en 15,5 miljoen euro bij de uitgaven).
82 Die verrichtingen moeten ook worden aangerekend bij de begrotingsontvangsten en -uitgaven, waarvoor specifieke artikelen zullen moeten worden aangemaakt in de middelenbegroting en in de algemene uitgavenbegroting.

Algemeen bestuur: jaarrekening / 63

Daarom heeft het Rekenhof drie van die specifieke processen geanalyseerd:
• De FOD Sociale Zekerheid stort maandelijks de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (2.156,5 miljoen euro in 2021). Ingevolge zijn controle van het volledige proces (van de
aanvraag van de tegemoetkoming door de begunstigde tot de betaling door de administratie),
is het Rekenhof van oordeel dat de controles om de betrouwbaarheid van de gerapporteerde
cijfers te waarborgen, toereikend zijn.
• De POD Maatschappelijke Integratie stort maandelijks een dotatie aan de OCMW’s (1.614,4 miljoen euro in 2021). Die wordt door beveiligde software berekend op basis van formulieren die de
OCMW’s invullen. De software vergelijkt de gegevens op de formulieren met andere gegevensbronnen (zoals Dimona) om het statuut van de begunstigden na te gaan alvorens de te storten
bedragen te valideren. De inspectiedienst van de POD controleert naderhand ook de globale
werking van de OCMW’s en onder meer een selectie van individuele dossiers. Het Rekenhof is
van oordeel dat de controles om de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers te waarborgen, toereikend zijn.
• De dotaties aan de politiezones (950,5 miljoen euro in 2021) worden bepaald in koninklijke
en ministeriële besluiten. Het gaat vooral om de federale basisdotatie, de dotatie voor het
Verkeersveiligheidsfonds, de bijkomende federale dotatie en de subsidies in verband met de
non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP)83 . Ingevolge zijn controle van de juistheid
van de berekening van die dotaties en van de boeking van de overdracht ervan aan de politiezones, heeft het Rekenhof geen anomalieën vastgesteld.
3.2.4 Personeelscyclus
De personeelskosten van het algemeen bestuur zijn in 2021 met 213,1 miljoen euro toegenomen tot 6.065,6 miljoen euro. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de bijkomende aanwervingen bij de Federale Politie en de FOD Justitie, die volgens het regeerakkoord van
30 september 2020 structureel zouden worden versterkt. Ook de indexatie van de wedden vanaf
1 oktober 2021 zorgde voor een toename van de personeelskosten.
Defensie en de Federale Politie staan via eigen systemen in voor hun loonadministratie. Hun
boekhoudkundige gegevens worden via interface in Fedcom overgenomen. PersoPoint 84 verzorgt de loonadministratie van de overige departementen. PersoPoint startte in 2020 met de vervanging van de loonmotor SLR4 door PersoPay. In 2020 stapten de FOD’s BOSA, Economie en
Mobiliteit alsook de POD Maatschappelijke Integratie in. De Kanselarij van de Eerste Minister
en de FOD Sociale Zekerheid volgden in 2021. De overige departementen schakelen over in 2022.
3.2.4.1 Boekhoudkundige verwerking en opvolging
Het Rekenhof stelt vast dat zijn opmerkingen uit voorgaande jaren nog niet zijn opgelost. Zo zijn
de departementen nog steeds te afhankelijk van de Federale Accountant en PersoPoint. Daardoor
hebben zij onvoldoende inzicht in de juistheid van de boekingen en slagen zij er bv. niet in de
personeelskosten af te stemmen met de fiscale fiches. Ook passen verschillende departementen
de maandelijkse afstemming met de gegevens van PersoPoint, zoals opgelegd in de instructie van
de Federale Accountant, te weinig toe. Nochtans zijn dergelijke basiscontroles belangrijk om de
juistheid van de jaarrekening te verzekeren.

83 Bijkomende subsidies ter financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de lokale politie.
84 PersoPoint is een onderdeel van de FOD BOSA en verzorgt als federaal secretariaat de personeels- en loonadministratie
voor heel wat diensten en instellingen van de federale overheid.
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Het Rekenhof controleert jaarlijks of de personeelskosten overeenstemmen met de fiscale samenvattende opgaven 325.xx85 en met de samenvattende tabellen die worden gegenereerd door de
loonmotor. Die controles moeten verzekeren dat de geboekte kosten volledig en juist zijn. In tegenstelling tot voorgaande jaren kon die laatste afstemming niet volledig worden uitgevoerd omdat PersoPoint de gevraagde gegevens niet tijdig kon opleveren. Anderzijds kan de Federale Politie
als enige departement nog steeds niet de afstemming met de fiscale fiche 325.xx voorleggen, hoewel die tekortkoming in principe moest zijn opgelost met de nieuwe loonmotor die sinds 1 oktober 2021 in gebruik is. Hierdoor is het niet zeker of de weergegeven kosten volledig en juist zijn.
3.2.4.2 Personeelsgerelateerde schulden
De schulden met betrekking tot directe en indirecte bezoldigingen worden in rubriek 444 geboekt en bedragen in 2021 305,7 miljoen euro (+12,3 miljoen euro). Zoals voorgaande boekjaren
zijn deze onvolledig omdat ook in andere rubrieken van de balans foutief personeelsgerelateerde
schulden worden opgenomen86 . Het gaat om rubrieken die voornamelijk gewijd zijn aan schulden
ingevolge aankopen van goederen en diensten.
Hoewel alle departementen een schuld voor vakantiegeld boeken (in 2021 346,9 miljoen euro) gebeurt dit niet uniform. De loonmotor PersoPay berekent maandelijks een provisie vakantiegeld
die zowel in de algemene als in de begrotingsboekhouding wordt opgenomen. Voor de departementen die nog gebruik maken van SLR4 is de schuld gebaseerd op het in mei 2021 uitbetaalde
bedrag en is er enkel een boeking in de algemene boekhouding. Ook de Federale Politie rekent de
schuld voor vakantiegeld niet aan op de begroting. Hierdoor is 236,6 miljoen euro ten onrechte
niet in de begrotingsuitgaven aangerekend.
De sociale schulden zijn nog steeds onvolledig omdat er geen rekening wordt gehouden met andere
personeelsgerelateerde verplichtingen zoals overuren, overgedragen vakantiedagen of compensatieverlof. De meeste departementen konden te weinig informatie verstrekken om dergelijke schulden op een correcte manier te kunnen berekenen87. Het Rekenhof beveelt de Federale Accountant
aan duidelijke richtlijnen uit te werken over de berekening, de boeking en de aanrekening van
dergelijke verplichtingen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de departementen om de
interne procedures in te voeren die een volledige en juiste rapportering van de sociale verplichtingen mogelijk moeten maken.
3.3

Vaste activa

3.3.1

Materiële en immateriële vaste activa

Op 31 december 2021 vertegenwoordigen de materiële en immateriële vaste activa een nettowaarde
van 15.888,5 miljoen euro (14.576,3 miljoen euro op 31 december 2020). De stijging (+ 1.312,2 miljoen euro, +9,0 %) is voornamelijk toe te schrijven aan de aankoop van de gebouwen Möbius en
Networks NØR door de Regie der Gebouwen voor rekening van de federale Staat, en anderzijds
aan de nieuwe aankopen van Defensie op het vlak van luchtvaart.

85 De samenvattende opgave 325.xx geeft weer welk bedrag aan bedrijfsvoorheffing er in dat jaar moet worden gestort.
86 Het betreft de rubrieken 440 en 460 die bedoeld zijn voor schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten en de
rubrieken 447, 466 en 467 die bedoeld zijn voor andere schulden en schulden ingevolge thesaurieleningen.
87 Op basis van de informatie die de departementen bij de controle van de jaarrekening 2020 ter beschikking stelden, ging dit
in 2020 over minimaal 1,1 miljoen vakantiedagen die niet in de rekening waren opgenomen.
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Gelet op de omvang van de geboekte bedragen en de terugkerende opmerkingen die het Rekenhof
in zijn vorige Boeken formuleerde, vertegenwoordigt de rubriek van de vaste activa van het algemeen bestuur een risico van materieel belang voor de certificering van de jaarrekening van de
federale Staat. Dat risico houdt voornamelijk verband met de vaste activa van Defensie en met de
terreinen en gebouwen van de federale Staat die samen 96,9 % van de nettowaarde van de materiële vaste activa vormen.
Defensie vertegenwoordigt op zich meer dan de helft van de totale nettowaarde van de materiële
vaste activa. In het 178e Boek werd een audit gepubliceerd over die vaste activa88 en de opvolging
daarvan wordt besproken in punt 3.3.1.1 hieronder.
Sinds het boekjaar 2016 is het de Federale Accountant die de terreinen en gebouwen van het algemeen bestuur boekt, behalve die van Defensie. In het kader van de initiële invoeroperatie in
Fedcom had het Rekenhof verschillende opmerkingen geformuleerd over de betrouwbaarheid en
de volledigheid van de gehanteerde gegevens89 . Op 31 december 2021 vertegenwoordigde de nettowaarde van die terreinen en gebouwen 7.185,8 miljoen euro.
De terreinen en gebouwen zijn op te delen in twee categorieën:
• de terreinen en gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert voor rekening van de federale
Staat (nettowaarde van 4.763,2 miljoen euro);
• de terreinen en gebouwen geïnventariseerd door de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de FOD Financiën (nettowaarde van
2.422,6 miljoen euro).
3.3.1.1

Materiële vaste activa van Defensie

De nettowaarde van de door Defensie beheerde en geboekte materiële vaste activa bedraagt
8.130,5 miljoen euro. In dat bedrag zijn de terreinen en gebouwen opgenomen die een nettowaarde van 4.397,8 miljoen euro vertegenwoordigen. Ondanks de voorgaande aanbevelingen van het
Rekenhof90 zijn die laatste nog altijd niet geherwaardeerd overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009, wat zou kunnen leiden tot een onderschatting van de vaste
activa die aan de actiefzijde zijn ingeschreven. Het departement heeft aan het Rekenhof laten
weten dat een vergadering over de onderzochte methode werd belegd met de Commissie voor de
Openbare Comptabiliteit.
Defensie heeft bovendien domeinconcessies verleend die onder meer de Centrale Dienst voor
Sociale en Culturele Actie van Defensie betreffen. De concessies beogen het gebruik en beheer
van terreinen, militaire woningen en bijgebouwen. Het Rekenhof stelt vast dat er geen exhaustieve lijst is van de goederen die het voorwerp zijn van een concessie. Door dat hiaat kunnen die
verrichtingen niet correct worden geboekt en kunnen eventuele dubbele boekingen (bij Defensie
en bij de concessiehouder) niet worden vermeden.

88 Rekenhof, “Inventarisatie en boeking van de materiële vaste activa van Defensie”, 178e Boek – Deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 193-202, www.rekenhof.be.
89 Rekenhof, “Inventarisatie van de materiële en immateriële vaste activa bij het algemeen bestuur”, 174e Boek, Volume I Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 155-163, www.rekenhof.be.
90 Rekenhof, “Inventarisatie en boeking van de materiële vaste activa van Defensie”, 178e Boek, Deel III: algemene rekening 2020
van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, oktober 2021, p. 201-210, www.rekenhof.be.
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Daarnaast blijft Defensie de verrichtingen voor het programma van de aankoop van Airbus
A330 MRTT boeken in de subklasse 68 van de resultatenrekening, als kapitaaloverdrachten, ondanks de aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde in het 178e Boek91 . Op basis van een studie
van Eurostat moet de Belgische bijdrage tot dat programma niet als investeringssteun maar als
een investering worden gezien, vermits de risico’s van het project worden gedragen door de deelnemers, ongeacht of dat vanuit boekhoudoptiek of vanuit begrotingsoptiek wordt bekeken. De
FOD BOSA is een denkoefening gestart om het boekingsschema in die zin aan te passen, maar er
werd geen enkele correctie uitgevoerd op het boekjaar 2021. Naast de eerste betaling van 57,7 miljoen euro die in 2020 werd geboekt, werden in 2021 twee bijkomende verrichtingen geboekt voor
in totaal 50,3 miljoen euro (volgens het initiële boekingsschema dat verkeerd is). Het Rekenhof
beveelt aan voor het boeken van dergelijke verrichtingen subklasse 25 van het actief te gebruiken
die onder meer bestemd is voor “andere zakelijke rechten dan eigendomsrechten”.
In samenspraak met de FOD BOSA had Defensie in 2020 een deel van haar voorraad geherklasseerd bij de vaste activa, via afsluitingsverrichtingen (zie verder, punt 3.4). Voor het boekjaar
2021 is ze de in- en uitgaande vaste activa die eerst bij de voorraden werden geregistreerd, als
afsluitingsverrichtingen blijven boeken. Deze pragmatische methode vermijdt dat voor elk actief
fiches van vaste activa moeten worden gecreëerd. Het Rekenhof is echter van oordeel dat deze
methode het niet mogelijk maakt activa individueel op te volgen in Fedcom en de boekhoudkundige herklasseringen geen permanente aard verleent. Bovendien impliceert ze boekingen op de
rekeningen van klasse 2 met een tegenboeking op de rekeningen van subklasse 61, die volgens het
boekhoudplan zijn voorbehouden voor de boeking van voorraadschommelingen. Het Rekenhof
benadrukt ook dat Defensie haar herklasseringscriteria heeft verfijnd, maar dat de toepassing ervan nog enkele tekortkomingen vertoont.
Defensie blijft tot slot een kostenrekening bestemd voor werkingskosten gebruiken om de afschrijvingen op wisselstukken te boeken in het kader van investeringen. Ze is van oordeel dat de
wisselstukken geen vaste activa zijn, ook al betreft het een initieel perceel van wisselstukken, instructies, bijstand of opleidingen en documentatie, aangekocht op het investeringsbudget van een
contract. Ze boekt die dus ten onrechte op een rekening voor vaste activa en schrijft ze volledig
in één keer af via de kostenrekening bestemd voor werkingskosten. Hierdoor worden goederen
die van nature vaste activa zijn ten laste genomen op één enkel boekjaar, wat in strijd is met de
gebruikelijke regels van de dubbele boekhouding. Voor het boekjaar 2021 gaat het om 75,2 miljoen euro, wat het totaal aan verkeerde boekingen sinds 2013 op 706,7 miljoen euro brengt.
3.3.1.2 Door de Regie der Gebouwen beheerde terreinen en gebouwen
De Regie der Gebouwen heeft voor het eerst in 2020 en met medewerking van een consultant de
gebouwen en terreinen geherwaardeerd die ze beheert voor rekening van de federale Staat. Die
herwaarderingsoefening werd herhaald in 2021 om de waarde van het patrimonium van deze laatste te actualiseren.
Hoewel dit initiatief ervoor moet zorgen dat de waarde van de goederen die de Regie der
Gebouwen beheert beter worden weergegeven (nettowaarde van 4.763,2 miljoen euro), formuleert
het Rekenhof toch verschillende opmerkingen over de boekingsmethode en over de gegevens die
aan de Federale Accountant worden bezorgd met het oog op de registratie in Fedcom:

91 Rekenhof, ibid., p. 209.
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• De terreinen en gebouwen werden geherwaardeerd volgens eigen criteria van de Regie die in
strijd zijn met artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Dat artikel voorziet namelijk in een jaarlijkse herwaardering tegen marktwaarde op basis van eenheidsprijzen en herwaarderingscoëfficiënten. Het Rekenhof had die opmerking al geformuleerd in zijn
178e Boek – Deel I92 .
• De herwaarderingen worden in eerste instantie uitgevoerd via een terugneming van de gecumuleerde afschrijvingen. Als de meerwaarde hoger is dan de gecumuleerde afschrijvingen,
wordt in tweede instantie een meerwaarde geboekt voor het saldo. Die werkwijze is strijdig met
artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Dat bepaalt immers dat afschrijvingen op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur slechts mogen worden teruggenomen
wanneer blijkt dat het voorheen toegepaste afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische
of technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad. Die aanpak impliceert dat de afschrijvingen die in 2021 in Fedcom werden geboekt slechts 4,4 miljoen euro belopen terwijl het volgens de gegevens van de Regie om 64,2 miljoen euro gaat.
• De gegevens die in Fedcom worden geregistreerd voor de terreinen en gebouwen zijn gebaseerd
op een door de Regie voorgelegde bijlage. Dat document is echter onvolledig en omvat diverse
anomalieën in vergelijking met de bestanden opgesteld door de consultant die instond voor de
herwaardering93 . Daardoor kan een reeks verrichtingen niet correct worden gedocumenteerd
in de toelichting over de materiële vaste activa van het algemeen bestuur (staat nr. 03), die daardoor minder leesbaar wordt94 .
• In de geherwaardeerde gegevens zitten bepaalde specifieke gebouwen (zoals het koninklijk paleis of kastelen) die op één euro worden geraamd omdat er geen liquide markt voor die
‘vermogensgoederen’ bestaat. Aangezien de terreinen en gebouwen voortaan globaal worden
ingevoerd in Fedcom, zijn er geen individuele fiches om die vermogensgoederen op te volgen.
Het Rekenhof beveelt aan in de algemene commentaar bij de rekeningen te vermelden dat die
goederen bestaan en de gehanteerde waarderingsmethode aan te geven.
• De procedure voor het invoeren in Fedcom van de boekhoudgegevens over de terreinen en gebouwen (inclusief nieuwe investeringen) die de Regie beheert voor rekening van de federale
Staat impliceert een reeks neutraliserende boekingen in de boekhoudingen van beide entiteiten. Die boekingen doen zowel de kosten als de opbrengsten van het algemeen bestuur kunstmatig toenemen met 363,6 miljoen euro (dat zijn de bedragen die in 2021 aan de Regie werden
gestort en door de Regie werden benut). De neutralisatie betreft bovendien enkel de algemene
boekhouding. In de begrotingsboekhouding worden de verrichtingen voor de aankoop van terreinen en gebouwen voor rekening van de federale Staat immers altijd verkeerdelijk als uitgaven en ontvangsten geboekt door de Regie. Het gaat echter om verrichtingen voor rekening
van derden die geen impact mogen hebben op de begrotingsboekhouding. Als gevolg daarvan
is er een discrepantie tussen de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van elke
entiteit.
De tekortkomingen bij de boeking van de terreinen en gebouwen hebben niet enkel gevolgen voor
de getrouwheid van de algemene rekeningen van het algemeen bestuur en van de Regie, maar
ook voor die van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat. De diverse betrokkenen

92 Rekenhof, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Volume I - Commentaar,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 79, www.rekenhof.be.
93 Die anomalieën hebben geen impact op de nettowaarde van de geboekte materiële vaste activa maar wel op de rubrieken
van de resultatenrekening en opgave nr. 03 van de bijlagen bij de algemene rekening 2021.
94 De tekortkomingen betreffen zowel de aankopen als de meer- en minderwaarden en de afschrijvingen.
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zouden dus tot een globale oplossing moeten komen. Het Rekenhof beveelt de Regie der Gebouwen
en de Federale Accountant aan samen de boekingsmethode voor die verrichtingen te definiëren,
met respect voor het boekhoudkundige en budgettaire referentiekader, zodat de aard van de verrichtingen beter wordt weergegeven en die gegevens correct kunnen worden geconsolideerd.
3.3.1.3 Door de FOD Financiën geïnventariseerde terreinen en gebouwen
De AAPD van de FOD Financiën stelt een inventaris op van de terreinen en gebouwen die eigendom zijn van het algemeen bestuur. Die vaste activa (voor het merendeel terreinen) worden aan de
actiefzijde geboekt (zonder de goederen die door Defensie worden beheerd) voor een nettowaarde
van 2.422,6 miljoen euro op 31 december 2021. Bij het onderzoek van die inventaris stelde het
Rekenhof een aantal problemen vast:
• De desbetreffende vaste activa werden niet geherwaardeerd zoals voorgeschreven door het koninklijk besluit van 10 november 2009. Ze zijn dus nog steeds gewaardeerd op basis van ramingen van 2012 die bij de initiële invoer van de gegevens in Fedcom in 2016 werden gebruikt.
• De in Fedcom geregistreerde gegevens worden niet bijgewerkt aan de hand van de gegevens die
de AAPD aanlevert. Voor het boekjaar 2021 werden in Fedcom enkel de vaste activa buiten gebruik gesteld die niet meer op de laatste lijst van 31 december 2020 stonden. De aankopen van
afgesloten boekjaren werden niet geboekt. Uit een vergelijking van de gegevens in de inventarislijst van Fedcom en de gegevens van de AAPD blijkt dat 27.567 goederen niet zijn geregistreerd in Fedcom. Dat cijfer moet worden gerelativeerd want een deel van die goederen wordt
geboekt bij Defensie, maar het algemeen bestuur kan niet aangeven om hoeveel goederen het
gaat. Dat betekent echter wel dat een groot deel van het patrimonium van de federale Staat nog
altijd niet in Fedcom is opgenomen.
De procedures voor het opvolgen en waarderen van de terreinen en gebouwen die zijn geïnventariseerd bij de AAPD, zijn ontoereikend. Het Rekenhof beveelt de FOD BOSA aan in samenspraak
met de FOD Financiën een nieuwe procedure uit te werken die het mogelijk maakt de patrimoniumgegevens van het algemeen bestuur te verwerken, te waarderen en te boeken. Gelet op het
aantal betrokken goederen en de waarde ervan, zijn de vastgestelde problemen van die aard dat ze
de getrouwheid van de vaste activa van het algemeen bestuur kunnen vertekenen.
3.3.1.4 Vaste activa die samenhangen met de diplomatieke posten van de FOD Buitenlandse Zaken
Het Rekenhof had in zijn laatste Boeken benadrukt dat er geen boekingen gebeurden voor de
vaste activa van de diplomatieke posten van de FOD Buitenlandse Zaken. Het departement heeft
de gegevens voor die posten nog altijd niet geboekt, naar eigen zeggen omdat ze eerst moeten
worden gevalideerd door de Federale Accountant alvorens ze op te laden. Als gevolg daarvan zijn
de materiële vaste activa nagenoeg 700 miljoen euro te laag geraamd.
3.3.1.5 Algemene opmerkingen
Het Rekenhof heeft in zijn vorige Boeken al de tegenstrijdigheid benadrukt tussen de bepalingen van de omzendbrief van 9 mei 2014 betreffende het klein materieel en de bepalingen van het
koninklijk besluit van 10 november 2009. De omzendbrief beschouwt het gebruik van het goed
gedurende meer dan één jaar in het productieproces als het sleutelcriterium om te bepalen of een
uitgave een investering of een kost is. De bijlagen bij het koninklijk besluit omvatten daarnaast
nog een tweede criterium: een drempel van 500 euro (prijs op basis van 1995). Uitgaven boven
dat bedrag worden als een investering beschouwd. Dat criterium is niet opgenomen in de omzendbrief. Die tegenstrijdigheid leidt tot een gebrek aan eenvormigheid bij de boekingen door de
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departementen van het algemeen bestuur. Het Rekenhof beveelt aan tot een pragmatische oplossing te komen, gebaseerd op het boekhoudprincipe van het relatieve belang, om te vermijden dat
goederen van geringe waarde onroerend worden gemaakt.
Diverse departementen blijven bestaande fiches van vaste activa gebruiken om er nieuwe aankopen op te boeken. Die fiches maken het weliswaar mogelijk de vaste activa en de afschrijvingen op te volgen, maar er moet een nieuwe fiche worden aangemaakt voor elk nieuw vast actief
(ofwel maandelijks nieuwe fiches aanmaken waarop de vaste activa van dezelfde soort worden
gegroepeerd). Door bestaande fiches te gebruiken, gebeuren er immers te veel afschrijvingen op
de nieuwe vaste activa omdat de afschrijvingsduur ervan dan wordt gebaseerd op de resterende
levensduur van de fiche en niet op die van het nieuwe actief.
3.3.2 Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit participaties van de federale Staat in binnen- en buitenlandse vennootschappen, en in internationale instellingen. De boekwaarde van deze activa nam in
2021 met 1.397,6 miljoen euro toe (+2,8 %) en bedroeg op het jaareinde 51.825,7 miljoen euro. Voor
de participaties in internationale instellingen zijn er ook verplichtingen buiten balans geboekt
voor ingeschreven maar niet opgevraagd kapitaal. Die verplichtingen namen met 2.892,1 miljoen euro toe (+7,8 %) tot 39.828,6 miljoen euro.
De financiële vaste activa genereren in de resultatenrekening opbrengsten en kosten. De opbrengsten bestaan voornamelijk uit dividenden en boekhoudkundige herwaarderingsmeerwaarden. De
ontvangen dividenden stegen in 2021 met 352,7 miljoen euro tot 1.040,5 miljoen euro. Als gevolg
van de COVID-19-crisis waren deze opbrengsten in 2020 sterk gedaald, doordat een aantal ondernemingen tijdelijk geen dividend uitkeerden. De herwaarderingsmeerwaarden (2.006,6 miljoen euro) zijn het gevolg van een stijging van het nettoactief van de meeste participaties. De
kosten die uit de participaties voortvloeien, betreffen herwaarderingsminderwaarden. Die bedroegen in 2021 1.075,3 miljoen euro (+868,5 miljoen euro), waarvan 609,8 miljoen euro voor de
participatie in Apetra en 354,2 miljoen euro voor Dexia.
De overige wijzigingen in de nettoactiefwaarde zijn te wijten aan nieuwe of afgesloten participaties of aan wijzigingen in het kapitaal van bestaande participaties. In 2021 werden twee nieuwe
participaties aangegaan. Ter ondersteuning van het herstelbeleid investeerde de federale overheid
via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) 500 miljoen euro in Relaunch for
the Future nv (100 %). Nog via FPIM verwierf ze in het kader van de ontwikkeling en de bouw van
de F-35 vliegtuigen voor 15,0 miljoen euro een minderheidsbelang (49,99 %) in BeLightning (een
joint venture met drie private ondernemingen).
In 2021 verhoogde de federale overheid vijf bestaande participaties. Zo stortte ze 35,0 miljoen euro in ruil voor bijkomende winstaandelen van de Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden nv (BIO). Daarnaast verhoogde de overheid de deelname van België in het
kapitaal van sommige internationale instellingen: ze verhoogde de participatie in International
Finance Corporation (IFC) met omgerekend 296,0 miljoen euro en schreef in op een kapitaalsverhoging van de Europese Investeringsbank (EIB) voor omgerekend 186,1 miljoen euro en van
de African Development Bank (ADB) voor omgerekend 38,4 miljoen euro. Ook werd een extra
Belgische bijdrage in het kapitaal geboekt bij de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) voor
omgerekend 9,5 miljoen euro.
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Het algemeen bestuur waardeert de participaties op basis van het nettoactief volgens de laatst
gepubliceerde jaarrekening. De grootste stijgers in nettoboekwaarde zijn de participaties in de
Nationale Bank van België (+770,5 miljoen euro), BNP Paribas Fortis (+397,7 miljoen euro), Belfius
(+224,7 miljoen euro) en Ethias (+100,2 miljoen euro). Voor Belfius was in de eerste versie van de
jaarrekening de boekwaarde 24,0 miljoen euro te hoog omdat in de berekening van de herwaarderingsmeerwaarde onterecht geen rekening werd gehouden met het minderheidsbelang. Een
gelijkaardige correctie wegens de boeking van een te hoge nettoactiefwaarde moest ook worden
doorgevoerd bij de participaties in ASTRID (-4,0 miljoen euro) en Bois d’Havré (-0,5 miljoen euro).
Deze fouten werden in de tweede versie van de jaarrekening gecorrigeerd.
Het Rekenhof heeft in voorgaande jaren verschillende opmerkingen geformuleerd bij de jaarlijkse
herwaardering op basis van de nettoactiefwaarde van het voorgaande boekjaar. Zo is deze methode sterk afhankelijk van het toegepaste referentiekader95 en is de geboekte waarde in sommige
gevallen niet in overeenstemming met de economische realiteit. Het Verslag aan de Koning bij het
koninklijk besluit van 10 november 2009 96 verduidelijkt ook dat in bijzondere gevallen de bedragen moeten worden aangepast indien de herwaardering op basis van de algemene criteria zouden
leiden tot waarden die economisch gezien niet kunnen worden gerechtvaardigd.
Voor Apetra is in 2021 een herwaarderingsminderwaarde van 609,7 miljoen euro geboekt op basis
van zijn nettoactiefwaarde eind 2020 van 160,2 miljoen euro. Die nettoactiefwaarde schommelt
sterk als gevolg van schommelingen van de olieprijzen op de internationale grondstoffenmarkt.
In de commentaar bij de rekening 2020 van Apetra wordt toegelicht dat de prijzen in 2020 laag
waren, mee door de COVID-19-crisis. Volgens de commentaar bij de rekening 2021 van Apetra zijn
de prijzen in 2021 opnieuw gestegen en is daardoor ook de nettoactiefwaarde (en het eigen vermogen) van Apetra in 2021 sterk gestegen. Op basis van de jaarrekening 2021 van Apetra bedraagt
die 945,6 miljoen euro97, dit is een stijging met 785,4 miljoen euro tegenover 2020. Gelet op de
correlatie tussen de olieprijzen en de nettoactiefwaarde van Apetra en gezien de recente beschikbare informatie, is het Rekenhof van oordeel dat de boeking in 2021 van de minderwaarde van
609,7 miljoen euro economisch niet gerechtvaardigd is.
Het Rekenhof dringt er daarom op aan de participaties nauwer op te volgen en rekening te houden met de meest recente informatie, niet alleen voor het aandelenpercentage of kapitaalwijzigingen maar ook voor de berekening van de nettoactiefwaarde. Op die manier kan meer relevante
informatie in overweging worden genomen in het kader van de beslissing tot herwaardering.
Beslissingen over de kapitaalstructuur en de resultaten zijn immers al bekend bij de vertegenwoordigers van de federale overheid in de algemene vergaderingen en de raden van bestuur of via
de regeringscommissarissen.

95 Bv. de Belgische Algemeen Aanvaarde Boekhoudregels (BE-GAAP) of de internationale boekhoudnormen voor beursgenoteerde ondernemingen (IFRS).
96 Verslag aan de Koning van het koninklijk besluit van 10 november 2009, commentaar i bij de artikelen 5 tot 16.
97 Dit cijfer werd ook al opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering betreffende de
jaarrekening 2021 van Apetra, dat op 25 februari 2022 werd opgemaakt.

Algemeen bestuur: jaarrekening / 71

De organieke wet van de Nationale Bank van België kent specifieke opbrengsten aan de Staat
toe98 . De Nationale Bank boekt die in de rubriek ‘diversen’ van haar balans op een bijzondere onbeschikbare reserve (298,9 miljoen euro) die niet is opgenomen in de bepaling van de nettoactiefwaarde van de participatie. Omdat het bedrag van die reserve aan de federale Staat toekomt, moet
het in de balans van het algemeen bestuur worden opgenomen. Dat was tot nu toe echter niet het
geval. De tweede versie van de jaarrekening corrigeert dit door 298,9 miljoen euro te boeken als
een schuldvordering die kan worden gelijkgesteld met een deelneming (rubriek 275). Voorts moet
de FOD Financiën onderzoeken of er buitenbalansrechten moeten worden opgenomen voor de
goudvoorraad die de NBB in bezit heeft.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de buitenbalansverplichtingen bij internationale instellingen, met
name het nog niet opgevraagde kapitaal, niet correct worden bijgehouden. Zo is bij International
Bank for Reconstruction and Development het onderschreven maar niet opgevraagd kapitaal voor
België verhoogd met 120,9 miljoen USD of omgerekend 99,0 miljoen euro, maar is daarvoor geen
bijkomende boeking buiten balans gebeurd. Voorts zijn er nog steeds verschillende kleinere fouten in de commentaar en toelichtingen bij de jaarrekening. Aangezien die integraal deel uitmaken
van de jaarrekening moet ook deze informatie nauwkeuriger worden ingevuld.
Het Rekenhof beveelt aan de participaties in internationale instellingen, zowel bij de departementen als bij de Federale Accountant, nauwkeuriger op te volgen zodat wijzigingen in participaties of
verplichtingen buiten balans in het juiste boekjaar en correct in de jaarrekening kunnen worden
opgenomen. De overheid kan een aantal van de vastgestelde fouten voorkomen door een betere
opvolging en interne beheersing. Het Rekenhof beveelt ook aan betere controleprocedures bij de
departementen en bij de Federale Accountant in te voeren zodat fouten eerder worden opgemerkt.
3.4

Voorraden

3.4.1

Algemene opmerkingen

Op 31 december 2021 waren er voor 1.279,8 miljoen euro voorraden geboekt op de balans, met inbegrip van de vooruitbetalingen op voorraden. Dat is een daling met 0,9 % (-11,7 miljoen euro) in
vergelijking met 2020 (1.291,4 miljoen euro). De voorraden vertegenwoordigen 1,2 % van de totale
activa van het algemeen bestuur (111.202,2 miljoen euro).
De bedragen werden geboekt in klasse 3 en zijn verspreid over vijf departementen:
• De voorraden en vooruitbetalingen op voorraden van Defensie vertegenwoordigen 73,9 % van
het totaal (946,3 miljoen euro), d.i. een stijging met 36,0 miljoen euro in vergelijking met 2020.
• De voorraden van de FOD Volksgezondheid vertegenwoordigen 21,0 % (269,3 miljoen euro), d.i.
een daling met 59,4 miljoen euro in vergelijking met 2020.
• De rest is verspreid over drie departementen: de Federale Politie voor 3,3 % (42,2 miljoen euro,
d.i. een stijging met 2,6 miljoen euro), de FOD Financiën voor 1,5 % (19,0 miljoen euro, d.i. een
stijging met 8,9 miljoen euro) en de FOD Binnenlandse Zaken voor 0,2 % (2,6 miljoen euro, d.i.
een stijging met 0,2 miljoen euro).

98 Artikel 30 van de organieke wet van de NBB bepaalt dat de meerwaarde die door de Bank wordt gerealiseerd naar aanleiding van arbitragetransacties van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen op een bijzondere onbeschikbare reserverekening wordt geboekt. De netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van die meerwaarde
wordt aan de Staat toegekend.
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Ondanks de vooruitgang die de voorbije jaren werd geboekt99 , zijn de voorraden van het algemeen bestuur nog niet volledig geboekt en geven ze geen getrouw beeld van de werkelijkheid.
Zo boekt de FOD Justitie geen voorraden bij gebrek aan adequate software voor voorraadbeheer
terwijl de FOD wel degelijk voorraden bezit, onder meer bij het directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen. Door een interface uit te rollen tussen Fedcom en de beheersoftware Archibus moesten de voorraden kunnen worden gewaardeerd en geboekt 100 . Dat werd door de COVID-19-crisis
uitgesteld tot 2022. De FOD wijst er inmiddels echter ook op dat hij het begrip ‘voorraad’ nog niet
heeft gedefinieerd en dat voorraadbeheer geen deel uitmaakt van het Archibusproject.
Tot slot zijn de waarderingsregels voor de voorraden nog altijd onvolledig en nog niet eenvormig
bij alle departementen. Defensie, de FOD Volksgezondheid en de Federale Politie geven aan de
waarderingsmethode van de gewogen gemiddelde prijs te gebruiken, terwijl de FOD Binnenlandse
Zaken en de FOD Financiën 101 kiezen voor de Fifo-methode 102 . Het Rekenhof beveelt de Federale
Accountant opnieuw aan erover te waken dat de departementen coherent werken en het regelgevend kader te vervolledigen. Om de voorraden goed te boeken en correct te waarderen, zowel de
aanschaffingswaarden als de eventuele waardeverminderingen, is het immers onontbeerlijk richtlijnen en referentiestelsels te publiceren.
3.4.2 Defensie
De voorraden van Defensie (946,3 miljoen euro) stijgen met 4,0 % in vergelijking met
2020 (+36,0 miljoen euro). Ze bestaan voornamelijk uit wisselstukken (39,3 %, +19,0 miljoen euro),
munitie van de krijgsmacht (30,1 %, +33,3 miljoen euro), vernietigingswapens (12,9 %, - 37,3 miljoen euro), vooruitbetalingen op voorraden (10,7 %, +29,4 miljoen euro) en energieproducten
(6,6 %, +15,8 miljoen euro)103 .
De vooruitbetalingen op voorraden (101,7 miljoen euro op 31 december 2021) nemen toe sinds 2017.
Wat 2021 betreft, houdt die evolutie verband met een aankoopprogramma voor munitie.
In antwoord op voorgaande aanbevelingen van het Rekenhof104 had Defensie bij de afsluiting van
het boekjaar 2020 een herklasseringsoperatie uitgevoerd waarbij goederen die tot dan in de voorraden (klasse 3) opgenomen waren, geherklasseerd werden als vaste activa (klasse 2) of als kosten
(klasse 6). Door die operatie daalden de voorraden van Defensie met 65,6 % (van 2.422,3 miljoen euro in 2019 naar 838,0 miljoen euro in 2020).
Qua methode had Defensie in 2020 de goederen in de drie bovenvermelde boekhoudkundige klassen verdeeld volgens eigen regels op basis van twee criteria: een klassering in vijftien categorieën

99 Onder meer door Defensie, de FOD Financiën en de Federale Politie (zie verder).
100 Rekenhof, “Uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de FOD Justitie”, 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van
het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, oktober 2020, p. 165-171, www.rekenhof.be.
101 Behalve voor de waardering van onroerende goederen die in handen zijn van de FOD Financiën; die berust op de
marktwaarde.
102 First in, first out. Deze methode bestaat erin eerst de oudste eenheden uit voorraad te halen, zodat de voorraden worden
gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde van de meest recente goederen.
103 Het saldo van de voorraden bestaat uit werkkledij van de krijgsmacht, medisch materiaal en bouwmaterialen.
104 Rekenhof, “Inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie”, 175e Boek, Volume I - Commentaar, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 126, punt 3.1; “Inventarisatie en boeking van voorraden
bij Defensie – opvolgingsaudit”, 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat,
Volume I - Commentaar, oktober 2020, p. 153-164, www.rekenhof.be.
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volgens soort goed en volgens ‘serialisering’105 . Volgens de kenmerken van de goederen in het licht
van die twee criteria werden ze als vaste activa geboekt, bij de voorraad gehandhaafd of als kosten
geboekt.
Defensie had aldus de goederen die geserialiseerd zijn en opgenomen in zes categorieën 106 , bij de
voorraden gehandhaafd, net zoals de goederen in de categorieën ‘munitie’ en ‘aardolieproducten’,
die niet kunnen worden geserialiseerd.
Ingevolge de vaststellingen die het Rekenhof over die herklassering bij de controle van de jaarrekening 2020 had geformuleerd 107, heeft Defensie haar methode voor de afsluiting van boekjaar
2021 enigszins bijgestuurd:
• De belangrijkste reserveonderdelen voor de categorieën ‘medisch materiaal’, ‘textiel en cosmetica’ en ‘bouw en materialen’ worden voortaan geregistreerd als vaste activa. Daardoor zijn die
voorraadrubrieken gedaald van 27,6 miljoen euro in 2020 naar 3,4 miljoen euro in 2021.
• Defensie legde een minimumprijs van 1.000 euro vast per eenheid om te bepalen welke goederen zouden worden overgeheveld naar de vaste activa; goederen met lagere eenheidsprijzen
worden geboekt als kosten.
Bovendien wijst Defensie erop dat ze de eenheidsprijs voor de ‘geserialiseerde’ NSN heeft herzien.
Bij gebrek aan bewijskrachtige verantwoordingsstukken kon het Rekenhof de impact van die herziening niet inschatten.
Bij de controles108 op de inventaris van de voorraden stelt het Rekenhof het volgende vast:
• Defensie kan niet altijd de objectieve criteria voor ‘serialisering’ omschrijven.
• Er werden herklasseringen naar de vaste activa uitgevoerd voor andere hoeveelheden en waarden dan deze die zijn opgenomen in de inventaris van de voorraden 109 . Defensie wijst erop dat
ze in het bijzonder aandacht zal besteden aan de waardering van die goederen.
• Defensie kon niet rechtvaardigen waarom 5,2 miljoen euro uit de inventarissen van de voorraden en van de vaste activa werd gehaald.
• Ze kon geen bewijskrachtige verantwoordingsstukken voorleggen om de waardering van een
steekproef van artikelen te staven.
• Goederen met gelijkaardige kenmerken werden geboekt bij de voorraden en bij de vaste activa 110 .
• Belangrijke of bijkomstige wisselstukken blijven geboekt bij de voorraden, terwijl ze moeten
worden geboekt bij de vaste activa. De brutowaarde van de geïdentificeerde anomalieën bedraagt in totaal 17,1 miljoen euro111 . Defensie wijst erop dat de serialisering tijd vraagt en dat dit
type stukken individueel zal worden geanalyseerd. Ze meent echter dat de mogelijke boeking
als activa van sommige stukken geen vragen doet rijzen over de getrouwheid van de rekeningen,

105 Een ‘geserialiseerd’ stuk wordt geïdentificeerd door een uniek nummer naast zijn (NSN) artikelcode, overeenstemmend
met de classificering van de voorraden van de NAVO.
106 Aardolie- en chemische producten, textiel en cosmetica, diverse objecten, munitie en springstoffen, medisch materiaal,
bewapening, bouw en materialen en documentatie.
107 Rekenhof, 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar,
oktober 2021, p. 128-131, www.rekenhof.be.
108 Onder meer op basis van beredeneerde steekproeven.
109 Volgens Defensie werden alleen end items overgeboekt naar de vaste activa. Een end item is een goed dat op zichzelf kan
functioneren, zonder toevoeging van een ander stuk.
110 Een NSN genaamd cable assembly, special purpose, electrical werd bijvoorbeeld opgenomen in de voorraden met een eenheidsprijs van 100.000 euro, terwijl hetzelfde artikel in de inventaris van de vaste activa staat met een aankoopprijs die
varieert tussen 3.919 en 6.825 euro.
111 Deze raming heeft alleen betrekking op de goederen met een eenheidswaarde van meer dan 50.000 euro.
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omdat die vaste activa al volledig zouden zijn afgeschreven. Het Rekenhof is van oordeel dat het
behouden van deze stukken in de voorraden ertoe leidt dat ze worden overgewaardeerd.
• Op een totaal van 295.000 lijnen in de inventaris (één per NSN-code) vertonen meer dan
3.300 een eenheidswaarde van nul 112 en meer dan 70.000 een eenheidswaarde van minder dan
1 euro. Defensie bezorgde geen informatie waarmee de juistheid van de eenheidswaarde voor
die goederen kon worden bevestigd.
• Sommige NSN die als vooruitbetalingen op voorraden zijn opgenomen, vertegenwoordigen
een lagere eenheidswaarde dan dezelfde NSN die bij de voorraden zijn geregistreerd. Volgens
Defensie komt die discrepantie doordat een hogere historische schattingswaarde wordt gehanteerd om de voorraden te waarderen, terwijl voor de vooruitbetalingen op voorraden de
effectieve prijs wordt gebruikt. De gebruikelijke regels van dubbele boekhouding 113 bepalen
nochtans dat de goederen moeten worden geraamd tegen hun marktwaarde als die lager ligt
dan de aanschaffingswaarde. Defensie wijst erop dat ze de waardering van de betrokken goederen zal analyseren.
Daarnaast kon Defensie geen stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan
ROADmap CERT2020. Dat werd in 2018 opgestart en heeft betrekking op de optimalisatie van het
inventarisproces, de ontwikkeling van de controleverslagen en de controle en de verantwoording
van de eenheidsprijzen van de goederen. De invoering van die internebeheersingsmaatregelen is
nochtans essentieel om de getrouwheid van de gegevens en de vrijwaring van de goederen te waarborgen. Door vertraging bij de invoering blijven bovendien fouten in de databases gehandhaafd.
Tot slot geven de bedragen die zijn geboekt in subklasse 36 betreffende bewapening van de jaarrekening 2021 nog altijd geen getrouw beeld van de voorraden van Defensie. Het Rekenhof beveelt
opnieuw aan de waarderings- en boekingsregels aan te passen om de in Fedcom geregistreerde
voorraden van Defensie getrouwer te maken. Het beveelt in het bijzonder aan om in overleg met
de Federale Accountant de criteria te definiëren om goederen die bij de voorraden geboekt zijn,
te herklasseren bij de vaste activa en de kosten op basis van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en op grond van de beginselen en gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden.
3.4.3 FOD Volksgezondheid
Sinds 2020 heeft de FOD Volksgezondheid strategische voorraden van materiaal aangelegd (zoals
maskers, handschoenen, vaccins enz.) ingevolgde de COVID-19-crisis. Die voorraden (269,3 miljoen euro) zijn gedaald met 59,4 miljoen euro in vergelijking met 2020.
Na de eerste versie van de jaarrekening 2021 te hebben onderzocht, had het Rekenhof net als in
2020 vastgesteld dat de voorraden van het departement waren overgewaardeerd. De eenheidswaarden voor de maskers lagen immers veel hoger dan de marktwaarde op de afsluitingsdatum van het
boekjaar, terwijl de goederen moeten worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde wanneer die

112 Volgens Defensie betreft het ‘technische NSN’ die verschillende door andere NSN geïdentificeerde goederen groeperen.
NSN ‘EHBO-tas’ bestaat bijvoorbeeld uit een schaar, een verband en een flesje ontsmettingsmiddel. Die goederen worden
individueel gewaardeerd aan de hand van de ermee overeenstemmende NSN.
113 Zie Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies CBN 132/7 – Boeking en waardering van voorraden. De grond- en
hulpstoffen, het gereed product en de handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de
marktwaarde op balansdatum als die lager is.
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minder bedraagt dan de aanschaffingswaarde. De FOD Volksgezondheid heeft de waarde van de
voorraden maskers in de tweede versie van de jaarrekening verminderd met 126,7 miljoen euro114 .
Het Rekenhof benadrukt dat de waarderingsmethodes nog altijd niet homogeen zijn. Sinds vorig
boekjaar gebruikt de FOD immers drie verschillende opslagplaatsen en past daar verschillende
inventarisprocessen toe. Bovendien werden sommige goederen gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde terwijl de meeste voorraden worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde prijs.
Het Rekenhof beveelt de FOD opnieuw aan één waarderingsmethode te bepalen en toe te passen
in overleg met de Federale Accountant.
Tot slot berusten de eenheidswaarden onvoldoende op bewijskrachtige verantwoordingsstukken,
waardoor het Rekenhof niet kon nagaan of de gewogen gemiddelde prijs correct wordt toegepast.
3.4.4 Federale Politie
De voorraden van de Federale Politie (42,2 miljoen euro) bestaan voornamelijk uit functionele
uitrusting (30,7 %, +1,7 miljoen euro in vergelijking met 2020), individuele uitrustingen (20,3 %,
-4,2 miljoen euro), munitie (12,3 %, +0,7 miljoen euro) en leveringen voor het onderhoud van gebouwen (9,8 %, -0,3 miljoen euro).
Ingevolge een aanbeveling van het Rekenhof bij de rekening 2019 heeft de Federale Politie de
voorraad van de luchtsteun Dafa gewaardeerd volgens haar waarderingsregels (methode van de
gewogen gemiddelde prijs) en heeft ze de waarderingen van de voorraden met negatieve waarden
rechtgezet.
Het Rekenhof stelde niettemin vast dat stukken met hetzelfde artikelnummer verschillende eenheidswaarden vertonen. Het departement kon niet verklaren waarom, noch een beschrijving van
de artikelen bezorgen.
3.4.5 FOD Financiën
De voorraden van de FOD Financiën (19,0 miljoen euro) bestaan voornamelijk uit de te verkopen
onroerende goederen (49,5 %, +0,8 miljoen euro in vergelijking met 2020) en de voor wederverkoop bestemde goederen (44,3 %, niet geregistreerd in 2020)115 .
Die laatste categorie omvat voor het eerst de voorraden muntstukken die in handen zijn van de
Nationale Bank van België tegen hun aanschaffingswaarden. Volgens de FOD Financiën gebeurde
die integratie op basis van een bestand dat de Nationale Bank op 4 januari 2022 heeft opgemaakt,
het gewicht in metaal van de verschillende stukken en de productiekosten ervan, in antwoord op
de aanbeveling van het Rekenhof naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2020.
De voorraden van onroerende goederen die voortvloeien uit nalatenschappen die aan de Staat toevallen 116 , worden geboekt tegen de marktwaarde, geraamd door aangestelde experts, op basis van

114 1 euro voor KN95-, N95- en FFp2-maskers (in plaats van 3,86 euro) en 0,10 euro voor chirurgische maskers (in plaats van
0,30 euro).
115 De overige voorraden bestaan uit andere types voor wederverkoop bestemde handelsgoederen, afgewerkte producten, in
productie zijnde goederen, en grondstoffen.
116 Deze goederen komen terecht in het patrimonium van de Staat krachtens een gerechtelijke beslissing.
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de waarde van gelijkaardige onroerende goederen op de datum van het overlijden. Deze goederen
worden vervolgens niet meer geherwaardeerd.
3.5

Liquide middelen en financiële beleggingen op minder dan één jaar

De liquide middelen en de beleggingen op minder dan één jaar bedragen 23.643,0 miljoen euro
eind 2021. Tegenover 2020 is er een sterke afname van de liquide middelen (-17.554,0 miljoen euro).
Die bedragen 11.172,5 miljoen euro eind 2021. De daling wordt voornamelijk verklaard door de lagere saldi op de postrekeningen van de FOD Financiën (-17.376,3 miljoen euro), deels door hogere
doorstortingen naar de Thesaurie in vergelijking met 2020. De financiële beleggingen die binnen
het jaar vervallen, bedragen 12.470,6 miljoen euro (+8.055,2 miljoen euro) en bestaan voornamelijk uit financiële instrumenten die het Federaal Agentschap van de Schuld gebruikt voor het
schuldbeheer.
Bij de FOD’s Buitenlandse Zaken en Justitie ontbreken er nog post- of bankrekeningen 117. Voor
de FOD Buitenlandse Zaken ontbreken de werkingsfondsrekeningen van de diplomatieke posten in andere valuta dan euro of Amerikaanse dollar, de andere financiële rekeningen alsook
de kassen van de diplomatieke posten. Voor de FOD Justitie zijn twee postrekeningen en de
bankrekening(en) van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
(COIV) niet opgenomen 118 . Daarnaast worden de kassaldi van de penitentiaire inrichtingen bij
de FOD Justitie momenteel op het passief gepresenteerd als een negatieve schuld en zijn ze niet
opgenomen bij de liquide middelen. Tot slot zijn er rekeningen waarvan enkel de variatie van het
saldo wordt geboekt. Hierdoor is de balans onvolledig en verlopen er transacties buiten de boekhouding. Die kunnen dus niet correct worden geboekt aan de hand van vastgestelde rechten en
vallen buiten de interne beheersing van de ontvangsten- en uitgavenstromen.
Het Rekenhof stelt vast dat de tekortkomingen die het in de voorbije jaren heeft aangehaald nog
niet zijn weggewerkt, waardoor ze nog steeds invloed hebben op de jaarrekening:
• Er zijn nog aanzienlijke openstaande saldi op wachtrekeningen die gekoppeld zijn aan postrekeningen. Deze saldi zouden tegen de afsluiting van het boekjaar119 moeten kunnen worden
toegewezen aan de juiste rekeningen. Sommige zijn te wijten aan een verkeerde configuratie bij
de instap in Fedcom of een gewijzigde configuratie erna. Een tijdige opvolging en een correcte
toewijzing ervan is noodzakelijk voor de getrouwe weergave van de betrokken rubrieken die
zich zowel in de balans als in de resultatenrekening bevinden.
• Een aantal departementen, met name Defensie en de Federale Politie, gebruiken nog kasgelden.
Deze hebben een hoger frauderisico en vereisen een intensievere opvolging met manuele tussenkomsten. Ondanks de jaarlijkse afbouw van het gebruik van kasgelden raadt het Rekenhof
aan te blijven inzetten op kasloze procedures.
• De doorstorting van ontvangsten naar de centrale ontvangstenrekening van de Thesaurie zou
nauwgezetter moeten worden opgevolgd. Enkel als de noodzaak daartoe kan worden aangetoond, kunnen middelen op eigen rekeningen worden aangehouden. Ondanks herhaalde
opmerkingen van het Rekenhof houdt de FOD Economie nog 47,2 miljoen euro aan op een financiële rekening, terwijl dit bedrag aan de Schatkist toekomt.

117 Bij de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Sociale Zekerheid zijn ook de frankeerwaarden niet opgenomen.
118 Zie ook punt 3.9.
119 Tijdens het jaar kunnen dergelijke rekeningen worden gebruikt om ontvangsten correct te kunnen toewijzen en de uitbetaling van bedragen op te volgen.
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• Sommige problemen geraken niet opgelost omdat de departementen onvoldoende geïnformeerd zijn over de procedures of ze niet systematisch opvolgen. In bepaalde gevallen hebben
de departementen ook ondersteuning van de Federale Accountant nodig om de tekortkomingen weg te werken.
3.6

Schulden

3.6.1

Schuld van het algemeen bestuur en van de federale Staat

Als gevolg van een aanbeveling van het Rekenhof120 omvat de toestand van de federale overheidsschuld die het Federaal Agentschap van de Schuld opstelt en publiceert sinds 2021 de leningen
die op drie begrotingssecties geregistreerd worden (18 – FOD Financiën, 33 – FOD Mobiliteit en
51 – FOD Financiën voor de rijksschuld). Voortaan bevat ze dus de schulden van Infrabel en van de
NMBS waarvoor de federale Staat zich ertoe heeft verbonden de intresten en kapitaalaflossingen
ten laste te nemen.
Volgens staat 18 van de toelichting bij de jaarrekening bedraagt de schuld van het algemeen bestuur zoals geboekt in Fedcom 452.967,5 miljoen euro op 31 december 2021, waarvan 86,2  % in
OLO’s121 . Dat bedrag verschilt van het bedrag in de officiële toestand van de federale schuld op
dezelfde datum, nl. 453.253,3 miljoen euro.
Het verschil van 285,8 miljoen euro bestaat uit:
• De verwachte intresten 122 op schatkistcertificaten (156,3 miljoen euro) zijn inbegrepen in de officiële toestand maar niet in de Fedcom-toestand, overeenkomstig de ESR 2010-methodologie.
• Een schuld van 99,2 miljoen euro die verband houdt met het geschil tussen de FPIM en Swissair
werd in de tweede versie van de jaarrekening geschrapt na een opmerking van het Rekenhof,
omdat ze een dubbel vormde van een voorziening bij de FOD Financiën voor hetzelfde geschil.
• De ten laste genomen schuld van de NMBS en van Infrabel, zoals ze is opgenomen in de officiële
toestand, berust verkeerdelijk op het bedrag van 2020 (600,2 miljoen euro), d.i. een verschil van
30,4 miljoen euro met het bedrag dat de FOD Mobiliteit op 31 december 2021 in Fedcom boekte
(569,8 miljoen euro).
Voor de laatste twee punten zullen de toekomstige officiële toestanden moeten worden
gecorrigeerd.
Voorts wijst het Rekenhof erop dat staat 18 van de toelichting ten onrechte, bij de schulden ten
aanzien van sommige instellingen, schulden opneemt die de Regie der Gebouwen is aangegaan
(77,0 miljoen euro op 31 december 2021) die, terecht, niet zijn geregistreerd in Fedcom. De schulden van het algemeen bestuur zijn dus voor een zelfde bedrag overschat in staat 18.

120 Rekenhof, 178e Boek - deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar,
p. 133, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, www.rekenhof.be.
121 Obligation linéaire - lineaire obligatie.
122 De verwachte intresten zijn het verschil tussen de inschrijvings- en de terugbetalingswaarde. Binnen de context van negatieve intrestvoeten op korte termijn, ligt de inschrijvingswaarde hoger dan de terugbetalingswaarde.
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De schuld van het algemeen bestuur in Fedcom bestaat uit:
• directe langetermijnschulden 123: 408.575,2 miljoen euro (90,2 % van het totaal);
• directe kortetermijnschulden: 43.745,3 miljoen euro (9,7 % van het totaal);
• ten laste genomen schulden van de NMBS en van Infrabel: 569,8 miljoen euro (0,1 % van het
totaal);
• langetermijnschulden ten aanzien van lokale overheden: 0,2 miljoen euro.
Op de overlopende rekeningen staan aanzienlijke bedragen die verband houden met het beheer
van de schuld van de federale Staat (1.831,4 miljoen euro bij de activa en 23.255,5 miljoen euro bij
de passiva; zie punt 3.9) Het gaat voornamelijk om uitgiftepremies en gelopen maar niet vervallen
intresten.
Het Rekenhof voerde een opvolgingsaudit uit van het beheer van de schuldver r icht i ngen, en deed bijkomende cont roles (zie het a r t i kel over de
interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld in hoofdstuk 5). Uit deze audit blijkt dat de boekingen in verband met de afgeleide producten niet correct
en onvolledig zijn, wat globaal tot onderschattingen leidt voor 371,0 miljoen euro aan actiefzijde,
265,7 miljoen euro aan passiefzijde en 105,4 miljoen euro van het resultaat van het boekjaar.
De stijging van de schuld van het algemeen bestuur tussen 2020 en 2021 (+22.661,9 miljoen euro)
wordt voornamelijk verklaard door het netto te financieren tekort dat op zijn beurt beïnvloed
werd door de COVID-19-crisis124 . Ze kan als volgt worden uitgesplitst:
• nieuwe aanbestedingen (+28.234,0 miljoen euro);
• nieuwe uitgegeven langetermijnleningen (+15.341,4 miljoen euro);
• aflossing van langetermijnleningen (-17.125,8 miljoen euro);
• vermindering van kortetermijnschulden (-4.039,2 miljoen euro125);
• eerste integratie van de ten laste genomen schulden van de FOD Mobiliteit, schrapping van de
schuld in verband met het Swissair-geschil en gedeeltelijke aflossing van de schulden ten aanzien van de Regie der Gebouwen (+453,9 miljoen euro);
• andere verrichtingen (-148,5 miljoen euro).
3.6.2 Andere langetermijnschulden
Eind 2021 bedroegen de andere langetermijnschulden 10.118,4 miljoen euro (-128,3 miljoen euro in
vergelijking met 2020). Ze bestaan uit:
• borgtochten, consignaties en andere deposito’s op meer dan een jaar of voor onbepaalde termijn bij de Deposito- en Consignatiekas (4.093,1 miljoen euro126);
• financiering van de bijdrage van België in het IMF (5.716,8 miljoen euro);
• voorschotten toegekend door de Raad van de Europese Unie voor de renovatie en vervolgens de
aankoop van het gebouw Résidence Palace (305,2 miljoen euro);
• schulden ten laste genomen ingevolge de afsluiting van de vereffening van het Kringloopfonds
(3,3 miljoen euro)127.

123 Er wordt een bedrag van 6.209,9 miljoen euro vermeld onder de noemer ‘Sure-leningen’ (Support to mitigate Unemployment
Risk in an Emergency ), die de Europese Unie toekent aan de federale Staat.
124 Ter vergelijking, de federale schuld was met 4.766,4 miljoen euro gestegen in 2019.
125 Voornamelijk door de afwezigheid van eindejaarsverrichtingen met financiële afwikkeling in het begin van het volgende
boekjaar.
126 Uitstaand bedrag voor onbepaalde termijn van 4.073,2 miljoen euro en 19,9 miljoen euro aan deposito’s die binnen twaalf
maanden vervallen.
127 Wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen.
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In zijn opmerkingen bij de jaarrekening 2020 128 stelde het Rekenhof vast dat sommige rubrieken met financiële schulden die binnen twaalf maanden vervielen (de rubrieken 538, 595 en 596)
onvoldoende waren gedocumenteerd in de bijlagen bij de algemene rekening. In de rekening
2021 worden die verrichtingen beknopt omschreven in de commentaren bij de algemene rekening.
Dat is onder meer het geval voor rubriek 538 betreffende door de Koninklijke Munt van België
uitgegeven munten 129 . Er werd een nettocreditbedrag van 26,8 miljoen euro geboekt op twee rekeningen. Het betreft aanmuntings- en ontmuntingsverrichtingen die de Nationale Bank van België
(NBB) in 2021 uitvoerde voor rekening van de federale Staat. Ingevolge een aanbeveling van het
Rekenhof heeft de Federale Accountant bovendien het uitstaande bedrag van de muntstukken
(1.486,3 miljoen euro130 op 31 december 2021) geboekt. Het geboekte bedrag stemt overeen met het
bedrag dat de Nationale Bank vermeldt in haar jaarverslag.
Tegelijk werd de voorraad muntstukken die eigendom is van de federale Staat maar die wordt aangehouden door de Nationale Bank, opgenomen in de rekeningen van het algemeen bestuur voor
een bedrag van 8,4 miljoen euro (zie punt 3.4).
3.6.2.1 Deposito- en Consignatiekas (DCK)131
De DCK is belast met talrijke opdrachten waarvoor ze gewoonlijk een officieel verslag opmaakt.
Dat was echter niet beschikbaar bij de controle van de jaarrekening 2021. De uitstaande creditbedragen op onbepaalde termijn van de DCK stegen met 322,0 miljoen euro tot 4.073,2 miljoen euro.
Het gebruik van de applicatie e-Depo132 wordt verder uitgebreid (+339,7 miljoen euro). Op 31 december 2021 vertoonde ze op één enkele rekening een saldo van 1.167,4 miljoen euro, d.i. 28,7  %
van de totale deposito’s en consignaties. Voor het grootste deel (615,5 miljoen euro) gaat het om
dossiers die eerder in andere toepassingen geregistreerd waren en naar deze applicatie werden
overgedragen.
Faillissementsgelden
Bij de DCK is 1.065,1 miljoen euro (-39,6 miljoen euro; -3,6  % tegenover 2020 133) in bewaring gegeven in het kader van het beheer van faillissementen van ondernemingen. De bedragen worden
geboekt op een daarvoor bestemde rekening.

128 Rekenhof, 178e Boek - deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 133 e.v., www.rekenhof.be.
129 De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Koninklijke Munt van België is met ingang van 1 januari 2019 omgevormd tot een administratieve dienst van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën
(artikel 6 van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake
concessieovereenkomsten).
130 Dat bedrag verschilt van de correctie die werd doorgevoerd op het eigen vermogen (1.425,1 miljoen euro, zie punt 3.7 van
dit artikel) ingevolge het in aanmerking nemen van de aanmuntingen en ontmuntingen die in 2021 werden uitgevoerd
(26,8 miljoen euro) en de afboeking van diezelfde verrichtingen voor de jaren 2019 en 2020 (34,4 miljoen euro).
131 Binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën bestaat er een Depositoen Consignatiekas. De DCK maakt een afzonderlijke dienst uit en staat onder het gezag van de minister van Financiën. Zij
is belast met de ontvangst, de bewaring en de teruggave van geconsigneerde goederen voor rekening van de Staat. Zie de
wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas.
132 Die applicatie groepeert al verschillende soorten waarborgen (huurwaarborg, door een overheid gevraagde waarborg, deposito in het kader van een overheidsopdracht enz.) die wettelijk gezien niet langer hoeven te worden gescheiden. Ze zal
geleidelijk aan worden uitgebreid tot andere soorten waarborgen, onder meer de gerechtelijke consignaties.
133 Parallel hiermee is het aantal door de FOD Economie opgetekende faillissementen met 9,3 % gedaald in 2021.
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Bij de terugbetaling van geconsigneerde sommen betaalt de DCK ook intresten 134 . Die kunnen
soms oplopen tot een aanzienlijk deel van de hoofdsom door het effect van de samengestelde intresten gedurende de hele periode van bewaring. In zijn 178e Boek – deel III135 stelde het Rekenhof
vast dat de gelopen maar niet vervallen intresten niet werden geregistreerd. In haar antwoord
wees de DCK erop dat haar ICT-departement zou nagaan of het mogelijk was dat bedrag precies
te ramen op basis van de openstaande dossiers. De DCK richtte verschillende werkgroepen op om
het bedrag precies te berekenen. Op het moment dat de controle van de jaarrekening 2021 werd
afgesloten, was het echter nog niet beschikbaar.
Doordat de intrestvoeten op 1 jaar sinds mei 2022 stijgen en lokale overheden ook deposito-activiteiten ontwikkelen, wordt het des te belangrijker dat de tools om de gelopen intresten nauwkeurig te berekenen en vervolgens te kunnen boeken bij de boekhoudkundige afsluitingen, snel
ingevoerd worden.
Slapende tegoeden
De DCK kon geen overzicht voorleggen van de stortingen die de financiële instellingen deden als
‘slapende tegoeden’. Ze bezorgde niettemin een aantal gegevens hierover: in totaal stortten 21 instellingen 2,4 miljoen euro (voor de slapende rekeningen van minder dan 60 euro); 38 instellingen
hebben een storting uitgevoerd via e-Depo (totaal in euro niet meegedeeld). Volgens het rapport
dat de DCK in juni op haar website publiceerde, was er 572,8 miljoen euro aan slapende tegoeden,
wat 4,9 miljoen euro meer is dan op 31 december 2020.
Niet-gewijzigde saldi
Het sinds 2015 ongewijzigd gebleven saldo van 19,9 miljoen euro in de rubriek van de borgtochten, consignaties en andere deposito’s die binnen twaalf maanden vervallen, werd in 2021 nog
altijd niet in overeenstemming gebracht met de inventaris. De FOD Financiën en de Federale
Accountant hadden zich daar nochtans toe verbonden. De FOD geeft aan dat hij de Federale
Accountant zo snel mogelijk de bestemmingen van dat bedrag zal meedelen.
Sinds deposito’s in valuta niet meer mogelijk zijn vanaf 17 mei 2020 136 , vertoont een herwaarderingsrekening bovendien een ongewijzigd creditsaldo van 7,0 miljoen euro. De DCK zou een besluit moeten nemen over de bestemming daarvan.
Extern toezicht op en rapportering over de verrichtingen van de DCK
Al enige jaren heeft de DCK moeilijkheden om te voldoen aan de verplichting om zijn boekingen
te verantwoorden. Ondanks verbeteringen blijft het bovendien moeilijk om volledige antwoorden
te krijgen.
Naast het feit dat de jaarlijkse rapportering niet beschikbaar was voor de controle, stelt het Rekenhof
vast dat steeds meer boekingen worden gegroepeerd op één enkele rekening voor de applicatie e-Depo. Het feit dat geen specifieke rekeningen meer worden gebruikt voor de verschillende

134 De toepasselijke intrestvoeten worden bepaald door een ministerieel besluit van 13 oktober 2016. Van 2016 tot 2021 was de
intrestvoet gelijk aan nul. Bijgevolg waren de bruto-intresten die de DCK stortte in de loop van de boekjaren 2019, 2020 en
2021 (23,7 miljoen euro) al gelopen aan het eind van boekjaar 2016.
135 Rekenhof, 178e Boek - deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 133 e.v., www.rekenhof.be.
136 Koninklijk besluit van 4 mei 2020 op de Deposito- en Consignatiekas, onder meer op de consignaties in valuta’s.
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activiteiten en het gebrek aan beschrijvingen van de verrichtingen in Fedcom 137 voor de rekening
aangaande e-Depo, maken het nog ingewikkelder om intern en extern toezicht te organiseren.
Rekening houdend met die tekortkomingen en anomalieën beveelt het Rekenhof de FOD Financiën
opnieuw aan de boekings- en rapporteringsprocedures van de DCK te evalueren en, in voorkomend geval, te herzien (bijvoorbeeld door de creatie van een eigen company code voor de DCK in
Fedcom 138). Daarbij moeten, naast een kosten-batenanalyse, ook de vereisten voor intern en extern
toezicht en de nieuwe depositoactiviteiten die de DCK aan de gemeenten voorstelt, worden meegenomen. De gevolgen voor de begroting (creatie van een specifieke sectie in de algemene uitgavenbegroting) zouden kunnen worden bestudeerd in het kader van de aangekondigde herziening
van de structuur van de federale begroting.
3.6.2.2 	 Financiering van de participatie in het IMF
Het quotum van de trekkingsrechten van België in het kapitaal van het IMF is in 2021 stabiel gebleven op 6.410,7 miljoen STR 139 (7.933,1 miljoen euro op 31 december 2021). Het is voornamelijk gespreid over de positie in de reserveschijf140 , die op het actief van de Nationale Bank wordt geboekt,
en de participatie gestort in nationale munt die wordt geboekt op het actief van de balans van het
algemeen bestuur (zie punt 3.3.2).
Op het passief van de balans van het algemeen bestuur is het bedrag van de renteloze schatkistcertificaten voor de verbintenissen ten aanzien van het IMF sterk gedaald tot 5.716,8 miljoen euro
(-425,6 miljoen euro). Die evolutie is toe te schrijven aan nettoleningen door IMF-leden. Het
Rekenhof stelt vast dat de balansvariaties bij de participatie in het IMF niet zijn toegelicht in de
algemene commentaar bij de rekeningen. Het herhaalt bijgevolg zijn aanbeveling aan de Federale
Accountant om die beter te becommentariëren, in samenwerking met de Nationale Bank en de
FOD Financiën.
3.6.2.3 	 Voorschotten toegekend door de Raad van de Europese Unie
Tijdens het boekjaar 2021 werd geen enkele verrichting op deze rubriek geboekt. Het passief van
de balans van het algemeen bestuur vermeldt nog altijd ten onrechte een bedrag van 305,2 miljoen euro als ontvangen voorschot op de verkoop van het gebouw Résidence Palace aan de Raad
van de Europese Unie 141 . Gezien de complexiteit en het materiële belang van de correcties die op
diverse balansrubrieken moeten worden uitgevoerd (vorderingen, schulden en materiële vaste
activa), beveelt het Rekenhof opnieuw aan een werkgroep op te richten met daarin de Regie der
Gebouwen, de Thesaurie en de Federale Accountant, om de gevolgen van de verkoop van het gebouw, die plaatsvond op 29 november 2019, volledig en getrouw weer te geven in de boekhouding.
De te regulariseren verrichtingen zijn voornamelijk een vordering op de Regie der Gebouwen
(372,8 miljoen euro), ontvangen voorschotten (308,0 miljoen euro na actualisering op het moment van de verkoop) en een gerealiseerde meerwaarde (2,3 miljoen euro).

137 Alleen het dossiernummer wordt als mededeling vermeld.
138 De boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen voor elke sectie van de algemene uitgavenbegroting worden geregistreerd op een specifieke company code in Fedcom.
139 Special Drawing Rights: speciale trekkingsrechten van het Internationaal Monetair Fonds waarvan de waarde wordt bepaald op basis van een korf van vijf munteenheden.
140 De positie in de reserveschijf is met 182,9 miljoen euro gestegen tot 1.955,5 miljoen euro.
141 Rekenhof, 177e Boek - deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 111 en 121, www.rekenhof.be.
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3.6.2.4 Alternatieve financieringen van de infrastructuur en van het spoorwegmaterieel
De federale Staat heeft zich ertoe verbonden de kosten van de voltooiing van de infrastructuur
van het HST-net 142 (274,6 miljoen euro143) en de financiering van de aankoop van rollend spoorwegmaterieel (627,1 miljoen euro144) ten laste te nemen 145 . De schulden in verband met die verrichtingen, geboekt door de FOD Mobiliteit, worden inmiddels opgenomen in het officiële overzicht
van de staatsschuld sinds 2021 (zie punt 3.6.1).
3.7

Eigen vermogen

Het eigen vermogen eind 2021 is negatief en bedraagt -405.064,8 miljoen euro. In vergelijking met
2020 is dit een daling met 22.780,0 miljoen euro. Het algemeen bestuur had voor zijn werking in
2021 dus meer schuldfinanciering nodig. De belangrijkste verklaring voor de daling is het resultaat van het boekjaar dat -21.806,8 miljoen euro bedraagt. Daarnaast daalde het eigen vermogen
ook door rechtstreekse aanpassingen als gevolg van het vervolledigen van de beginbalans en het
corrigeren van foutieve boekingen uit het verleden.
De FOD Financiën deed drie belangrijke correcties. Ingevolge een opmerking van het Rekenhof146
nam de FOD het totale uitstaande bedrag van muntstukken op dat volgens het jaarverslag van
de Nationale Bank in omloop was op 31 december 2020 (-1.425,1 miljoen euro). Daarnaast corrigeerde hij een wachtrekening en een schuld in Fedcom die niet in overeenstemming waren met
de gegevens in de beheerstoepassing MOSS 147 van de Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering. Hierbij zette de FOD ook het verschil recht (-9,3 miljoen euro) dat ontstaan was bij
de integratie in Fedcom op 1 januari 2016.
Het Federaal Agentschap van de Schuld boekte voor het algemeen bestuur drie correcties waarvan twee als gevolg van controles van het Rekenhof148 . Een eerste houdt verband met de regularisatierekeningen waarop de uitgiftepremies van OLO’s worden geboekt (+33,3 miljoen euro) en
waardoor het saldo van deze rekeningen het juiste (nog te prorateren) bedrag aan uitgiftepremies toont. Een tweede was het gevolg van de overname op 1 januari 2018 van de OLO’s die het
Muntfonds in portefeuille had. Er gebeurde toen een dubbele boeking voor het bedrag aan gelopen intresten (-17,1 miljoen euro). Een laatste correctie betreft een lening die op vervaldag kwam
waarvoor gedurende de looptijd op de gekapitaliseerde intresten geen aflossingen werden geboekt
(+33,5 miljoen euro).
Ingevolge de opmerkingen van het Rekenhof bij de eerste versie van de jaarrekening 2021 verwerkte de FOD Financiën nog correcties via het eigen vermogen. Zo werd de meerwaarde op
verkochte goudreserves van de Nationale Bank mee opgenomen onder de financiële vaste activa

142 Overeenkomst van 9 oktober 2006 gesloten na de splitsing in 2005 van de NMBS in verschillende afzonderlijke entiteiten.
143 16,6 miljoen euro jaarlijkse kosten die de aflossing van het kapitaal en de betaling van de intresten dekken.
144 38 miljoen euro jaarlijkse kosten tot 2032, en dan 30 miljoen euro tot 2035, die de aflossing van het kapitaal en de betaling
van de intresten dekken.
145 Overeenkomsten van 7 juli 2008 en 28 maart 2013 tussen de federale Staat en de NMBS.
146 Rekenhof, 178e Boek - Deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 135., www.rekenhof.be.
147 Toepassing Mini One-Stop Shop die btw-plichtigen moeten gebruiken voor verrichtingen met niet-btw-plichtige particuliere klanten in de Europese Unie.
148 Rekenhof, 178e Boek - Deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 191 e.v., www.rekenhof.be.
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(+298,9 miljoen euro)149 . Een schuld aan Swissair werd gecorrigeerd omdat deze ten onrechte
tweemaal was opgenomen (+99,2 miljoen euro).
De belangrijkste andere correcties zijn 150:
• de overboeking van het eigen vermogen naar vorderingen op lange termijn van de kostprijsverschillen van de Egov-contracten van vóór 2020 (+7,7 miljoen euro);
• het deels wegboeken van de over te dragen opbrengsten voor de bijdrage voor een 4G-licentie; de
bijdrage voor de volledige looptijd werd betaald bij aanvang van het contract (+6,0 miljoen euro);
• het afboeken van de beginsaldi van afgesloten postrekeningen op de corresponderende wachtrekeningen (-5,7 miljoen euro) bij de FOD Justitie.
De balans van het algemeen bestuur presenteert zowel een nettoactief als nettopassief zonder
saldering zoals vereist op basis van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Daarnaast
pleit het Rekenhof voor een aangepaste toelichting en commentaar bij het eigen vermogen om
de leesbaarheid van de algemene rekening en de samenhang tussen de verschillende documenten te verbeteren. Zo is in de huidige versie het verband tussen het resultaat van het boekjaar
(-21.806,8 miljoen euro) en de mutaties van het eigen vermogen onduidelijk, onder meer door de
gebruikte onderverdelingen binnen het eigen vermogen (met bv. afzonderlijke variaties voor wijzigingen bij de immateriële en materiële vaste activa en de financiële vaste activa, en de afzondering
van een nettovermogen bij de opstart van de algemene boekhouding).
Jaarlijks moeten de departementen een inventaris opmaken van al hun bezittingen, vorderingen,
schulden en verplichtingen en van hun nettopatrimonium, zodat het geboekte eigen vermogen
in overeenstemming kan worden gebracht met die inventaris. De inventaris moet worden opgemaakt op basis van de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen, om
ervoor te zorgen dat de rekeningen overeenstemmen met de realiteit 151 .
Het Rekenhof stelt nog steeds vast dat er geen volledige inventaris wordt opgemaakt en er nog altijd activa en passiva ontbreken. Door tekortkomingen in de historische boekhoudkundige registraties blijven correcties van het eigen vermogen onvermijdelijk. Het herhaalt dat alle betrokken
diensten hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Zo blijkt uit de commentaren bij de algemene rekening dat de deadline voor het opladen van vaste activa bij de FOD Binnenlandse Zaken
opnieuw werd opgeschoven omdat verschillende diensten deze taak niet als prioritair beschouwen en er te weinig invloed op deze diensten kan worden uitgeoefend. Om nieuwe correcties op
het eigen vermogen in de toekomst te vermijden, benadrukt het nogmaals de noodzaak van een
volledige inventarisatie van alle bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen.
3.8

Voorzieningen

Voorzieningen voor risico’s en kosten worden aangelegd om geïdentificeerde risico’s op toekomstige verliezen of kosten te dekken die waarschijnlijk of zeker zijn op de afsluitingsdatum, maar
waarvan het bedrag of de betalingsverplichting nog niet definitief vaststaat. Aangezien de criteria

149 Zie ook punt 3.3.2.
150 Onder het bedrijfsnummer FE01 werden ook nog rechtstreekse boekingen gedaan voor de aan- en verkopen van terreinen
en gebouwen door de Regie der Gebouwen voor rekening van de federale Staat waarvoor een investeringsdotatie ter beschikking werd gesteld. Hierdoor zijn debet- en creditbewegingen gelijk (390,5 miljoen euro).
151 Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale
Staat.
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voor de boeking van het vastgestelde recht niet zijn vervuld, hebben die verrichtingen geen impact op de begrotingsboekhouding.
In 2021 bedragen de voorzieningen 825,8 miljoen euro. Ze bestaan enerzijds uit voorzieningen
voor geschillen en anderzijds uit voorzieningen voor toekomstige kosten. In vergelijking met het
boekjaar 2020 zijn ze gedaald met 138,4 miljoen euro, voornamelijk door de herziening naar beneden van de raming betreffende de provisie voor bankbiljetten (-153,9 miljoen euro).
Het Rekenhof identificeerde echter andere toekomstige kosten, hoofdzakelijk in verband met de
verbintenissen van de Staat ten aanzien van de nucleaire sector, waarvoor geen voorziening werd
aangelegd.
3.8.1

Voorzieningen voor geschillen

Volgens de methode opgelegd door de Federale Accountant moet een voorziening worden aangelegd zodra een geschil aanhangig is gemaakt. Het departement moet het maximaal te betalen bedrag ramen alsook de waarschijnlijkheid dat dat bedrag moet worden betaald. Deze inschattingen
moeten op een transparante en coherente wijze worden gestaafd. Het Rekenhof stelt vast dat het
merendeel van de departementen deze methode correct toepast 152 .
Er kan echter nog altijd vooruitgang worden geboekt. Zo identificeerde het Rekenhof verschillende probleemgevallen 153 op het niveau van de methodologie:
• Voor de voorziening van 233,8 miljoen euro die werd aangelegd in het kader van het geschil
tussen Swissair en de Belgische Staat, werd het maximaal te betalen bedrag niet correct bepaald. Dat bedrag omvat immers niet de kapitalisatie van de intresten, terwijl Swissair eist
dat de lening van 99 miljoen euro wordt terugbetaald (het voorwerp van het geschil), vermeerderd met de gekapitaliseerde intresten. Op basis van de betalingswaarschijnlijkheid die de
FOD Financiën heeft aangegeven, is die voorziening 212,6 miljoen euro te laag geschat.
• Voor het fraudegeschil betreffende het casino van Namen is het voornaamste bedrag waarop
het geraamde risicopercentage betrekking heeft, te laag geschat. Bijgevolg is de voorziening
8,3 miljoen euro te laag geraamd.
• Voor de voorziening voor het geschil met de Tiense Suikerraffinaderij werd de raming van het
risicopercentage naar boven herzien, waardoor de voorziening met 37,6 miljoen euro werd vermeerderd. Gelet op de in 2021 meegedeelde gunstige elementen zou een status quo of een vermindering coherenter geweest zijn. Het Rekenhof herinnert eraan dat de departementen een
permanente methode voor de raming van geschillen moeten handhaven.
3.8.2 Voorzieningen voor toekomstige kosten
De FOD Financiën registreert een voorziening om de kosten te dekken die samenhangen met de
terugbetaling in euro van bankbiljetten in Belgische frank die uit omloop werden gehaald. De
voorziening is gedaald van 193,9 miljoen euro in 2020 tot 40,0 miljoen euro in 2021. Die herraming
berust op een vooruitzicht dat rekening houdt met de neerwaartse tendens van de terugbetalingen zoals opgemerkt sinds 2006, wat coherenter is en representatief voor de werkelijke toekomstige kosten.
152 De FOD Sociale Zekerheid past een forfaitair percentage toe omdat het moeilijk is een specifiek percentage vast te leggen
voor een veelvoud aan dossiers betreffende de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB).
153 Aan de hand van een controle op een beredeneerde steekproef van dossiers.
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Het Rekenhof wijst er echter op dat er geen voorzieningen zijn voor de verbintenissen van de Staat
in het kader van de sanering en ontmanteling van kerninstallaties154 . Die werkzaamheden waren
zeker op de afsluitingsdatum van het boekjaar, maar er was nog geen betalingsverplichting. Er
hadden dus voorzieningen moeten worden aangelegd in de balans.
Die toekomstige kosten 155 (2.837,7 miljoen euro op 31 december 2021) worden als volgt geraamd:
• toekomstige sanering en ontmanteling van de installaties van het Instituut voor RadioElementen (IRE) voor 61,0 miljoen euro;
• sanering en ontmanteling van de installaties alsook het beheer van het afval gegenereerd door
de onderzoekswerkzaamheden die plaatsvonden bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK
CEN) vóór 31 december 1988, voor 624,0 miljoen euro;
• verwerking van de bestraalde materie voor de productie van radio-elementen (IRE) voor
271,7 miljoen euro;
• sanering en ontmanteling van de installaties BP1 en BP2 156 voor 1.881,0 miljoen euro.
Tot slot heeft de Staat zich ertoe verbonden bepaalde kredieten te waarborgen die werden toegekend
aan ondernemingen in de strijd tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis157. De FOD Financiën
had geen enkele voorziening geboekt om de kosten voor die waarborg te dekken in de eerste versie
van de jaarrekening 2021. Die kosten, door de FOD geraamd op 49,3 miljoen euro voor de periode
2022-2025, werden gecorrigeerd in de tweede versie van de jaarrekening.
3.9

Wachtrekeningen en overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen van het actief en passief bedragen respectievelijk 1.854,6 miljoen euro
(-1.966,0 miljoen euro tegenover 2020) en 23.525,4 miljoen euro (+4,3 miljoen euro tegenover
2020). Deze rekeningen worden gebruikt om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het jaar
waarop deze betrekking hebben.
Op de overlopende rekeningen staan belangrijke bedragen in verband met de rijksschuld:
1.831,4 miljoen euro op het actief (waarvan 1.511,2 miljoen euro uitgiftepremies) en 23.255,5 miljoen euro op het passief (waarvan 16.994,3 miljoen euro uitgiftepremies en 5.628,6 miljoen euro
gelopen intresten). De uitgiftepremies zijn heel wat hoger op het passief doordat de rentevoeten
tot 2021 daalden. De bestaande OLO-aanbestedingen gebeuren immers over het algemeen boven pari, omdat de nominale rentevoet hoger is dan het markttarief. De rentevoeten beginnen in
2022 opnieuw te stijgen.
Van de overige overlopende rekeningen op het passief (269,9 miljoen euro) is 256,1 miljoen euro
toe te schrijven aan heffingen die telecomoperatoren betalen aan het Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en die vervolgens worden doorgestort naar de
FOD Economie.

154 Zie Rekenhof, “Financiële betrokkenheid van de federale Staat bij de openbare instellingen of de instellingen van openbaar nut van de nucleaire sector”, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 139- 154, www.rekenhof.be.
155 Op basis van de ramingen die de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) realiseerde
in 2017 en de intussen uitgevoerde vereffeningen. De desbetreffende schattingen zullen worden bijgewerkt in 2023.
156 De vroegere sites van Eurochemic te Dessel (BP1) en de vroegere Waste-afdeling van het SCK CEN (BP2).
157 Zie punt 3.10 van dit hoofdstuk.
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Ondanks de instructie van de Federale Accountant maken de departementen Justitie, Defensie,
Financiën en Maatschappelijke Integratie nog steeds geen gebruik van overlopende rekeningen.
Dat schaadt het getrouw beeld van de jaarrekening.
Wachtrekeningen worden tijdelijk gebruikt in afwachting van een definitieve toewijzing van
transacties aan de juiste grootboekrekening. Hoewel wachtrekeningen verondersteld worden
geen saldo te hebben op het einde van het boekjaar, vertonen ze een saldo van 264,3 miljoen euro
op het passief en een negatief saldo van 406,2 miljoen euro op het actief van de balans. Zoals vorige jaren zijn de negatieve bedragen niet overgeboekt naar de andere zijde van de balans. Daardoor
is zowel het actief als het passief onderschat.
Het uitstaande bedrag van de gelden in transit of van fondsen die de belastingdiensten van de
FOD Financiën nog moeten toewijzen staat nog steeds 361,6 miljoen euro in negatief op de wachtrekeningen van het actief (-43,9 miljoen euro). Het gaat onder meer om saldi in verband met de
directe belastingen, douane en accijnzen die dateren van voordat de FOD in Fedcom werd geïntegreerd maar die nog steeds niet zijn toegewezen bij de ontvangsten. De bedragen zullen moeilijk, zo niet onmogelijk, aan specifieke ontvangsten kunnen worden toegewezen. Het Rekenhof
herhaalt dat de FOD die rekeningen moet uitzuiveren en desgevallend die bedragen in opbrengst
moet nemen.
De wacht- en overlopende rekeningen bevatten ook transacties voor rekeningen van derden. De
toename van deze derdengelden met 505,9 miljoen tot 692,1 miljoen euro is voornamelijk veroorzaakt door opbrengsten van emissierechten ter waarde van 533,2 miljoen euro. In 2021 is de
vierde handelsperiode van start gegaan 158 . Dit bedrag blijft geregistreerd op deze rubriek zolang
geen duidelijkheid bestaat over de verdeling van de inkomsten tussen de federale Staat en de
deelstaten.
Het bedrag aan derdengelden is onderschat omdat de gelden en waren die het Centraal Orgaan
voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring 159 beheert, niet voorkomen in de rekeningen van
de FOD Justitie 160 .
Verder bevatten de derdengelden ook de virtuele fondsen (64,3 miljoen euro). Dergelijke fondsen
registreren transacties voor rekening van derden in zowel de algemene boekhouding als in de begrotingsboekhouding (als technisch budgettaire basisallocaties). Dit maakt het voor de departementen eenvoudiger derdenfondsen op te volgen. Dergelijke fondsen mogen geen impact hebben
op de resultatenrekening. Hoewel de huidige werkwijze geen impact heeft op het nettoresultaat,
resulteert het gebruik van de virtuele fondsen in een overschatting van de kosten en opbrengsten
van 91,5 miljoen euro161 . Het Rekenhof herinnert er daarnaast aan dat transacties van derden die
geboekt worden op de resultatenrekening, via een wetsbepaling (begrotingsruiter) in de algemene
uitgavenbegroting moeten zijn goedgekeurd, zo niet moeten ze rechtstreeks op de balans worden
geboekt.

158 Deze eindigt in 2030. De eerste drie handelsperioden liepen van 2005 tot en met 2007, van 2008 tot en met 2012 en van
2013 tot en met 2020.
159 Dit orgaan beheert binnen het Openbaar Ministerie in beslag genomen gelden en waren in afwachting van een beslissing.
160 Zie ook in dit hoofdstuk punt 3.5.
161 Deze kosten en opbrengsten worden geneutraliseerd via grootboekrekeningen 799015 en 699015.
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3.10

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Op 31 december 2021 belopen de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen respectievelijk 28.952,1 miljoen euro (-6.719,8 miljoen euro in vergelijking met 2020) en 127.080,3 miljoen euro (+8.137,2 miljoen euro in vergelijking met 2020). De FOD Financiën boekt 70 % van de
niet in de balans opgenomen rechten en 80 % van de niet in de balans opgenomen verplichtingen
van het algemeen bestuur.
3.10.1 Door de Staat gewaarborgde schulden
De door de Staat gewaarborgde leningen beliepen 66.230,9 miljoen euro in 2021, tegenover
68.413,9 miljoen euro in 2020. Het gaat voornamelijk om waarborgen verleend aan leningen aangegaan door Dexia Crédit Local (DCL)162 (24.730,1 miljoen euro), het Europees Fonds voor Financiële
Stabiliteit (12.863,2 miljoen euro), de NMBS (1.451,0 miljoen euro) en de socialehuisvestingsmaatschappijen (1.253,5 miljoen euro). De verbintenissen van Delcredere (beter bekend onder de commerciële naam Credendo) belopen 25.913,0 miljoen euro (+2.229,0 miljoen euro). Het Rekenhof
merkt op dat het bedrag dat in Fedcom is geboekt voor die laatste verbintenissen niet overeenstemt met de bedragen in de jaarrekening 2021 van de instelling 163 .
De toelichtingen bij de jaarrekening vermelden ook de waarborgen voor de bescherming van deposito’s (100.000 euro per spaarder/coöperant en per instelling). Die waarborgen beogen de deposito’s, de levensverzekeringscontracten van tak 21 en het kapitaal van erkende coöperatieve
vennootschappen. De toelichtingen omvatten nog altijd geen globale raming 164 .
In 2020 heeft de regering trouwens een staatswaarborgmechanisme voor ondernemingen ingevoerd 165 , zodat die het hoofd konden bieden aan de gevolgen van de COVID-19-crisis. De
FOD Financiën heeft geen enkele boeking buiten balans uitgevoerd om de aldus toegekende leningen weer te geven, die op 31 december 2021 een bedrag van 696 miljoen euro vertegenwoordigden. De toekomstige kosten voor dat mechanisme werden op 49,3 miljoen euro geraamd. Voor dat
bedrag werd een voorziening aangelegd in de tweede versie van de jaarrekening 166 .
3.10.2 Uitstaand bedrag van de budgettaire vastleggingen
Het uitstaande bedrag aan budgettaire vastleggingen beliep 11.995,3 miljoen euro in
2021 (12.129,9 miljoen euro in 2020). Het grootste deel van de uitstaande vastleggingen heeft betrekking op Defensie (8.328,4 miljoen euro).
3.10.3 Juridische verbintenissen van meerjarenopdrachten (uitstaand bedrag)
De budgettaire vastlegging voor een meerjarenopdracht is beperkt tot de sommen die tijdens het
begrotingsjaar in aanmerking komen. In dat geval wordt het saldo van de juridische verbintenis,

162
163
164
165

DCL SA is een Franse dochteronderneming van Dexia NV die de bankactiviteiten voortzet voor de nog uitstaande leningen.
Zie het artikel Delcredere: rekening van de federale Staat en eigen rekening, in hoofdstuk 4.
De FOD Financiën raamt het totale, door het Waarborgfonds gedekte bedrag op 405.017,8 miljoen euro.
Koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de
gevolgen van het coronavirus, en wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten
aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en
toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.
166 Zie punt 3.8 van dit hoofdstuk.
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d.w.z. het gedeelte waarvoor nog geen budgettaire vastleggingen zijn gebeurd, buiten de balans geboekt in rubriek 094 167. Het uitstaande bedrag van die juridische verbintenissen beliep 1.732,8 miljoen euro op 31 december 2021. Dat is een stijging met 547,4 miljoen euro tegenover 2020. Dat
verschil wordt verklaard door de toename van het uitstaande bedrag bij drie departementen:
• de Federale Politie (+292,4 miljoen euro) ingevolge een opdracht voor een ICT-oplossing;
• Defensie (+97,7 miljoen euro) ingevolge een opdracht voor de aankoop van munitie en voor het
onderhoud van elektrische installaties;
• De FOD Justitie (+94,0 miljoen euro) ingevolge de eerste boeking van het uitstaande bedrag
aan juridische verbintenissen in 2021.
De door de FOD Justitie gerapporteerde uitstaande bedragen zijn echter overschat. De FOD heeft
immers de totale waarde van de opdrachten geboekt vóór de invoering van de module ‘Contracten’
in Fedcom, zonder rekening te houden met de op voorhand vastgelegde bedragen voor die opdrachten. Wat het bedrag betreft dat de FOD Financiën heeft gerapporteerd (296,3 miljoen euro),
vermeldt de FOD dat de afgeroepen waarden op de contracten niet systematisch worden bijgewerkt, wat het saldo van het uitstaande bedrag vertekent ten belope van een som die de FOD niet
kan ramen.
3.10.4 Borgtochten
Een borgtocht is een financiële waarborg die de opdrachtnemer van een overheidsopdracht
toekent tot de volledige en goede uitvoering ervan 168 . Die borgtocht kan worden gesteld bij de
Deposito- en Consignatiekas (DCK) of bij bankinstellingen.
Aangezien de rekeningen van de DCK zijn geïntegreerd in die van de FOD Financiën, worden enkel de borgtochten die bij bankinstellingen worden gestort, als rechten buiten balans geboekt in
rubriek 031. Op 31 december 2021 belopen ze 102,5 miljoen euro (+55,1 miljoen euro in vergelijking
met 2020). Die toename is in essentie toe te schrijven aan de actualisering van de borgtochten
ten voordele van Defensie (+48,8 miljoen euro). De borgtochten van de FOD Justitie en van de
FOD Buitenlandse Zaken zijn niet in dat totaal opgenomen omdat zij die bedragen niet opvolgen.
Wat de POD Maatschappelijke Integratie betreft, die kon het bedrag van de geboekte borgtochten
niet staven met een afdoend verantwoordingsstuk.
Ondernemingen kunnen zich ten aanzien van de belastingadministratie engageren in het kader van
het PLDA-systeem (Paperless Douane en Accijnzen). De waarborgen die ze storten worden ook in
rubriek 031 geboekt. Ze beliepen 3.628,5 miljoen euro op 31 december 2021 (+ 110,0 miljoen euro)169 .
3.10.5 Onder opschortende voorwaarde toegekende of ontvangen subsidies
Rubriek 052 (Debiteuren van toegekende subsidies terugbetaalbaar onder opschortende voorwaarde)
beloopt 493,3 miljoen euro (+87,3 miljoen euro). Ze omvat voornamelijk terugvorderbare voorschotten aan de luchtvaartindustrie (345,8 miljoen euro), toegekend door de FOD Economie en
door de POD Wetenschapsbeleid in het kader van Airbus-projecten. De saldi van die terugvorderbare voorschotten zijn met 21,9 miljoen euro gedaald in vergelijking met 2020, waaronder

167 Met toepassing van artikel 19 van de wet van 22 mei 2003.
168 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.
169 Voor meer uitleg bij dit bedrag, zie punt 3.1.1 van dit hoofdstuk.
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een bedrag van 18,2 miljoen euro dat werd geannuleerd ingevolge het faillissement van diverse
begunstigden.
Het Rekenhof beveelt de betrokken departementen aan inspanningen te blijven leveren om de
dossiers in verband met die voorschotten op te volgen. Volgens de betrokken departementen is de
opvolging van een deel van die voorschotten immers moeilijk geworden omdat ze werden gestort
vóór 2010 en de invoering van Fedcom. Zo worden voorschotten van 22,0 miljoen euro betreffende
het A320-programma niet meer opgevolgd ten belope van 8,6 miljoen euro, terwijl het saldo van
13,4 miljoen euro het voorwerp uitmaakt van een geschil tussen de Staat en Belairbus. Dat geschil
had aanleiding moeten geven tot de boeking van vorderingen, in voorkomend geval gevolgd door
herklasseringen bij de dubieuze vorderingen.
De rubriek vermeldt ook een saldo van 147,5 miljoen euro (+109,2 miljoen euro) voor subsidies die
aan de FOD Binnenlandse Zaken worden toegekend door de instellingen van de Europese Unie,
waarvoor de verantwoordingsstukken nog niet werden aanvaard.
De subsidies die door de EU-instellingen werden beloofd, maar nog niet zijn aanvaard en geregeld, zijn geboekt in rubriek 056 (Debiteuren van onder opschortende voorwaarde toegekende
subsidies). Die vermeldt een bedrag van 1.300,1 miljoen euro, waarvan 1.137,3 miljoen euro werd
geboekt door de FOD BOSA. De FOD kon voor dat laatste bedrag geen afdoend verantwoordingsstuk voorleggen.
3.10.6 Rechten en verplichtingen in verband met afgeleide financiële instrumenten
De rubrieken 068 en 069 vermelden allebei een bedrag van 6.741,9 miljoen euro en vertegenwoordigen respectievelijk de rechten en verplichtingen in samenhang met de Interest Rate Swaps (IRS).
Een IRS “kan gelijkgesteld worden aan een combinatie van een gelijktijdige lening en ontlening van
hetzelfde bedrag jegens dezelfde tegenpartij, met het verschil dat het geleende en het ontleende kapitaal niet worden uitgewisseld”170 .
De FOD Financiën heeft dus in elk van die rubrieken de bedragen geboekt die overeenstemmen
met het notionele bedrag 171 van de IRS in euro en in deviezen. Die bedragen worden berekend door
het Federaal Agentschap van de Schuld. Ze verschijnen voor het eerst in de rekeningen 2021 als
gevolg van de audit van de boekjaren 2019 en 2020 door het Rekenhof172 .
3.10.7 Door de belastingdiensten in te vorderen vastgestelde rechten173
Vastgestelde rechten die nog niet zijn geïnd door de belastingadministraties, waren buiten de balans geboekt ten belope van 16.665,7 miljoen euro op 31 december 2021 (31.537,0 miljoen euro op
31 december 2020). Dat saldo bestaat uit:

170 Commissie voor Boekhoudkundige Normen, De boekhoudkundige verwerking van de renteswap (Interest Rate Swap), CBNadvies 2011/18 van 5 oktober 2011, www.cnc-cbn.be.
171 Referentiebedrag voor de berekening van de intresten van een swap.
172 Rekenhof, “Interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld”, 178e Boek – Deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I – Commentaar, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 185-192, www.rekenhof.be.
173 Zie punt 3.1.3 van dit hoofdstuk.
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• 16.310,7 miljoen euro aan te innen vastgestelde rechten van de FOD Financiën; volgens artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 moeten de fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de
FOD Financiën sinds 1 januari 2017 als vastgestelde rechten worden geboekt. Die bedragen zouden dus niet bij de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen mogen staan, maar
hadden geboekt moeten worden bij de vorderingen aan de actiefzijde van de balans. Die laatste
zijn bijgevolg sterk onderschat;
• 355,0 miljoen euro aan vastgestelde rechten die moeten worden ingevorderd voor rekening van
derden. Die bedragen hadden ook op de balans moeten worden geboekt. Ze hebben geen impact
op het boekhoudkundige resultaat noch op het begrotingsresultaat van het algemeen bestuur.
3.10.8 Opvraagbaar kapitaal in internationale instellingen
Op 31 december 2021 beloopt het geplaatste en niet opgevraagde kapitaal in internationale instellingen 40.084,2 miljoen euro in rubriek 097 (36.936,6 miljoen euro eind 2020). Het gaat vooral om
participaties in het Europees Stabiliteitsmechanisme (21.544,5 miljoen euro), in de Internationale
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (4.236,5 miljoen Amerikaanse dollar) en in de Europese
Investeringsbank (11.796,0 miljoen euro).
In de eerste versie van de jaarrekening had het Rekenhof vastgesteld dat diverse bedragen afweken van de informatie in de laatste financiële verslagen van de desbetreffende instellingen. In de
tweede versie werden correcties doorgevoerd.
Zo verhoogde de FOD Buitenlandse Zaken het geboekte bedrag van het niet-opgevraagde kapitaal voor de Asian Development Bank en voor de Internationale Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling met respectievelijk 2,7 miljoen euro en 106,7 miljoen euro. De FOD Financiën heeft
146,1 miljoen euro aan niet-opgevraagd kapitaal voor de Ontwikkelingsbank van de Raad van
Europa opgenomen in zijn verplichtingen buiten balans.
Het Rekenhof stelt vast dat die correcties niet zijn opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening
met betrekking tot de rechten en verplichtingen buiten balans.
3.11

Toelichting

De toelichting is een van de vier delen van de jaarrekening, met de balans, de resultatenrekening
en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische
classificatie. De toelichting bevat de noodzakelijke informatie, onder meer technische gegevens
over de rekeningen, waardoor de balans en de resultatenrekening makkelijker te analyseren zijn
en waarmee ook de rechten en verplichtingen buiten balans kunnen worden gespecificeerd174 .
De toelichting bij de jaarrekening is weliswaar opgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit
van 29 april 2012, maar de kwaliteit van de algemene commentaar en van de bijlagen zou nog
moeten worden verbeterd. Bepaalde informatie over belangrijke rubrieken van de jaarrekening is
immers nog altijd afwezig, verkeerd of onvoldoende onderbouwd, en meer bepaald in de algemene
commentaar.

174 Artikel 2 van 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.
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4

Conclusies

4.1

Geraamde weerslag van de vaststellingen

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de belangrijkste correcties die voortvloeien uit de
problemen die hierboven aan bod kwamen, met een verwijzing naar de betrokken passages. Ze
bevat zowel de correcties die al in de aangepaste versie van de jaarrekening werden aangebracht
als de correcties die volgens het Rekenhof nog moeten worden uitgevoerd om de jaarrekening een
getrouw beeld te laten geven van de financiële en patrimoniale toestand van het algemeen bestuur. Als de voorgestelde correctie niet op een betrouwbare manier kan worden geraamd, wordt
in de tabel “N.B.” vermeld (niet beschikbaar).
Tabel 8 – Geraamde weerslag (in miljoen euro)
Punt in het
hofdstuk

Activa

Eerste versie van de jaarrekening 2021

Resultatenrekening

Begrotingssaldo

109.970,4

-22.541,5

3.402,3

Annulatie onterechte
correctieboekingen fiscale
opbrengsten

164,2

-164,2

-164,2

3.2.2.2

Te ontvangen facturen
Defensie

-15,1

15,1

3.2.2.3

Afboeking voorschotten
vaccins

3.2.3.1

Definitieve vaststelling van de
autonomiefactor

3.2.3.1

3.1.1

109.970,4

Passiva

-31,1

-31,1

-31,1

1.252,1

1.252,1

1.252,1

Correctie overdracht
bijzondere financieringswet

-133,2

-133,2

-133,2

3.3.2

Waardering Belfius, ASTRID
en Bois d’Havré

-28,5

-28,5

3.3.2

Schuldvordering gelijkgesteld
met een deelneming
Nationale Bank van België

298,9

3.4.3

Waardering
voorraden maskers
FOD Volksgezondheid

-126,7

3.8

Voorziening waarborgen
COVID-19-crisis
Overige
Totaal correcties

-126,7
49,3

-49,3

0,3

-0,3

0,6

1.231,9

497,1

734,8

923,6

-21.806,8

4.325,9

Verschil resultaatsverwerking
Aangepaste versie
van de Jaarrekening 2021

298,9

734,8
111.202,2

111.202,2
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Punt in het
hoofdstuk

Niet doorgevoerde
correcties

Activa

Passiva

Resultatenrekening

Begrotingssaldo

2.1

Eliminatie intercompany- en
intracompanytransacties

N.B.

N.B.

N.B

N.B.

3.1.1
3.1.3

Boeking fiscale verrichtingen
op basis van vastgestelde
rechten (inclusief boeking
openstaande vorderingen

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

3.1.1

Correctie dubbel geboekte
opbrengsten One Stop Shop
(raming)

-100,0

-100,0

3.1.2

Correctie borg en voorziening
geschil met Europese
Commissie Chinees textiel

3.1.2
3.2.2

-100,0

251,2

N.B.

251,2
-N.B.

251,2

Afgrenzing boekjaren

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

3.1.3
3.2.2.3

Overboeking negatieve saldi

N.B.

N.B.

3.2.2.2

Te ontvangen facturen
negatieve saldi

N.B.

59,7

N.B.

-59,7

3.2.2.2

Te ontvangen facturen
niet aangerekend in de
begrotingsboekhouding

3.2.2.3

Kosten 2022
FOD Volksgezondheid

-19,2

19,2

19,2

3.2.3.3

Federale bijdrage CREG

320,7

303,9
-624,6

303,9
-624,6

3.2.2.4

Plasticbijdrage

151,0

-151,0

-151,0

3.2.4

Sociale schulden niet
aangerekend in de
begrotingsboekhouding

3.2.4

Niet geboekte
personeelsgerelateerde
verplichtingen (overuren,
niet opgenomen
vakantiedagen,…)

3.3.1

Waardering gebouwen en
terreinen

-37,7

-236,7

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.

3.3.1.2

Eliminatie aankoop
gebouwen via Regie der
Gebouwen

3.3.1.2

Afschrijvingen van activa
beheerd door de Regie der
Gebouwen

-59,8

3.3.1.4

Gebouwen en terreinen
FOD Buitenlandse Zaken

700,0

700,0

3.3.1.1

Airbus A330 MRTT

108,0

57,7

-363,6
363,6
-59,8

50,3

N.B.
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Punt in het
hoofdstuk
3.3.1.1
3.4.2
3.3.2

Niet doorgevoerde
correcties
Correcties vaste activa en
voorraden Defensie
Waardering Apetra

Activa
N.B.

Passiva
N.B.

785,4

Resultatenrekening

Begrotingssaldo

N.B.
785,4

3.4

Overige correcties voorraden

N.B.

N.B.

N.B.

3.5

Ontbrekende post- en
bankrekeningen

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.
N.B.

3.6.2

Deposito- en consignatiekas
– gelopen niet vervallen
intresten

N.B.

N.B.

3.6.2

Correctie Deposito- en
Consignatiekas ongewijzigde
saldi

-19,9

19,9

3.6.2

Verkoop Résidence Palace

3.6

Correctie afgeleide financiële
producten -Rijksschuld

3.8

Correctie voorziening Swissair

3.8

Correctie nucleaire
voorzieningen
Overige correcties van
onvolledige inventaris

-308,0

-308,0

371,0

265,7

105,4

212,6

-212,6

2.837,7

-2.837,7

N.B.

N.B.

N.B.

N.B.
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4.2

Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen

De belangrijkste opmerkingen en aanbevelingen in dit hoofdstuk kunnen als volgt worden
samengevat.
Tabel 9 – Samenvatting van de opmerkingen en aanbevelingen
Punt in het
hoofdstuk

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste keer
vastgesteld
in de
jaarrekening

3.3.1
3.7

De inventaris van de
bezittingen, rechten, schulden
en verplichtingen van alle aard
blijft onvolledig.

Er moet jaarlijks een volledige inventaris
worden opgesteld (artikel 16 van de wet
van 22 mei 2003).

2011

2.1
3.1.2
3.2.2

De afgrenzing tussen boekjaren
wordt niet gerespecteerd, zowel
voor opbrengsten als kosten
(op te stellen en te ontvangen
creditnota’s en facturen).

De departementen moeten zich zo
organiseren dat ze de wettelijke
bepalingen en termijnen voor de
vaststelling en boeking van rechten
kunnen naleven.

2009

2.1.2

Er worden verrichtingen op
afgesloten boekjaren geboekt.

Dergelijke boekingen moeten worden
verboden.

2012

2.1.2
2.1.3
3.1.1
3.2.2
3.2.4
3.6.2

De jaarrekening bevat fouten
die het gevolg zijn van
tekortkomingen in Fedcom.
Ook voor gegevens die via
interface in Fedcom worden
opgenomen (o.a. de fiscale
opbrengsten, de schulden en
de personeelskosten) is de
aansluiting met onderliggende
details niet steeds beschikbaar
zodat de betrouwbaarheid
onvoldoende gegarandeerd is.

De Federale Accountant, PersoPoint
en de departementen moeten
meer aandacht besteden aan
de interne beheersing en de
verantwoordingsstukken.
De FOD Financiën moet voor elke
samenvattende boeking en voor elk
openstaand saldo dat zijn oorsprong
vindt in interfaceboekingen vanuit
achterliggende bronsystemen, het detail
kunnen aanleveren.

2019

De Federale Accountant moet precieze
en adequate procedures uitwerken
om alle onderlinge verrichtingen te
elimineren.

2009

2.1.2
De verrichtingen tussen
Punt 8 in
departementen zijn onvolledig
hoofdstuk 1 geconsolideerd.
2.1.2
3.5

Nog toe te wijzen oude
(fiscale) opbrengsten op
wachtrekeningen verhogen het
balanstotaal.

De departementen moeten een
oplossing uitwerken om deze rekeningen
aan te zuiveren.

2015

2.1.2
3.1.1
3.11

Bepaalde informatie in de
toelichtingen en de algemene
commentaar ontbreekt,
is foutief of onvoldoende
gestaafd.

De Federale Accountant moet de interne
samenhang en het revisieproces voor
deze documenten verbeteren. Daarnaast
moet hij bij de opmaak van de algemene
rekening meer aandacht besteden aan
de leesbaarheid en relevantie van de
informatie voor de gebruiker.

2011
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Punt in het
hoofdstuk

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste keer
vastgesteld
in de
jaarrekening

2.1.3
3.1.1
3.1.3
3.2.2
3.6.2

De departementen moeten inzicht
verwerven in de cijfergegevens. Ze
De departementen hebben
moeten minimaal de aansluiting
onvoldoende inzicht in hun
tussen verschillende rapporteringen
boekhoudkundige rapportering. en belangrijke schommelingen kunnen
verklaren. Daarnaast moeten ze
openstaande saldi periodiek analyseren.

2018

2.2

De Federale Accountant moet
De waarderingsregels
exhaustieve waarderingsregels opstellen
zijn onvolledig en de
en verspreiden. De departementen
departementen leven ze niet na. moeten de richtlijnen van de Federale
Accountant naleven.

2009

3.1
3.2.1

De departementen moeten
organisatorische en technische
Het concept van vastgesteld
maatregelen nemen om dat concept na
recht wordt niet goed toegepast
te leven. Zij moeten de verrichtingen
voor de opbrengsten en de
boeken op het moment dat de
kosten.
voorwaarden voor een vastgesteld recht
vervuld zijn.

2009

De FOD Financiën en de Federale
Accountant moeten de criteria voor
een vastgesteld recht bij fiscale
opbrengsten verduidelijken en hiervoor
de werkzaamheden van de speciale
werkgroep versnellen.

3.1.1
3.10.6

Voor de fiscale opbrengsten is
het concept vastgesteld recht
maar gedeeltelijk toegepast.

3.1.2
3.2.2
3.6.2

Er ontbreken
De departementen moeten elke boeking
verantwoordingsstukken, zowel
uitvoeren op basis van een passend
bij de kosten, de opbrengsten
verantwoordingsstuk.
als de schulden.

2009

3.1.2
3.1.3
3.4
3.6.1
3.9

De eindejaarsverrichtingen
(waardeverminderingen,
herklasseringen, overlopende
rekeningen) worden onvolledig
geboekt.

De departementen moeten de
instructies van de Federale Accountant
volgen.

2009

3.1.2
3.1.3
3.2.2
3.2.4
3.3.1

Het onjuiste gebruik van
de rekeningen van het
boekhoudplan vertekent
de voorstelling van de
jaarrekening.

De Federale Accountant moet het
uniforme gebruik van de rekeningen
opvolgen, en zo nodig bijkomende
instructies verstrekken.
De departementen moeten bij
het boeken van verrichtingen de
gebruikelijke regels van het dubbele
boekhouden respecteren (behalve als
ze incompatibel zijn met het KB van
10 november 2009).

2009

3.1.3
3.2.2
3.9

De herklassering van creditsaldi
naar het passief en van
debetsaldi naar het actief
gebeurt onvolledig.

De departementen moeten bij het einde
van het boekjaar de saldi analyseren en
waar nodig herklasseren.

2009

2017
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Punt in het
hoofdstuk

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste keer
vastgesteld
in de
jaarrekening

3.2.2
3.2.4

Sommige sociale schulden
(voornamelijk vakantiegeld) en
een deel van de te ontvangen
facturen worden niet in de
begrotingsboekhouding
geboekt.

Deze schulden moeten tegelijk in de
begrotingsboekhouding en de algemene
boekhouding worden geboekt.

2009

3.2.4

De departementen gaan
niet systematisch de
overeenstemming na van de
loon- en belastinggegevens met
Fedcom.

De departementen moeten ervoor
zorgen dat de geboekte bedragen in
Fedcom overeenstemmen met de loonen belastinggegevens.

2012

3.2.4

De personeelsgerelateerde
verplichtingen worden
onvolledig of foutief geboekt.

De Federale Accountant moet
zijn instructies aanpassen zodat
de departementen alle sociale
verplichtingen boeken waarvan ze
kennis hebben.

2009

3.3.1

De gebouwen en terreinen
zijn onvolledig in de balans
opgenomen en meestal niet
geherwaardeerd op basis van
hedendaagse, betrouwbare en
volledige gegevens.

De departementen en de Regie der
Gebouwen moeten de inventaris van
gebouwen en terreinen vervolledigen en
actualiseren.
De Federale Accountant moet de
boekings- en waarderingsmethode
bepalen.

2016

3.3.1
3.4

Defensie heeft een plan om
zijn voorraden te herklasseren
uitgevoerd. Dat plan heeft
echter niet tot een correcte
boeking, klassering en
waardering van de voorraden en
materiële vaste activa geleid.

Om een getrouw beeld van zijn activa
te geven moet Defensie de nodige
controleactiviteiten en correcties
voortzetten.

2017

3.3.2
3.10.8

In de jaarrekening wordt
onvoldoende rekening
gehouden met de meest
recente informatie over de
participaties.

De departementen moeten jaarlijks
de inventaris van de participaties
actualiseren alsook de gerelateerde
buitenbalansverplichtingen.

2011

3.3.2

De geboekte herwaarderingen
van financiële vaste activa
zijn in sommige gevallen niet
in overeenstemming met de
economische realiteit.

De Federale Accountant en
de departementen moeten de
participaties nauwer opvolgen en bij
de herwaarderingen nagaan of deze
economisch gezien gerechtvaardigd zijn.

2021

3.5

Bepaalde bank- en
postrekeningen en kassen zijn
De departementen moeten al hun
niet opgenomen in Fedcom en
rekeningen en verrichtingen zonder
dus evenmin in de balans. Voor uitstel opnemen in Fedcom.
andere ontbreken verrichtingen.

2010
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Punt in het
hoofdstuk

Vaststelling

Aanbeveling

Eerste keer
vastgesteld
in de
jaarrekening

De departementen moeten de
wachtrekeningen permanent opvolgen
zodat op het jaareinde alle saldi kunnen
toegewezen worden aan de gepaste
rekeningen.

2010

3.5

Op wachtrekeningen
die gekoppeld zijn aan
postrekeningen staan op
het einde van het jaar nog
belangrijke saldi open.

3.5

Opbrengsten van de
FOD Economie zijn niet geboekt De bedragen moeten worden
in de begrotingsboekhouding
gestort aan de Schatkist en als
en blijven op een
begrotingsontvangsten geboekt.
wachtrekening.

2017

De boekingen van de afgeleide
producten zijn niet correct en
onvolledig.

De FOD Financiën moet de verrichtingen
en waarderingen van de afgeleide
producten boeken overeenkomstig het
koninklijk besluit van 10 november 2009.

2020

3.6.2

De verkoop van het Résidence
Palace werd nog niet geboekt.

Bij belangrijke transacties waarbij
meerdere departementen betrokken
zijn, is er meer afstemming en
informatie-uitwisseling nodig om een
juiste en tijdige boeking te garanderen.

2019

3.7

Om uiteenlopende
redenen voeren sommige
departementen rechtstreekse
aanpassingen van het eigen
vermogen uit.

De departementen moeten hun balans
opstellen op basis van de volledige
inventaris.

2010

3.7

De balans bevat zowel een
nettoactief als een nettopassief,
terwijl dit overeenkomstig het
boekhoudplan gesaldeerd moet
worden voorgesteld.

De Federale Accountant moet
de rekeningen van nettoactiva
en nettopassiva salderen om het
nettopatrimonium voor te stellen op de
balans.

2021

3.8

De voorzieningen
zijn onvolledig en de
waarderingsregels ervoor
worden niet coherent
toegepast.

De departementen moeten zich
houden aan de richtlijnen van de
Federale Accountant, hun ramingen
onderbouwen en de nodige boekingen
doen.

2009

3.9

De kosten en opbrengsten zijn
overschat door boeking van
verrichtingen voor rekening van
derden in de klassen 6 en 7.

De departementen moeten de
verrichtingen voor rekening van derden
boeken in de passende rekeningen van
klasse 4.

2011

3.10

De rechten en verplichtingen
buiten balans zijn onvolledig.

De Federale Accountant moet de
rechten en verplichtingen voor alle
departementen beter in kaart brengen
en ze boeken.

2012

3.10

Vorderingen die in de balans
moeten worden voorgesteld,
zijn opgenomen onder de
rechten en verplichtingen
buiten balans van de
FOD Financiën.

De FOD Financiën moet alle
vastgestelde rechten in de balans en de
resultatenrekening boeken.

2017

3.6.1
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Hoofdstuk 3

Algemeen bestuur: uitvoeringsrekening van de begroting

Algemeen bestuur:
uitvoeringsrekening van de
begroting
Het nettobegrotingssaldo (op basis van vastgesteld recht) bedraagt -21.031,1 miljoen euro. Het
Rekenhof stelde diverse tekortkomingen vast die een impact hebben op de juistheid van dit saldo. Zo
stelt het vast dat de fiscale ontvangsten ook in 2021 nog steeds niet correct op basis van vastgesteld
recht worden geboekt en bijgevolg geen correct beeld geven. Een gedeelte ervan wordt nog altijd op
kasbasis geboekt en de FOD Financiën past het principe ‘vastgesteld recht’ niet éénduidig toe.
Bovenstaande problemen verklaren in grote mate waarom de FOD BOSA voor de berekening van het
vorderingensaldo volgens de economische groepering rekening houdt met de fiscale ontvangsten op
kasbasis (i.p.v. vastgesteld recht). Bovendien steunt de FOD BOSA op afzonderlijke overzichten die de
FOD Financiën hem bezorgt. De kasontvangsten volgens deze staten (54.036,0 miljoen euro) liggen
471 miljoen euro lager dan deze volgens de Algemene Rekening (54.507,0 miljoen euro). Het verschil is
in hoofdzaak toe te schrijven aan tijdsverschillen in de budgettaire verwerking van fiscale verrichtingen binnen de FOD Financiën. Het Rekenhof ontving geen afdoende verantwoording voor dit verschil.
Hierdoor is er onzekerheid over de juistheid van de kasontvangsten.
Volgens de kasgegevens van de Algemene Rekening inde de Staat in 2021 in totaal 128.573,5 miljoen euro aan ontvangsten. Deze bestaan uit fiscale ontvangsten (124.142,6 miljoen euro) en nietfiscale ontvangsten (4.430,9 miljoen euro). De kasontvangsten opgenomen in de middelenbegroting
bedroegen 54.507 miljoen euro.
De totale uitgaven (exclusief de uitgaven van de rijksschuld) bedroegen 79.223,1 miljoen euro. Een
aanzienlijk deel van deze uitgaven (47.519,5 miljoen euro) bestond uit afdrachten aan andere overheden (de sociale zekerheid, de gewesten en gemeenschappen, de Europese Unie en de lokale overheden).
De uitgaven voor de eigen werking van de federale overheid bedroegen 31.703,6 miljoen euro.
De overdrachten vanuit de federale overheid naar andere overheden (vanuit derdengelden, toewijzingsfondsen of uitgavenbegroting) bedroegen in 2021 121.213,1 miljoen euro. Als daarbij de financiering van de werking van de federale overheid (32.075,5 miljoen euro) wordt geteld, dan bedraagt
de totale uitgaande kasstroom vanuit die federale overheid 153.289,6 miljoen euro. De totale geïnde
ontvangsten (128.573,5 miljoen euro) volstonden in 2021 niet om die totale uitgaande kasstroom te
financieren; het tekort bedroeg 24.716,1 miljoen euro.

100

1

Nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur

Het nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur van de federale Staat is het verschil tussen alle ontvangsten die zijn aangerekend op de middelenbegroting (hierna: de ‘middelen’) enerzijds en alle uitgaven die zijn aangerekend op de algemene uitgavenbegroting anderzijds.
De ‘toegewezen’ fiscale ontvangsten (64.084,5 miljoen euro) en de ontvangsten die de federale
Staat int voor rekening van derden (9.982,0 miljoen euro) worden dus niet meegerekend. Het
nettobegrotingssaldo houdt ook geen rekening met sommige verrichtingen van de rijksschuld 175:
bij de ontvangsten is dat de opbrengst van leningen (43.575,4 miljoen euro), de verkoop van overheidseffecten (1.751 miljoen euro) en de aanmuntingen 176 (27,5 miljoen euro). Bij de uitgaven zijn
dat de aflossingen van de rijksschuld (17.340,8 miljoen euro), de terugkoop van overheidseffecten
(2.657,5 miljoen euro) en de ontmuntingen (0,7 miljoen euro).
De middelen en uitgaven worden in de uitvoeringsrekening van de begroting van het algemeen
bestuur in principe geboekt op basis van de vastgestelde rechten die in de loop van het begrotingsjaar ten gunste of ten laste van de diensten van algemeen bestuur zijn vastgesteld.
Het nettobegrotingssaldo (op basis van vastgesteld recht) bedraagt -21.031,1 miljoen euro. De tabel
hieronder bevat een meer gedetailleerd overzicht van de samenstelling van dit saldo.
Tabel 10 – B
 egrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur op basis van de vastgestelde rechten
(in miljoen euro)*
Omschrijving
Lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten

2021
58.192,0

Lopende verrichtingen

56.706,8

Kapitaalverrichtingen

1.485,2

Lopende uitgaven en kapitaaluitgaven
Primaire uitgaven

79.223,1
71.917,7

Intrestlasten

7.305,4
Nettobegrotingssaldo

-21.031,1

(*) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof, op basis van de uitvoeringsrekening van de begroting en de gegevens van de administratie
Dit nettobegrotingssaldo (-21.031,1 miljoen euro) bedraagt 3,5 miljoen euro minder dan het nettobegrotingssaldo volgens de Algemene Rekening (-21.034,6 miljoen euro)177. Het verschil is toe te
schrijven aan de aan- en ontmuntingen (netto 26,8 miljoen euro) en aan de terugbetaling van

175 De verschillen tussen het nettobegrotingssaldo (-21.031,1 miljoen euro) en het begrotingssaldo van de samenvattende
rekening van de begrotingsverrichtingen (4.325,9 miljoen euro: zie punt 1.3 van hoofdstuk 2) worden ook verklaard in tabel
B.1 van het Volume II - Tabellen van dit 179 e Boek – deel I.
176 Aanmuntingen en ontmuntingen zijn ontvangsten van of terugstortingen aan de Nationale Bank van de tegenwaarde van
het in omloop brengen of het uit omloop nemen van muntstukken. De ontvangsten (aanmuntingen) hebben een ESR-code
97 en de uitgaven (ontmuntingen) een ESR-code 92.
177 FOD BOSA, Commentaar bij de Algemene Rekening van het Algemeen Bestuur, punt 2.3, p. 106.
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leningen van de NMBS en Infrabel (-30,3 miljoen euro). Deze verrichtingen behoren tot de schuld
en mogen daarom niet mee verrekend worden in het nettobegrotingssaldo.
Daarnaast stelde het Rekenhof diverse andere tekortkomingen vast die een impact hebben op de
juistheid van het nettobegrotingssaldo. Zo moeten de fiscale ontvangsten vanaf het jaar 2017 worden geboekt op basis van vastgestelde rechten en niet langer op basis van de geïnde ontvangsten 178 .
Het Rekenhof stelt echter vast dat ook in 2021 de fiscale ontvangsten nog steeds niet correct op basis van vastgestelde rechten worden geboekt en bijgevolg geen getrouw beeld geven. Zo wordt een
gedeelte van de fiscale ontvangsten nog altijd op zuivere kasbasis geboekt (voornamelijk directe
belastingen). Ook past de FOD Financiën het begrip ‘vastgesteld recht’ niet eenduidig toe. Voor
een volledig overzicht van de vastgestelde tekortkomingen verwijst het Rekenhof naar punt 3.1.1
van hoofdstuk 2.
Het verschil tussen de ontvangsten op basis van vastgestelde rechten (58.192,0 miljoen euro)179 en
de geïnde ontvangsten volgens de uitvoeringsrekening van de begroting (54.507,0 miljoen euro)180
bedraagt +3.685,0 miljoen euro. Het betreft onder meer, enerzijds, +3.479,5 miljoen euro aan
geschillen, +402,1 miljoen euro aan boetes en +1.118,9 miljoen euro aan bedrijfsvoorheffing, en,
anderzijds, -1.028,4 miljoen euro aan kohieren personenbelasting en -385,5 miljoen euro aan kohieren vennootschapsbelasting.
De problemen bij de eenduidige bepaling en toepassing van de vastgestelde rechten van de fiscale
ontvangsten verklaren in grote mate waarom de FOD BOSA voor de berekening van het vorderingensaldo volgens de economische groepering rekening moet houden met de fiscale ontvangsten
op kasbasis (i.p.v. vastgesteld recht). Het INR gebruikt het vorderingensaldo volgens de economische groepering vervolgens om het definitieve vorderingensaldo van de federale overheid te
berekenen 181 .
Voor de berekening van het vorderingensaldo volgens de economische groepering gebruikt de
FOD BOSA echter niet de geïnde kasontvangsten volgens de uitvoeringsrekening van de begroting,
maar steunt hij op afzonderlijke overzichten met de geïnde kasontvangsten die de FOD Financiën
(hierna: ‘fiscale overzichten van de FOD BOSA’) hem bezorgt.
Het Rekenhof merkt hierbij op dat de geïnde kasontvangsten volgens de fiscale overzichten van de
FOD BOSA (54.036,0 miljoen euro) 471 miljoen euro lager liggen dan de geïnde ontvangsten volgens de uitvoeringsrekening van de begroting (54.507,0 miljoen euro). Het verschil is in hoofdzaak
toe te schrijven aan tijdsverschillen in de budgettaire verwerking van terugbetalingen of transferten binnen de FOD Financiën 182 , zowel in de definitieve uitvoeringsrekening van de begroting
als in de fiscale overzichten van de FOD BOSA. Zo boekte de FOD Financiën in de uitvoeringsrekening van de begroting 2020 alsnog, en ten onrechte, een terugbetaling van 709,3 miljoen euro

178
179
180
181

Artikel 134, vijfde lid van de wet van 22 mei 2003.
Waarvan 53.631,5 miljoen euro fiscale middelen en 4.560,4 miljoen euro niet-fiscale middelen.
Waarvan 50.098,3 miljoen euro fiscale middelen en 4.408,7 miljoen euro niet-fiscale middelen.
De FOD BOSA merkt op dat zelfs als de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten op basis van vastgesteld
recht betrouwbaar zou zijn en dus als basis zou kunnen dienen voor de berekening van het vorderingensaldo volgens economische groepering, het niet zeker is of het INR deze berekeningswijze zou overnemen. Eurostat stelt immers strenge eisen
in verband met een statistische methode om de niet-inbare vastgestelde rechten te bepalen. Mogelijk blijft het INR toch
verder werken met kasontvangsten.
182 Om btw-ontvangsten te kunnen toewijzen aan openstaande btw-schulden.
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van begin 2021 in mindering van de ontvangsten 2020 183 . De uitvoeringsrekening van de begroting
2021 houdt hierdoor ten onrechte geen rekening met deze terugbetalingen. Voorts verschillen de
fiscale overzichten van de FOD BOSA voor 231 miljoen euro met de uitvoeringsrekening van de
begroting door een tijdsverschil in de budgettaire aanrekening, dat verband houdt met het interne btw-registratieproces. De aangehaalde verschillen zijn toe te schrijven aan fouten in de onderliggende boekings- of rapporteringsschema’s. De FOD Financiën heeft deze schema’s in 2021 al
aangepast of zal deze in 2022 nog verder aanpassen.
Het Rekenhof ontving noch van de FOD Financiën noch van de FOD BOSA een afdoende verantwoording voor het verschil in berekeningsmethode van de geïnde fiscale kasontvangsten.
Hierdoor kon het de juistheid van de fiscale kasontvangsten op het jaareinde niet nagaan. Het
beveelt beide FOD’s aan de methode om de fiscale kasontvangsten te berekenen éénduidig te bepalen en de rapportering hierop af te stemmen 184 .
Het Rekenhof zal in de tweede helft van oktober, in zijn 179e Boek - deel III, waarin het het begrotingsbeleid van de federale overheid evalueert in een meerjarenperspectief en in een Europese
context, de overgang van het nettobegrotingssaldo volgens de uitvoeringsrekening van de begroting naar het (definitieve) vorderingensaldo van de federale overheid nader toelichten.

2

Ontvangsten

2.1

Inleiding

De federale Staat moet een algemene rekening opstellen in overeenstemming met de wet van
22 mei 2003. Die wet organiseert de registratie, in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding, van de opbrengsten, ontvangsten, kosten en uitgaven op basis van vastgestelde
rechten 185 .
De begrotingsboekhouding registreert alleen de vastgestelde rechten die een financiële afwikkeling voor eigen rekening en met een derde impliceren.
De definitie van een vastgesteld recht eist dat aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:
• Het bedrag van de schuld of van de vordering van de Staat is nauwkeurig vastgesteld.
• De identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is bepaalbaar.
• De verplichting om te betalen bestaat.
• De betrokken dienst beschikt over een verantwoordingsstuk (artikel 8 van de voornoemde wet).
Het begrip ‘verplichting om te betalen’ wordt gepreciseerd in het koninklijk besluit van 10 november 2009. Artikel 20 bepaalt onder meer dat, voor de fiscale ontvangsten, de verplichting bestaat
op de wettelijk vastgelegde datum van het bepalen van het invorderingsrecht. Wanneer de storting voorafgaat aan de bepaling van het invorderingsrecht, bijvoorbeeld in de vorm van voorschotten of een voorheffing, is het echter de datum van de ontvangst van de sommen die in aanmerking
moet worden genomen.

183 Het betreft 688,5 miljoen euro aan vennootschapsbelasting en 20,8 miljoen euro aan belasting niet-inwoners.
184 Zie ook het artikel Beheer van de fiscale IT-toepassingen bij de FOD Financiën in hoofdstuk 5.
185 In de begrotingsboekhouding hebben de vastgestelde rechten betrekking op de vereffeningen.
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Onafhankelijk van de registratie op basis van vastgestelde rechten, bepaalt de wet van
22 mei 2003 ook dat in de begrotingsdocumenten, ter informatie, de raming van de tijdens het
jaar geïnde of betaalde bedragen moet worden vermeld (artikelen 49 en 64).
Het algemeen bestuur past het beginsel van de vastgestelde rechten niet correct toe voor de boeking van zijn verrichtingen, in het bijzonder op fiscaal vlak (zie punt 3.1.1 van hoofdstuk 2). Dat
probleem en andere tekortkomingen hebben ertoe geleid dat het Rekenhof zich ervan onthield
een oordeel te formuleren over de jaarrekening 2020 186 van de federale Staat.
Binnen die context worden de commentaren over de begrotingsrealisaties op het vlak van ontvangsten geformuleerd op basis van de beschikbare kasgegevens.
2.2

Fiscale en niet-fiscale ontvangsten geïnd door de Staat

Volgens de kasgegevens van de algemene rekening inde de Staat in 2021 in totaal 128.573,5 miljoen euro aan ontvangsten, dit is 15.268,1  miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Zoals hierna
aangegeven, wordt het merendeel van die ontvangsten (121.213,1  miljoen euro, d.i. 94,3  %) gebruikt om andere overheden te financieren.
Het Rekenhof wijst erop dat de totale kasontvangsten in de algemene rekening 471 miljoen euro
hoger liggen dan de totale kasontvangsten die de FOD BOSA bepaalde op basis van de fiscale
overzichten van de FOD Financiën (meer details in punt 1 van hoofdstuk 2).
De geïnde ontvangsten, met inbegrip van de ontvangsten van derden, bestaan uit fiscale
(124.142,6  miljoen euro) en niet-fiscale ontvangsten (4.430,9  miljoen euro).

186 Rekenhof, 178e Boek - deel IV: Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2021, p. 11 en volgende, www.rekenhof.be.
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2.2.1

Fiscale ontvangsten

De volgende grafiek geeft de verdeling in categorieën weer van de fiscale ontvangsten die de federale Staat in 2021 inde.
Grafiek 2 – Door de Staat in 2021 geïnde fiscale ontvangsten per belastingcategorie (in miljoen euro)
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
Drie ontvangsten vertegenwoordigen samen 77,2 % van de door de Staat geïnde ontvangsten,
namelijk de personenbelasting (43.228,2 miljoen euro), de btw (33.182,8 miljoen euro) en de vennootschapsbelasting (19.464,2 miljoen euro).
De fiscale ontvangsten stijgen in 2021 met 14.594,1 miljoen euro (+13,3 %) in vergelijking met 2020,
een jaar dat werd gekenmerkt door de COVID-19-crisis. Ook nemen ze licht toe (1,9 %) tegenover
2019 (12.868,5 miljoen euro).
Die stijging moet worden gerelativeerd in het licht van de uitzonderlijke evolutie van het bbp uitgedrukt in lopende prijzen (+10,8 %). De fiscale heffingen door de Staat zijn gestegen van 24,0 %
van het bbp in 2020 naar 24,5  % van het bbp in 2021.
De toename in vergelijking met 2020 houdt hoofdzakelijk verband met twee ontvangsten die heel
gevoelig zijn voor conjuncturele effecten: de ontvangsten uit btw (+6.001,8 miljoen euro, +22,1 %)
en uit vennootschapsbelasting (+6.460,6 miljoen euro, +49,7 %). De stijging van de andere fiscale
ontvangsten is daarentegen beperkter dan die van het bbp tegen lopende prijzen: onder meer de
opbrengst uit personenbelasting (+1.164,6 miljoen euro, +2,8 %) en die van douane en accijnzen
(+1.020,7 miljoen euro, +9,4 %). De minder gunstige evolutie van de personenbelasting wordt verklaard door de steunmaatregelen om in 2020 het beschikbare inkomen van de huishoudens te stabiliseren, die de personenbelasting minder gevoelig hebben gemaakt voor conjuncturele effecten.
2.2.2 Niet-fiscale ontvangsten
In 2021 bedroegen de niet-fiscale ontvangsten (uitgezonderd ontvangsten van derden) op kasbasis
4.408,7 miljoen euro, waarvan 3.326,0 miljoen euro lopende ontvangsten en 1.082,7 miljoen euro

Algemeen bestuur: uitvoeringsrekening van de begroting / 105

kapitaalontvangsten. De niet-fiscale ontvangsten zijn onregelmatiger dan de fiscale 187, onder meer
doordat de dividenden variëren. In vergelijking met de ramingen van de begrotingscontrole werd
45 miljoen euro meer gerealiseerd (+1 %).
In het licht van de ESR-normen heeft 3.649,2 miljoen euro van die ontvangsten in fine een weerslag op het vorderingensaldo. Het verschil met de geïnde niet-fiscale ontvangsten vloeit voort uit
de ontvangsten in verband met het beheer van de openbare schuld, zoals wisselkoerswinsten op
de financiële dienst van de schuld of de ontvangsten uit afgeleide producten.
Verdeling van de niet-fiscale ontvangsten
Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is het merendeel van de niet-fiscale ontvangsten afkomstig van de FOD Financiën (2.501,1  miljoen euro valt specifiek onder deze FOD188 , en 644,9  miljoen euro voor het beheer van de openbare schuld). De FOD realiseerde 72 % van de geïnde
niet-fiscale ontvangsten (op kasbasis) in 2021.
Grafiek 3 – Niet-fiscale ontvangsten 2021 op kasbasis per departement (in %)
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Bron: Rekenhof
In 2021 werd 653,1 miljoen euro meer geïnd aan niet-fiscale ontvangsten dan in 2020, voornamelijk
door de toename van de dividenden die de financiële instellingen storten (+477,7  miljoen euro).
Die stijging wordt vooral verklaard door de opschorting van de beperkingen die de Europese
Centrale Bank oplegde 189 . Die ontvangsten blijven echter beperkter dan vóór de COVID-19-crisis.
De ontvangsten die met de inning van de dividenden van de andere instellingen en vennootschappen (Proximus, FPIM, NBB enz. 190) samenhangen, bedroegen 563 miljoen euro, d.i. 125 miljoen
minder dan in 2020, door de impact van de COVID-19-crisis.

187 De ontvangsten bedroegen respectievelijk 4.683,6 miljoen euro in 2016, 7.364,9 miljoen euro in 2017, 5.559,2 miljoen euro
in 2018, 5.031,5 miljoen euro in 2019 en 3.755,6 miljoen euro in 2020.
188 Het betreft de ontvangsten die specifiek onder de FOD Financiën vallen, zoals de thesaurieontvangsten (dividenden, diverse bijdragen en premies), die van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (moratoire intresten aangaande belastingen).
189 Zie Rekenhof, 178e Boek– deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I - Commentaar,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 42, www.rekenhof.be, en het persbericht van
de ECB van 15 december 2020: “ECB vraagt banken om dividenden te staken of te beperken tot en met september 2021”.
190 Bpost heeft de voorbije twee jaar geen dividenden uitgekeerd.
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ESR-classificatie van de niet-fiscale ontvangsten
Grafiek 4 – Classificatie van de niet-fiscale ontvangsten 2021 (in miljoen euro)
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Bron: Rekenhof
De inkomensoverdrachten (interne overdrachten aan het overheidsbestuur en andere overdrachten) omvatten onder andere de bijdragen afkomstig van de operatoren van de nucleaire sector
(103,5 miljoen euro), de bijdragen van de banksector voor het beschermingsfonds voor deposito’s
(445,7 miljoen euro) en de ontvangsten afkomstig van de Europese Unie om het herstelplan te
financieren (162,5 miljoen euro). De bijdrage van de energiesector voor de ontmanteling van de
kerncentrales bedraagt 83,5 miljoen euro (+11,5 miljoen euro in vergelijking met 2020) door de stijgende elektriciteitsprijzen eind 2020 en de beschikbaarheid van de centrales. Bovenop dat bedrag
komt nog 20 miljoen euro aan bijdragen voor de verlenging van Doel 1 en 2.
De Europese Commissie kende 162,5  miljoen euro toe in het kader van het plan voor herstel en
veerkracht. Dat bedrag werd rechtstreeks toegewezen aan het begrotingsfonds voor investeringen
op het vlak van klimaat, transitie en herstel van de begroting van de FOD BOSA. Het vertegenwoordigt een voorschot van 13 % op het initiële bedrag dat aan de federale overheid werd beloofd.
De Europese Unie moet het totaalbedrag van de ontvangst voor de periode 2021-2026 nog herzien.
De effectieve betaling van de fondsen door Europa hangt af van het halen van de mijlpalen en
doelstellingen die vooraf voor elk project vastgelegd zijn.
De hypothecaire retributies191 (270,8 miljoen euro) en de inningskosten die de Europese Unie terugbetaalt (277,2   miljoen euro) vallen onder de ontvangsten die samenhangen met de dienstprestaties. De inningskosten voor douanerechten, vastgelegd op 25 % van het bedrag van de eigen
ontvangsten van de Europese Unie op kasbasis belopen maar 277,2  miljoen euro, d.i. 174,0 miljoen euro minder in vergelijking met 2021. Die daling wordt voornamelijk verklaard doordat
251,2 miljoen euro ter beschikking werd gesteld om een eventuele boete voor België te betalen
die zou voortkomen uit het ontbreken van maatregelen om te voorkomen dat textielproducten
en schoenen van Chinese origine worden onderschat. Dat bedrag, dat op een rekening van de

191 Het gaat voornamelijk om de registratie-, hypotheek- en griffierechten evenals om het aanleggen van documentatie in
verband met het patrimonium en de attesten van erfopvolging die worden geïnd door de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.
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Europese Commissie werd gestort om intrest wegens laattijdig betalen te voorkomen, wordt in
ESR-termen beschouwd als een gewoon financieel voorschot en heeft bijgevolg geen impact op het
vorderingensaldo van de Belgische overheden 192 .
De opbrengst uit de vervreemdingen wordt beïnvloed door de verkoop van gebouwen en mate- riaal door Defensie (+70,9  miljoen euro). Die ontvangsten zijn bestemd voor een begrotingsfonds193
waarmee Defensie die ontvangsten kan hergebruiken.
2.3

Ontvangsten van de middelenbegroting

Op de middelenbegroting van de federale Staat werd in 2021 54.507,0 miljoen euro opgenomen (op
kasbasis). Dat bedrag werd berekend door de ontvangsten voor derden en de toegewezen ontvangsten af te trekken van alle door de Staat geïnde ontvangsten.
In vergelijking met 2020 (45.414,1 miljoen euro) zijn de middelen met 9.092,9 miljoen euro toegenomen (+20,0 %), vooral door de hogere opbrengsten van de vennootschapsbelasting (+6.380,6 miljoen euro) en van de douane en accijnzen (+1.260,1 miljoen euro). Ze liggen echter iets lager dan de
middelen in de middelenbegroting 2019 (56.850,1 miljoen euro).
Tabel 11– Eigen middelen van de federale Staat in 2021 op kasbasis (in miljoen euro)
Soort middelen

Realisaties

Vennootschapsbelasting

19.188,7

Personenbelasting

16.837,7

Douane en accijnzen

9.326,9

Niet-fiscale ontvangsten

4.408,7

Zegels, boetes

4.152,9

Andere

592,2
Totaal

54.507,0

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën
De middelenbegroting van de federale Staat bevat in 2021 geen ontvangsten uit de roerende voorheffing en de btw. Op grond van diverse wettelijke bepalingen vloeiden die immers integraal naar
andere overheden (voornamelijk de deelstaatentiteiten en de socialezekerheidsstelsels). In het bijzonder waren de btw-ontvangsten onvoldoende om deze verplichte overdrachten te financieren,
waardoor andere ontvangsten uit de middelenbegroting moesten worden aangesproken.

192 Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 22 december 2020 betreffende de begroting van de fondsen voor 2021 mag dat
bedrag worden afgehouden vóór de terugbetalingen aan de Belgische Schatkist, die de Europese Gemeenschappen moeten betalen als invorderingskosten.
193 Begrotingsfonds 16-4 voor wedergebruik van de ontvangsten voortvloeiend uit prestaties van derden, vervreemding van
overtollig geworden materieel, waren of munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel uitmaken van
het aan het beheer van de minister van Defensie toevertrouwd patrimonium.
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3

Uitgaven

Dit punt gaat dieper in op de samenstelling van de uitgavenkredieten (vereffeningskredieten) en
de gerealiseerde uitgaven voor het jaar 2021 (punten 3.1 en 3.2).
3.1

Samenstelling van de kredieten 2021

De initieel toegekende kredieten 2021 bedroegen 101.365,4 miljoen euro. In de loop van het jaar
keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers verhogingen voor 5.379,6 miljoen euro goed. De
regering diende daartoe vijf begrotingsaanpassingen in. Rekening houdend met de administratieve plafondverhogingen die in de loop van het jaar werden toegekend 194 (variabele kredieten),
bedroegen de vereffeningskredieten uiteindelijk 106.746,7 miljoen euro, waarvan 74.442,2 miljoen euro voor de primaire uitgaven.
Onderstaande tabel bevat het overzicht van de toegekende vereffeningskredieten 2021.
Tabel 12 – Samenstelling van de vereffeningskredieten 2021 (in miljoen euro)1
Initieel
toegekende
kredieten

Aanpassingen
begroting

Primaire uitgaven

69.783,8

4.658,3

-1,6

1,7

74.442,2

Uitgaven van de
rijksschuld

24.252,2

822,2

-118,4

0

24.956,0

7.329,4

-100,9

120,0

0

7.348,5

101.365,4

5.379,6

0

1,7

106.746,7

Intrestlasten van de
rijksschuld2
Totaal

Herverdelingen

Aanpassingen
Totaal
plafond
kredieten

(1) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.
(2) D
 eze worden grotendeels aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld, en in mindere mate op de secties 18 – Financiën en 33 –
Mobiliteit en Vervoer.

Bron: Rekenhof
Voor de primaire uitgaven stegen vooral de kredieten (+4.658,3 miljoen euro) voor:
• de dotaties aan de sociale zekerheid (+2.016,8 miljoen euro). Het betreft hier een nettotoename.
Zo steeg de evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid voor de zelfstandigen in de loop van het
jaar met 2.507,8 miljoen euro en de toelagen voor de geneeskundige verzorging met 1.472,2 miljoen euro, maar daalde de evenwichtsdotatie aan de sociale zekerheid voor de werknemers met
-1.914,9 miljoen euro;
• de algemene interdepartementale provisies bij de FOD BOSA (+807,4 miljoen euro) en in het
bijzonder de COVID-19-provisie (+729,3 miljoen euro);
• de bijkomende dotaties aan de regio’s voor de cofinanciering van de COVID-19vaccinatieprogramma’s (+362,5 miljoen euro);
• de investeringsdotaties aan de Regie der Gebouwen (+281 miljoen euro);
• de bijkomende subsidies aan de CREG in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief
(+276 miljoen euro).
194 Toegekende kredieten mogen in principe niet worden overschreden. Voor de variabele kredieten kan de minister echter
plafondverhogingen toekennen tijdens het begrotingsjaar.
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De bijkomende kredieten voor de rijksschuld dienden vooral om effecten terug te kopen in het
kader van het schuldbeheer.
3.2

Gerealiseerde uitgaven 2021

De realisaties omvatten alle uitgaven van de Staat, dus inclusief afdrachten en dotaties.
Tabel 13 – Uitgaven in 2021 (in miljoen euro)1
Primaire uitgaven

71.917,7

Uitgaven van de rijksschuld

19.999,0

Intrestlasten van de rijksschuld

2

Totaal

7.305,4
99.222,1

(1) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.
(2) D
 eze worden grotendeels aangerekend op sectie 51 – Rijksschuld, en in mindere mate op de secties 18 – Financiën en 33 –
Mobiliteit en Vervoer.

Bron: Rekenhof
De functionele benadering (zie punt 3.2.2) deelt de uitgaven in op basis van de opdrachten van
de diensten zoals opgenomen in de secties van de algemene uitgavenbegroting. De economische
benadering (zie punt 3.2.3) splitst de uitgaven volgens de uitgaande financiële stroom die ze veroorzaken. Deze voorstelling steunt op de ESR 2010-classificiatie 195 .
De uitgaven van de rijksschuld (19.999,0 miljoen euro) hebben, naast de terugkoop van effecten
(2.657,5 miljoen euro), ook betrekking op ontmunting (0,7 miljoen euro) en de terugbetaling van
leningen (lange en middellange termijn) die op vervaldag komen (17.340,8 miljoen euro). Die worden veelal gefinancierd door nieuwe leningen 196 . Het gaat hier dus niet om schuldafbouw, maar
om schuldbeheer. De uitgaven van de rijksschuld worden niet meegeteld in het begrotingssaldo
en worden bijgevolg hierna niet besproken 197.

195 Het Rekenhof geeft beide benaderingen hier vereenvoudigd weer. Voor een gedetailleerd overzicht: zie Volume II van dit
Boek. Wat de toegekende kredieten betreft, houden de tabellen van Volume II voor de variabele kredieten rekening met
het beginsaldo van het organiek fonds in plaats van met de door het parlement goedgekeurde administratieve plafonds.
Dat verklaart waarom de kolommen met de toegekende kredieten en het saldo afwijken van de tabellen van dit volume I.
196 Deze nieuwe leningen zijn opgenomen in titel III van de middelenbegroting.
197 In hoofdstuk 5 is een artikel gewijd aan de analyse van de evolutie van de rijksschuld.
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3.2.1

Benutting van de vereffeningskredieten

Algemeen
De uitgaven bedragen 79.223,1 miljoen euro, dit is 96,9 % van de toegekende vereffeningskredieten (81.790,6 miljoen euro). Het saldo aan niet-aangewende kredieten (onderbenutting) bedraagt 2.567,5 miljoen euro. De onderbenutting is als volgt samengesteld (volgens de economische
benadering):
Tabel 14 – Onderbenutting 2021 volgens de economische classificatie (in miljoen euro)*
Omschrijving

Toegekend

Vereffend

Personeels- en werkingsuitgaven

9.320,8

8.906,9

413,8

95,6 %

Intrestlasten, exclusief rijksschuld

22,5

21,4

1,1

95,1 %

Overdrachten van inkomens naar andere
sectoren van de economie

11.003,1

10.736,9

266,2

97,6 %

Overdrachten van inkomens binnen de
sector overheidsbesturen

46.593,5

46.282,5

311,0

99,3 %

Kapitaaloverdrachten

2.967,2

2.875,5

91,7

96,9 %

Investeringen

1.370,0

1.246,0

124,0

90,9 %

Toekenning van kredieten en deelnemingen

2.598,5

1.847,6

750,9

71,1 %

566,6

0,9

565,6

0,2 %

74.442,2

71.917,7

2.524,4

96,6 %

7.348,4

7.305,4

43,1

99,4 %

81.790,6

79.223,1

2.567,5

96,9 %

Anderen
Primaire uitgaven
Intrestlasten van de rijksschuld
Totale uitgaven

Saldo

Aangewend

(*) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof
Operationele onderbenutting
Om de impact van de onderbenutting op de operationele werking van de federale overheid na te
gaan, wordt geen rekening gehouden met kredieten die:
• geen invloed hebben op het vorderingensaldo (kredietverleningen en deelnemingen);
• geen federale werkingsmiddelen zijn;
• afhankelijk zijn van externe factoren waarop de federale overheid geen of slechts beperkte invloed heeft (intrestlasten van de rijksschuld).
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Tabel 15 – Operationele onderbenutting 2021 (in miljoen euro)*
Omschrijving

Toegekend

Vereffend

Saldo

Aangewend

Onderbenutting van
vereffeningskredieten

81.790,6

79.223,1

2.567,5

96,9 %

Totaal in mindering te brengen
bedragen

57.916,7

56.672,4

1.244,3

97,9 %

Intrestlasten van de rijksschuld

7.348,4

7.305,4

43,1

99,4 %

Toekenning van kredieten en
deelnemingen

2.598,5

1.847,6

750,9

71,1 %

14.663,5

14.601,7

61,8

99,6 %

Afdrachten aan de gewesten en
de gemeenschappen
Afdrachten aan de sociale
zekerheid

25.580,1

25.493,0

87,0

99,7 %

Afdrachten aan de lokale
overheden

3.170,9

3.041,6

129,3

95,9 %

Bijdrage EU

4.555,3

4.383,1

172,2

96,2 %

23.873,9

22.550,6

1.323,3

94,5 %

Totaal

(*) Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: Rekenhof
De gerealiseerde onderbenutting van 1.323,3 miljoen in de primaire uitgaven 198 overschrijdt ruim
de 850 miljoen euro die de regering in de algemene toelichting bij de aangepaste begroting
2021 had vooropgesteld.
Die onderbenutting (1.323,3 miljoen euro) ligt bij de niet-aangewende interdepartementale provisies (565,4 miljoen euro), de personeelsuitgaven (159,9 miljoen euro), de werkingsuitgaven
(253,9 miljoen euro), de investeringsuitgaven (124,0 miljoen euro) en de inkomens- en kapitaaloverdrachten (218,6 miljoen euro). Dit is voornamelijk het gevolg van de natuurlijke onderbenutting 199 en de onderbenutting van de interdepartementale provisies bij de FOD BOSA (zie
hieronder).
Kredietoverschrijdingen
In het kader van artikel 180 van de Grondwet en artikel 61, derde lid, van de wet van 22 mei 2003 onderzocht het Rekenhof de kredietoverschrijdingen van het begrotingsjaar 2021.
De algemene uitgavenbegroting onderscheidt limitatieve kredieten en variabele kredieten. De
meeste uitgavenkredieten zijn limitatief. Daarbij mag de regering niet meer uitgeven dan het parlement heeft goedgekeurd. Er kunnen wettelijke kredietoverschrijdingen zijn (op het niveau van
het begrotingsprogramma, d.i. het niveau van goedkeuring door het parlement) en administratieve (op het niveau van een basisallocatie, dus een lager niveau dan het begrotingsprogramma).

198 Rapport van het Monitoringcomité van 23 september 2021, p. 34. De regering bevestigde deze doelstelling in de algemene
toelichting bij de initiële ontwerpbegroting voor 2022 (zie Parl. St. Kamer,10 november 2021, DOC 55 2290/001, p. 30).
199 De departementen kunnen om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering enz.) de toegekende kredieten nooit volledig besteden.
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Met het oog op een strikt beheer van de kredieten, volgen de FOD BOSA en het Rekenhof ook de
administratieve kredietoverschrijdingen op.
Bij de limitatieve kredieten waren er op het niveau van de basisallocaties vooral kredietoverschrijdingen bij uitgaven van lonen en sociale lasten en in beperkte mate bij de aankopen van niet
duurzame goederen en intrestlasten 200 . In de meeste gevallen zijn ze niet via herverdelingen weggewerkt omdat de betrokken administraties die niet tijdig hadden aangevraagd201 . De wettelijke
regularisatie zal gebeuren met de wet tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2021. De vastgestelde administratieve kredietoverschrijdingen gaven
maar in één geval aanleiding tot een wettelijke kredietoverschrijding. Het budgettaire belang
daarvan was beperkt 202 .
Bij variabele kredieten, die zijn verbonden aan organieke begrotingsfondsen, kan de regering uitgaven verrichten zolang er ontvangsten beschikbaar zijn in het begrotingsfonds. Een zogenoemde ‘begrotingsruiter’ kan echter toestaan dat het fonds toch een negatieve toestand vertoont 203 .
Het Rekenhof stelde overschrijdingen vast bij twee fondsen204 . Die waren telkens toegestaan door
begrotingsruiters.
Gebruik van de interdepartementale provisie
Het programma 06.90.1 ‘Provisies’ van de sectie 06 – FOD BOSA omvatte drie provisies met een
krediet van 2.434,2 miljoen euro205 .
Met de algemene provisie dekt de regering de uitgaven die onzeker zijn en waarvan de bestemming niet voldoende kan worden bepaald. Het vereffeningskrediet bedroeg 448,1 miljoen euro en
is naar de verschillende departementen herverdeeld voor 361,2 miljoen euro (80,6 %). De provisie
is vooral gebruikt voor gerechtskosten en schadevergoedingen (85,4 miljoen euro), indexatie van
de lonen (110 miljoen euro), Fedasil (76 miljoen euro) en diverse uitgaven (88,1 miljoen euro).
De COVID-19-provisie is bestemd voor de verlenging van de maatregelen die tijdens de COVID-19crisis worden genomen. Ze bedroeg 1.636,1 miljoen euro en werd voor 1.262,8 miljoen euro (77,2 %)
herverdeeld: 540,1 miljoen euro voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (vaccins, testing), 312,1 miljoen euro voor de FOD Mobiliteit (NMBS, Infrabel, Skeyes),
180,4 miljoen euro voor de FOD Sociale Zekerheid (coronapremie ouderen en mensen met een

200 De belangrijkste overschrijding is binnen het Ministerie van Landsverdediging (sectie 16) voor bijna 10 miljoen euro aan
vastleggingszijde.
201 15 januari 2022 was de uiterste datum waarop administraties herverdelingen konden indienen als ze bij afsluiting een
onvoorzien krediettekort zouden vaststellen. Op die manier kunnen de diensten van het algemeen bestuur de vastgestelde rechten van 2021 op het betrokken jaar boeken en aanrekenen (zie Omzendbrief van de FOD BOSA van 18 november 2021 betreffende de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale
Staat voor het begrotingsjaar 2021).
202 Programma 25.54.7 (FOD Volksgezondheid). De vastgestelde kredietoverschrijding bedroeg zowel aan vastlegginszijde als
aan vereffeningszijde 1.381,21 euro.
203 Begrotingsruiters zijn wetsbepalingen in de wetten houdende middelen- en uitgavenbegrotingen. Deze wetsbepalingen
kunnen bv. toestaan dat een fonds afwijkt van de bepalingen zoals vermeld in de wet van 2003.
204 Programma 13.71.1 – “Federaal Europees fonds voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid - Programmatie 2014-2020” en
Programma 44.56.6 – “Fonds voor Europese Steun aan de Meest Behoeftigen”.
205 Daarnaast waren er specifieke provisionele kredieten bij de FOD BOSA voor het Relancefonds (210,5 miljoen euro) en
voor de diversiteit en gelijke kansen (0,2 miljoen euro), bij de FOD Binnenlandse Zaken voor het beheer van de Europese
fondsen (18,4 miljoen euro), bij de FOD Buitenlandse Zaken voor het civiel crisisbeheer (5,2 miljoen euro) en bij de
FOD Volksgezondheid voor het Project 1733 (3,5 miljoen euro) en het Zorgpersoneelfonds (402 miljoen euro).
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handicap), 152,3 miljoen euro voor de POD Maatschappelijke Integratie (begunstigden recht op
maatschappelijke integratie) en 77,9 miljoen euro voor negen andere FOD’s.
De provisie Nieuw Beleid bedroeg 350 miljoen euro waarvan 338,7 miljoen euro is aangewend
(96,7 %): 119,7 miljoen euro voor de versterking van de FOD Justitie, 50 miljoen euro voor de versterking van de Federale Politie, 88 miljoen euro voor het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en
de FOD Economie, 67,9 miljoen euro voor het asiel- en migratiebeleid en de brandweer en 13,1 miljoen euro voor vier andere FOD’s.
3.2.2 Functionele benadering
Het Rekenhof deelt voor de functionele benadering van de uitgaven (79.223,1 miljoen euro) de departementen in op basis van hun opdrachten:
Ondersteunende departementen

FOD Kanselarij (sectie 02)
FOD BOSA (secties 06 en 07)
Regie der Gebouwen (sectie 19)

Gezagsdepartementen

FOD Justitie (sectie 12)
FOD Binnenlandse Zaken (sectie 13)
FOD Buitenlandse Zaken (sectie 14)
Ministerie van Landsverdediging (sectie 16)
Federale Politie (sectie 17)
FOD Financiën (sectie 18)

Sociale departementen

FOD Werkgelegenheid (sectie 23)
FOD Sociale Zekerheid (sectie 24)
FOD Volksgezondheid (sectie 25)
POD Maatschappelijke Integratie (sectie 44)

Economische departementen

FOD Economie (sectie 32)
FOD Mobiliteit (sectie 33)
POD Wetenschapsbeleid (sectie 46)

Specifieke begrotingssecties

Dotaties aan de koninklijke familie, de parlementaire instellingen
en de gewesten en gemeenschappen (sectie 01)
Werkingsuitgaven en intrestlasten van de Rijksschuld (sectie 51)
Bijdrage aan de Europese Unie (sectie 52)

Grafiek 5 – Verdeling van de uitgaven 2021 volgens de functionele benadering (in %)*
2,0 %
6,9 %
Sociale departementen

17,2 %
40,2 %

Specifieke begrotingssecties
Gezagsdepartementen
Economische departementen

33,7 %

Ondersteunende departementen

(*) Een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.8 van Volume II van dit Boek.

Bron: Rekenhof
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De sociale departementen (31.887 miljoen euro) nemen 40,2 % van de uitgaven voor hun rekening. De
belangrijkste uitgavenstroom bevindt zich in sectie 24 - Sociale zekerheid (28.271,0 miljoen euro).
Het zijn voornamelijk de dotaties aan de socialezekerheidsinstellingen (26.007,3 miljoen euro) en
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (2.156,5 miljoen euro).
De specifieke begrotingssecties (26.669,6 miljoen euro) bestaan grotendeels uit dotaties
(13.961,4 miljoen euro) en intrestlasten van de rijksschuld (7.261,0 miljoen euro206) en in mindere mate uit de werkingskosten van de rijksschuld (1.064,2 miljoen euro) en de bijdragen aan de
Europese Unie (4.383,1 miljoen euro).
Wat de gezagsdepartementen betreft (13.612,7 miljoen euro)207, zijn de uitgaven vrij gelijkmatig
verdeeld over de onderliggende secties met Defensie (3.598,5 miljoen euro), de FOD Financiën
(2.339,0 miljoen euro) en de Federale Politie (2.194,0 miljoen euro) als (lichte) uitschieters.
De uitgaven van de economische departementen (5.495,9 miljoen euro)208 zijn voornamelijk te
vinden bij sectie 33 – Mobiliteit en Vervoer (3.890,7 miljoen euro).
Bij de ondersteunende departementen (1.557,9 miljoen euro) zijn vooral de uitgaven van sectie 19 Regie der Gebouwen belangrijk (1.025,5 miljoen euro).
3.2.3 Economische benadering (ESR)
Onderstaande grafiek geeft de uitgaven 2021 weer vanuit de economische benadering.
Grafiek 6 – Verdeling van de uitgaven 2021 volgens de economische benadering (volgens begunstigde, in %)*
3,6% 1,6%
Financiële stromen binnen de federale Staat

4,5%
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Intrestlasten
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7,6%

Financiële stromen naar het buitenland

7,7%
61,3%
9,2%

Financiële stromen naar bedrijven
Financiële stromen naar gezinnen
Werkingsuitgaven
Investeringen

(*) Een gedetailleerd overzicht is te vinden in tabel B.7 van Volume II van dit Boek.

Bron: Rekenhof

206 Exclusief de intresten van de rijksschuld die worden aangerekend op sectie 18 (21,1 miljoen euro) en sectie
33 (24,2 miljoen euro).
207 Inclusief de intresten van de rijksschuld die worden aangerekend op sectie 18 (21,1 miljoen euro).
208 Inclusief de intresten van de rijksschuld die worden aangerekend op sectie 33 (24,2 miljoen euro).
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Het overgrote merendeel van de uitgaven zijn financiële stromen binnen de overheden
(48.582,8 miljoen euro). Binnen deze categorie is de stroom naar de sociale zekerheid de belangrijkste (25.493,0 miljoen euro), gevolgd door de transferten aan de gemeenschappen en de
gewesten (14.601,7 miljoen euro). Die zijn hoofdzakelijk het gevolg van de financieringswet van
16 januari 1989. Punt 3.2.4 hieronder gaat hier verder op in.
9,2 % van de uitgaven gaat naar intrestlasten (7.326,8 miljoen euro), waarvan het merendeel
(7.305,4 miljoen euro) gerelateerd is aan de rijksschuld.
De personeelsuitgaven (6.085,4 miljoen euro) vertegenwoordigen minder dan 10 % van de uitgaven van 2021. De investeringen (1.246,0 miljoen euro) en werkingsuitgaven (2.821,5 miljoen euro)
blijven ook in 2021 relatief laag.
De financiële stromen naar het buitenland (6.032,5 miljoen euro) hebben grotendeels betrekking
op de bijdrage aan de Europese Unie (4.383,1 miljoen euro), de subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp (703,7 miljoen euro209) en de Belgische bijdrage aan
internationale instellingen op het vlak van wetenschapsbeleid (286,1 miljoen euro210).
De financiële stromen naar bedrijven (3.530,1 miljoen euro) omvatten o.a. de bijdragen voor het
spoorwegvervoer ten gunste van de NMBS (1.097,5 miljoen euro211) en bpost (168,0 miljoen euro212),
de dotaties aan het transformatiefonds van FPIM (500,0 miljoen euro213) en de verschuldigde bedragen zoals bepaald in het termijncontract voor de aankoop van US-dollars afgesloten in het
kader van de aankoop van de F-35’s en de verkenningsdrones.
De financiële stromen naar gezinnen en vzw’s (3.598,0 miljoen euro) omvatten voornamelijk de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap (2.156,5 miljoen euro214), de inkomensgarantie
aan ouderen (766,7 miljoen euro215), de vergoedingen voor juridische bijstand (111,7 miljoen euro216),
de toelagen voor dringende medische hulpverlening (77,0 miljoen euro217) en de terugbetalingen
aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (HZIV – 85,7 miljoen euro218).
3.2.4 Eigen uitgaven van de federale overheid
Het grootste deel (47.519,5 miljoen euro of 60,0 % - zie grafiek hieronder) van de totale uitgaven
(79.223,1 miljoen euro – zie tabel 3) bestaat uit afdrachten aan de sociale zekerheid (25.493,0 miljoen euro), aan de gewesten en gemeenschappen (14.601,7 miljoen euro), de Europese Unie
(4.383,1 miljoen euro) en aan de lokale overheden (3.041,6 miljoen euro). Deze afdrachten zijn het
resultaat van de wetgeving en maken geen deel uit van de eigen uitgaven van de federale overheid.
Het resterende bedrag of de ‘eigen uitgaven’ van de federale Staat bedraagt in 2021 31.703,6 miljoen euro (40,0 %).

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking – begrotingsafdeling 14.54.
POD Wetenschapsbeleid – begrotingsafdeling 46.60.
FOD Mobiliteit en Vervoer – begrotingsprogramma 33.51.1.
Vergoeding van de concessie voor de bezorging van kranten en tijdschriften – programma 32.43.4.
FOD Financiën - basisallocatie 18.61.08.815101.
FOD Sociale Zekerheid – begrotingsprogramma 24.55.3.
FOD Sociale zekerheid – basisallocatie 24.58.44.343108.
FOD Justitie – begrotingsprogramma 12.56.1.
FOD Volksgezondheid – basisallocatie 25.52.24.330006.
POD Maatschappelijke Integratie – begrotingsprogramma 44.55.1.
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Grafiek 7 – Verdeling van de uitgaven over de verschillende overheden (in %)
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40,0%
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32,2%

Bron: Rekenhof
De eigen uitgaven van de federale Staat kunnen verder als volgt worden opgedeeld:
Grafiek 8 – Verdeling van de eigen uitgaven 2021 van de federale Staat (in %)*
3,9%
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23,1%
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Financiële stromen naar gezinnen

11,1%

Financiële stromen naar bedrijven

19,2%

11,3%
17,2%

Werkingsuitgaven
Financiële stromen naar het buitenland
Investeringen

(*) Voor een gedetailleerd overzicht zie uitvoeringsrekening van de begroting.

Bron: Rekenhof
De financiële stromen binnen de federale Staat (5.446,4 miljoen euro) omvatten o.a. de dotaties aan Fedasil (530,6 miljoen euro219), de Regie der Gebouwen (616,1 miljoen euro), het FAVV
(109,9 miljoen euro220), Infrabel (649,7 miljoen euro) en de uitgaven voor de federale wetenschappelijke instellingen (120,3 miljoen euro).

219 FOD Binnenlandse zaken – BA 134042414044.
220 FOD Volksgezondheid – BA 255451414001.
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Ook de financiële stromen naar het buitenland (1.649,4 miljoen euro) zijn binnen de federale overheid lager dan die stromen in grafiek 2. Het verschil is de bijdrage die België als lidstaat jaarlijks
moet betalen aan de Europese Unie (4.383,1 miljoen euro in 2021).
Voor de inhoud van de overige stromen verwijzen we naar de toelichting onder Grafiek 6.
3.2.5 Financiële stromen naar de federale overheidsorganisaties
De federale overheid wordt in de uitvoering van haar taken bijgestaan door andere overheidsorganisaties221 . Die organisaties worden in categorieën ingedeeld op basis van het al dan niet hebben
van rechtspersoonlijkheid, hun graad van autonomie en hun juridisch statuut. Sommige, zoals
NMBS en bpost, behoren niet tot de consolidatiekring van de federale overheid zoals gedefinieerd
door de ESR-reglementering en worden afzonderlijk weergegeven.
De financiële stromen naar de federale overheidsorganisaties bedragen 6.432 miljoen euro. Ze
bestaan uit de dotaties (kapitaal- en inkomensoverdrachten) voor de financiering van de algemene dienstverlening of het algemeen beheerscontract waarvoor de overheidsorganisatie instaat 222 . Vergoedingen voor een effectieve dienstverlening van een overheidsorganisatie zijn niet
opgenomen 223 .
De tabel hieronder vat de stromen samen en deelt ze in volgens categorie.
Tabel 16 – Overzicht van de financiële stromen naar de federale overheidsorganisaties in 2021 (in miljoen euro)
Overheidsorganisatie

Toegekend

Vereffend

Saldo

180,0

172,5

7,5

95,8 %

1.734,8

1.734,1

0,7

99,9 %

105,8

104,6

1,2

98,8 %

Gelijkgestelde instellingen

2.612,1

2.584,9

27, 2

99,0 %

Totaal behorend tot de ESR-consolidatiekring
van de federale overheid

4.632,7

4.596,1

36,6

99,2 %

Overheidsbedrijven niet behorend tot de
consolidatiekring van de federale overheid

1.840,3

1.835,9

4,4

99,8 %

6.473,0

6.432,0

41,0

99,4 %

Administratieve Diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s)
Administratieve instellingen met ministerieel
beheer (AOI’s-MB)
Administratie openbare instellingen met
beheersautonomie (AOI’s-BA)

Totaal

Aangewend

(*) Een gedetailleerd overzicht per instelling is te vinden in Volume II van dit Boek.

Bron: Rekenhof

221 Met name de overheidsorganisaties bedoeld in artikel 2 van de wet van mei 2003.
222 Ook is rekening gehouden met kredietverlening en werkings- en investeringsuitgaven ten laste van de begroting van de
verantwoordelijke FOD. De budgettaire impact bedraagt hiervan slecht 35,8 miljoen euro.
223 Zoals facturatie in het kader van specifieke en/of afzonderlijke contracten of prestaties buiten de algemene dienstverlening
of het algemeen beheerscontract waarvoor de overheidsorganisatie instaat. Zo krijgt bv. bpost een vergoeding voor de
bedeling van kranten en tijdschriften in het kader van concessieovereenkomsten met de Belgische Staat. Die vergoeding
wordt niet opgenomen.
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In de categorie ADBA’s ontvangen Fedorest en het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen de meeste werkingsmiddelen (respectievelijk 22,4 en 23,2 miljoen euro in
2021). De onderbenutting van 7,5 miljoen euro is grotendeels te wijten aan niet-aangewende kredieten voor Fedorest (5 miljoen euro).
De middelen binnen de categorie AOI’s-MB komen in belangrijke mate toe aan de Regie der
Gebouwen (1.046,9 miljoen euro). De onderbenutting van 0,7 miljoen is ook bijna volledig toe te
schrijven aan deze kredieten. Daarnaast zijn ook Fedasil en FAVV belangrijke begunstigden (respectievelijk 530,6 en 109,9 miljoen euro).
Binnen de categorie AOI’s-BA zijn de belangrijkste begunstigden de Koninklijke Muntschouwburg
(35,7 miljoen euro), het Nationaal Geografisch Instituut (14,9 miljoen euro) en het War Heritage
Institute (12,9 miljoen). 1,1 miljoen euro van de kredieten van de Koninklijke Muntschouwburg
werd niet aangewend. Dit verklaart in grote mate de onderbenutting binnen deze groep.
De meeste middelen worden toegewezen aan instellingen binnen de categorie Gelijkgestelden
(2.584,9 miljoen euro). Infrabel is de belangrijkste begunstigde (1.668,3 miljoen euro), met daarnaast ook het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel, het Studiecentrum voor Kernenergie en
het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (respectievelijk 276,0, 181,7 en 152,9 miljoen euro). De onderbenutting komt in belangrijke mate doordat de kredieten van het Stookoliefonds
vzw maar gedeeltelijk werden toegewezen (8,7 miljoen euro i.p.v. 20,8 miljoen euro). Ook de kredieten voor Sciensano (49,2 miljoen euro) bleven voor 8,6 miljoen onderbenut.
De NMBS tot slot, is de belangrijkste begunstigde van de financiële stromen naar de overheidsbedrijven buiten de consolidatiekring: ze ontving 1.731 miljoen euro vereffeningskredieten, waarvan
1.726,5 miljoen werd aangewend. Een andere belangrijke begunstigde is bpost (107,8 miljoen euro).
3.2.6 Encours 2021
Het openstaande bedrag aan verbintenissen die na 2021 kunnen worden vereffend, het zogenaamde encours, bedraagt op 31 december 2021 11.995,3 miljoen euro, dit is een daling van 134,4 miljoen euro tegenover 1 januari 2021 (12.129,8 miljoen euro).
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In %

168,9

3.598,5

8.328,4

-910,0

-9,8

69,5

FOD Buiten-landse
Zaken

809,4

1.949,4

56,1

1.641,1

1.061,5

252,2

31,2

8,9

FOD Volksgezondheid

377,4

2.089,1

67,0

1.650,5

749,0

371,6

98,5

6,2

FOD Economie

460,2

1.095,4

13,8

1.070,6

471,2

11,1

2,4

3,9

1.244,5

91.581,0

178,9

91.261,4

1.385,2

-140,8

-11,3

11,6

12.129,8

99.572,4

484,7

99.222,1 11.995,3

-134,4

-1,1

100

Andere
Totaal

Aandeel in het
encours

In absolute
cijfers

2.857,5

Ministerie van Landsverdediging

Encours
31/12/2021

9.238,3

Sectie

Annulaties en
niet-overdrachten

Vastleggingen
2021

Wijziging

Encours
1/1/2021

Vereffend 2021

Tabel 17 – Evolutie1 van de belangrijkste nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro)2

(1) A
 lleen de departementen met een aandeel van meer dan 3 % van het encours of met een uitzonderlijke toename zijn opgenomen. Voor de meeste departementen bedraagt het aandeel tussen de 0 % en 2 % en neemt het encours verder af. Voor een
gedetailleerd overzicht per departement verwijst het Rekenhof naar Volume II.
(2) Door afrondingsverschillen zijn afwijkingen mogelijk in de totalen.

Bron: FOD BOSA en Rekenhof
Het grootste deel van het encours is nog steeds aan Defensie toe te schrijven (69,5 %). Het gaat
voornamelijk om militaire investeringen in het kader van het meerjarenplan “Strategische visie
voor Defensie” en de militaire programmawet van 23 mei 2017224 .
Het encours bij de FOD Buitenlandse Zaken neemt in 2021 sterk toe (+252,2 miljoen euro). Dat
is in hoofdzaak toe te schrijven aan de bijdragen voor humanitaire noodfondsen vastgelegd in
2021 en de bijkomende kredietverleningen aan de Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden nv (BIO). Het departement zal zijn encours (1.061,5 miljoen euro) de komende jaren verder vereffenen.
De FOD Volksgezondheid kende ook een aanzienlijke toename van zijn encours (+371,6 miljoen euro). Dat heeft in belangrijke mate te maken met de aankoop van de boostervaccins
(COVID-19) op het jaareinde.
Het encours bij de FOD Economie heeft voornamelijk betrekking op de meerjarige financiering
van het nucleair passief vastgelegd in 2010.

224 Wet van 23 mei 2017 houdende de programmering van militaire investeringen in de periode 2016-2030.
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3.3

Commentaar bij sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging

De Strategische Visie voor Defensie voor de periode 2016-2030 stelde initieel een toename van
de inspanningen op het vlak van defensie voorop om tot 1,3 % van het bbp te komen in 2030. Die
doelstelling werd in juni 2021 opgetrokken naar 1,24 % van het bbp tegen 2024 en naar 1,7 % tegen
2030, d.i. het gemiddelde van de Europese NAVO-lidstaten 225 . De ministerraad heeft die doelstelling inmiddels aangepast door op 18 juni 2022 te beslissen over een begrotingstraject dat het mogelijk maakt tot 2 % van het bbp te komen tegen 2035.
In 2021 werd 3.598,5 miljoen euro effectief vereffend voor sectie 16-Ministerie van Landsverdediging.
Bovendien tellen de militaire pensioenen en sommige uitgaven die in andere begrotingssecties
zijn ingeschreven (1.675,0 miljoen euro) mee voor de bepaling van de NAVO-norm. In dat bedrag
zit ook 120 miljoen euro die in de loop van het jaar werd overgeheveld naar andere begrotingssecties in het kader van de steun aan strategische projecten in verband met veiligheid en defensie
(project Horizon Tail F35)226 .
Het project Horizon Tail F35 heeft tot doel om in België capaciteit te ontwikkelen voor de productie van horizontale staartvlakken voor de F35. Diverse Belgische bedrijven werken daartoe samen
in de joint venture BeLightning. Op basis van de huidige perspectieven wordt het potentieel geraamd op 700 toestellen voor de periode 2021-2035, waarvan 125 tot 175 toestellen op korte termijn
(2021-2024). Gelet op het belang van het project voor de luchtvaartsector en de ermee gepaard
gaande onzekerheid, hebben de bedrijven financiële steun gevraagd aan de federale regering in de
vorm van een subsidie, veeleer dan terugbetaalbare voorschotten. De eventuele terugbetaling van
de aldus toegekende sommen zal dus afhangen van het succes van het project.
De totale defensie-inspanning, d.w.z. alle begrotingsmiddelen die voor Defensie worden bestemd,
bedraagt op die manier 5,3 miljard euro in 2021, d.i. 1,04 % van het bbp. Dat percentage is minder
hoog dan de regering had vooropgesteld bij de initiële begroting 2021 (1,14 %) en de aangepaste begroting 2021 (1,10 %). Het is vooral te verklaren doordat het bbp hoger is dan initieel was geraamd.
Verder zijn de investeringskredieten voor onder andere de aankoop van groot materieel en infrastructuur maar gedeeltelijk vastgelegd (28,5 %). De voornaamste reden daarvoor is dat bouwwerkzaamheden in Florennes en in Kleine Brogel in het kader van de aankoop van F35-vliegtuigen
werden verschoven naar 2022.
Tot slot stelt het Rekenhof bij de personeelskredieten een overschrijding met 10 miljoen euro vast
op het niveau van de vastleggingen, als gevolg van zijn aanbeveling om het vakantiegeld te boeken
in het jaar waarin het recht ontstaat. Er vond een herverdeling van vereffeningskredieten plaats
om die overschrijding te dekken. Een herverdeling van vastleggingskredieten was niet mogelijk
bij gebrek aan een specifieke bepaling in de algemene uitgavenbegroting. De regularisatie kan dus
alleen gebeuren via de wet die de rekening van uitvoering van de begroting goedkeurt.

225 Door de invasie van Oekraïne zag de regering zich genoodzaakt de militaire uitgaven op te trekken in 2022. Een wetsontwerp tot wijziging van de huidige wet inzake militaire programmering zou een nieuw begrotingstraject moeten vastleggen
om te komen tot militaire uitgaven ten belope van 1,54  % van het bbp in 2030. Dat traject wijzigt het huidige traject vanaf
2025 om te komen tot 1,30  % van het bbp.
226 In 2024 zal nog 15  miljoen euro worden vereffend in het kader van dat project.
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4

Financiële overdrachten naar andere overheden

Volgens de kasgegevens van de algemene rekening heeft de federale Staat in 2021 128.573,5 miljoen euro ontvangsten geïnd. Dat is iets meer dan de middelen die de federale overheid heeft
overgedragen aan andere overheden op grond van diverse wettelijke verplichtingen (121.213,1 miljoen euro), in tegenstelling tot in 2020 (118.938,6 miljoen euro overdrachten tegenover 113.305,4 miljoen euro ontvangsten).
De overdrachten worden in detail besproken in de volgende punten.
4.1

Overdrachten van ontvangsten die de federale Staat voor rekening van derden int

De federale Staat int ontvangsten voor rekening van andere overheden en draagt die over. In totaal gaat dit over 20.440,0 miljoen euro. Die ontvangsten voor derden worden geregistreerd in de
boekhouding volgens twee regels:
• Overeenkomstig artikel 19 van de wet van 22 mei 2003 worden de ontvangsten voor derden
niet opgenomen in de staatsbegroting, aangezien het geen verrichtingen voor eigen rekening
zijn. Het gaat om gewestelijke belastingen (3.652,9 miljoen euro), gemeentelijke opcentiemen
(3.334,9 miljoen euro) en de eigen middelen van de Europese Unie (2.994,9 miljoen euro). Ze
worden terecht wel opgenomen in de algemene boekhouding.
• Eigen ontvangsten van de gewesten worden ten onrechte aangerekend op de toewijzingsfondsen (10.179,6 miljoen euro), namelijk de opbrengst uit de gewestelijke opcentiemen op de
personenbelasting, verkeersboetes en fiscale regularisaties. Die foutieve aanrekening op de toewijzingsfondsen heeft ook, maar in mindere mate, betrekking op bepaalde socialezekerheidsontvangsten (278,4 miljoen euro).
4.2

Overdrachten via de toewijzingsfondsen

Naast de hierboven vermelde eigen ontvangsten van de gewesten omvatten de toewijzingsfondsen
53.253,7 miljoen euro ontvangsten die zijn bestemd voor andere overheden, namelijk 33.044,0 miljoen euro voor de deelstaatentiteiten op grond van de financieringswetten van de gemeenschappen
en de gewesten, 19.920,4 miljoen euro voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid
en 289,3 miljoen euro voor de politiezones. Bovendien wordt 372,9 miljoen euro toegewezen aan
de CREG en aan Apetra, twee instellingen die tot entiteit I (federale overheid) behoren.
4.3

Middelen afkomstig van de algemene uitgavenbegroting

De federale Staat draagt bij tot de financiering van andere overheden via kredieten op haar algemene uitgavenbegroting. Die overdrachten bedroegen 47.519,5 miljoen euro in 2021, dit is 87,2 %
van de middelen opgenomen in de middelenbegroting van de federale Staat. Meer dan de helft van
die overdrachten (25.493,0 miljoen euro) werd uitgevoerd om de stelsels van de sociale zekerheid
te financieren, vooral in de vorm van subsidies en evenwichtsdotaties en om de pensioenen van de
overheidssector te financieren.
De gemeenschappen en de gewesten ontvingen 14.601,7 miljoen euro uit de begroting. Die
middelen vloeien hoofdzakelijk (13.787,5 miljoen euro) voort uit de uitvoering van de zesde
staatshervorming.
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Ten slotte droeg de federale Staat bij tot de financiering van de Europese Unie en de plaatselijke
overheden via begrotingskredieten van respectievelijk 4.383,1 en 3.041,6 miljoen euro. De middelen die aan de plaatselijke overheden overgedragen zijn, dienen in de eerste plaats voor het
leefloon en de opvang van vluchtelingen (1.644,5 miljoen euro) en ook voor de financiering van de
politiezones (964,6 miljoen euro).
4.4

Conclusie

De overdrachten vanuit federale overheid naar andere overheden bedragen in 2021 dus 121.213,1 miljoen euro. Als daarbij de financiering van de werking van de federale overheid (32.076,5 miljoen euro227) wordt geteld, dan bedraagt de totale uitgaande kasstroom vanuit die federale overheid
153.289,6 miljoen euro.
De totale geïnde ontvangsten (128.573,5 miljoen euro) volstonden in 2021 niet om die totale uitgaande kasstroom te financieren; het tekort bedroeg 24.716,1 miljoen euro228 .
De volgende grafiek vat die gegevens samen en groepeert de middelen per type ontvangsten en
per begunstigde overheid.
Grafiek 9 – Financieringswijzen en begunstigden in 2021 (in miljard euro)
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën

227 Bestaande uit de algemene uitgavenbegroting (31.703,6 miljoen euro; zie punt 3 van dit hoofdstuk) en overdrachten via de
toewijzingsfondsen naar de CREG en Apetra (372,9 miljoen euro zie punt 4.2 hierboven).
228 Dit negatieve saldo verschilt van het nettobegrotingssaldo op basis van vastgestelde rechten, zoals toegelicht in punt 1 van
dit hoofdstuk. Dit laatste nettosaldo beperkt zich tot het algemeen bestuur en wordt berekend op basis van vastgesteld
rechten.
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Algemene rekeningen van
de ADBA’s, de AOI’s en de
gelijkgestelde instellingen
Naast het algemeen bestuur hebben 85 entiteiten hun rekeningen 2021 volledig of gedeeltelijk bezorgd.
Het Rekenhof heeft ze allemaal aanvaard.
Alleen het Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) en de
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv (BIO) hebben hun rekeningen
2021 niet bezorgd.
Het Rekenhof stelt vast dat de volledigheid en de conformiteit met de wettelijke bepalingen van de
algemene rekeningen 2021 van de ADBA’s en de instellingen zijn verbeterd tegenover de algemene
rekeningen 2020.
Het Rekenhof benadrukt echter dat de ADBA’s en de instellingen, in tegenstelling tot het algemeen
bestuur, hun algemene rekeningen nog niet aanvullen met een samenvattende commentaar om enerzijds de evoluties tegenover de vorige boekjaren en anderzijds de toegepaste boekings- en waarderingsmethodes, beter te begrijpen.
Het Rekenhof heeft ook opmerkingen over de goedkeuring van de rekeningen, het boekhoudplan, de
bevestigingsbrieven, de waarderingsregels, de intercompanytransacties en de aansluiting tussen de
verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding.
Wat de ADBA’s en de instellingen betreft, maakt het ook opmerkingen over de bedrijfsrevisor, de
meerjarige juridische verbintenissen en de begrotingsboekhouding. Tot slot heeft het ook bepaalde
aanbevelingen uit vorige jaren opgevolgd.

1

Algemene opmerkingen voor de ADBA’s, AOI’s en
de gelijkgestelde instellingen

1.1

Bedrijfsrevisor

Van de 85 entiteiten die hun rekeningen hebben voorgelegd, hebben 39 een bedrijfsrevisor
aangesteld.
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Bij sommige entiteiten is de jaarrekening die de bedrijfsrevisor controleert, niet de rekening opgesteld volgens de wet van 22 mei 2003, maar die opgesteld volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen 229 , en die wordt ingediend bij de Nationale Bank.
Artikel 93/1, § 1, van de wet van 22 mei 2003 machtigt de minister van Begroting om een of meer
bedrijfsrevisoren aan te wijzen om de jaarrekening van een gelijkgestelde instelling te controleren. De staatssecretaris voor Begroting en haar voorgangers hebben nog geen gebruik gemaakt
van die mogelijkheid.
Op drie uitzonderingen na hebben alle bedrijfsrevisoren de rekeningen gecertificeerd volgens de
internationale auditnormen (International Standards on Auditing – ISA). Het Rekenhof herinnert
aan het advies 2020/01 van de raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat preciseert dat
de controles en de daaruit voortvloeiende rapportering, uitgevoerd in het kader van de wet van
22 mei 2003, uitgevoerd moeten worden volgens die internationale normen.
De bedrijfsrevisoren hebben een oordeel zonder voorbehoud geformuleerd over 34 van de 36 rekeningen die werden gecertificeerd volgens de ISA-normen. De revisor van Fedasil formuleerde
een oordeel met voorbehoud omdat bepaalde verklaringen van schuldvordering niet werden gecontroleerd. De revisor van Sciensano formuleerde geen oordeel (onthouding) vanwege tekortkomingen die een impact van materieel belang kunnen hebben op sommige rubrieken van de
jaarrekening 230 .
De jaarrekeningen van acht entiteiten, tot slot, werden gecontroleerd door een college van commissarissen, bestaande uit bedrijfsrevisoren en leden van het Rekenhof, die oordelen zonder voorbehoud hebben geformuleerd.
1.2

Jaarverslag

De diensten en instellingen moeten krachtens artikel 18 van de wet van 22 mei 2003 jaarlijks een
jaarverslag opmaken over hun activiteiten en de evolutie van de belangrijkste financiële gegevens.
Op voordracht van de minister van Begroting bepaalt de Koning de regels voor het opmaken en
publiceren van dat verslag.
Volgens de parlementaire voorbereiding 231 van de wet maakt het jaarverslag de link tussen de
boekhoudkundige gegevens en de activiteiten van de dienst of instelling. Het bevat zowel de evolutie van de belangrijkste kerngetallen, die moeten toelaten de nodige lessen te trekken uit de
jaarrekening, als aanvullende informatie nuttig voor de opmaak van de begroting.
Het Rekenhof stelt opnieuw232 vast dat een koninklijk besluit ontbreekt dat de regels voor het opmaken en publiceren van het jaarverslag bepaalt.

229 Het gaat om de naamloze vennootschappen, de stichtingen, de vzw’s en de economische samenwerkingsverbanden.
230 Zie de artikelen over Fedasil en Sciensano verderop in dit hoofdstuk 4.
231 Parl. St. Kamer, 18 juni 2002, DOC 50 1870/001, Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat. Memorie van Toelichting, punt 140, p. 69, www.dekamer.be.
232 Rekenhof, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 36, www.rekenhof.be.
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1.3

Meerjarige juridische verbintenissen

De ADBA’s, AOI’s en de gelijkgestelde instellingen hoeven geen begrotingsboekhouding van de
vastleggingen te houden. Voor hun begroting werken ze, in tegenstelling tot het algemeen bestuur, alleen met kredieten 233 , niet met vastleggings- en vereffeningskredieten.
Artikel 20 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de ADBA’s en AOI’s-MB een overzicht bijhouden
van rechten die vastgesteld zullen worden tijdens het lopende en de volgende begrotingsjaren.
Als zij een verbintenis over meerdere jaren aangaan, moeten ze bijgevolg de lasten voor de volgende begrotingsjaren kennen. De artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 31 juli 2017234
bepalen de regels voor de opmaak van het overzicht. De minister van Begroting bepaalt het model ervan. Dit overzicht hoeft volgens de Federale Accountant sinds 2020 niet meer toegevoegd
te worden bij de rekeningen van de instellingen. De instellingen moeten het wel bijhouden voor
controledoeleinden.
Voorts bepalen de richtlijnen van de Federale Accountant 235 dat alle entiteiten alle recurrente en
niet-recurrente meerjarige verbintenissen moeten opnemen onder ARS-rubriek 094. Achttien entiteiten hebben dat gedaan, voor een totaalbedrag van 282,3 miljoen euro. Gelet op het lage aantal
entiteiten, de vaststelling dat de CREG de verbintenissen op een verkeerde rubriek heeft ingevuld en de Regie der Gebouwen in het geheel geen meerjarige verbintenissen vermeldt, acht het
Rekenhof dit bedrag sterk onderschat.
Krachtens artikel 19, § 3, van de wet, legt een bijzondere bepaling in de algemene uitgavenbegroting voor de AOI’s-MB en de ADBA’s het plafond vast van meerjarige niet-recurrente juridische verbintenissen. Voor het begrotingsjaar 2021 neemt de derde aanpassing van de Algemene
Uitgavenbegroting die bijzondere bepaling op (art. 1.01.05236). Doordat richtlijnen over het begrip
‘niet-recurrente’ verbintenissen ontbreken, kan het Rekenhof echter onmogelijk controleren of de
entiteiten aan dit plafond hebben voldaan.
1.4

Begrotingsboekhouding

Opmaak van de begroting
Er bestaan limitatieve en niet-limitatieve begrotingskredieten. Artikel 86 van de wet van
22 mei 2003 vereist het akkoord van de toezichthoudende minister en van de minister van
Begroting om niet-limitatieve uitgavenkredieten in te schrijven op de begroting van een AOI en
van een daarmee gelijkgestelde instelling. Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD BOSA de naleving van die verplichting controleert wanneer niet-limitatieve kredieten worden ingevoerd in
eBMC, het platform waarin alle begrotingen en de budgettaire en boekhoudkundige realisaties
van de entiteiten die onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003, zijn opgenomen.

233 Op grond van artikel 19, § 2, 2°, van de wet van 22 mei 2003 gaat het om de kredieten ten belope waarvan tijdens het begrotingsjaar vastgestelde rechten kunnen worden aangerekend in uitvoering van verbintenissen ontstaan of gesloten tijdens
het lopende of vorige begrotingsjaren. De kredieten die op het einde van het begrotingsjaar nog beschikbaar zijn, worden
geannuleerd.
234 Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89,
eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003.
235 FOD BOSA, Neerlegging en verantwoording van de algemene rekening in eBMC, december 2021, p. 6, ter beschikking op Find
it!, via het platform SAP Enable Now dat toegankelijk is voor alle diensten van het algemeen bestuur.
236 Het totaalbedrag van het plafond over vijf instellingen verdeeld is 466,7 miljoen euro.
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Artikel 87 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de begrotingen van de AOI-BA moeten worden
goedgekeurd door de toezichthoudende minister en de staatssecretaris van Begroting, en dat de
begrotingen van de gelijkgestelde instellingen moeten worden goedgekeurd door de toezichthoudende minister of door het beheersorgaan indien er geen toezichthoudende minister is.
Meer dan driekwart van de initiële begrotingen werd goedgekeurd door de bevoegde minister of
staatssecretaris, maar dat gebeurde niet altijd vóór 1 januari 2021. Het Rekenhof herinnert eraan
dat de initiële begroting moet worden goedgekeurd vóór aanvang van het begrotingsjaar.
Het Rekenhof heeft ook verschillen vastgesteld tussen de kredieten opgenomen in de begroting
en de kredieten vermeld in de rekening van uitvoering van de begroting. Het beveelt aan dat de
kredieten in de kolom Goedgekeurde begroting van de rekening van uitvoering van de begroting
strikt zouden overeenstemmen met de laatst goedgekeurde begroting.
Tot slot herinnert het Rekenhof eraan dat de kredieten die op het einde van het begrotingsjaar
nog beschikbaar zijn, geannuleerd worden en dus niet kunnen worden overgedragen naar de begroting van het jaar nadien.
Begrotingsoverschrijdingen
Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 mogen tijdens het jaar vastgestelde rechten
worden geboekt tot 31 januari van het volgende jaar. De omzendbrief van de staatssecretaris van
Begroting staat daarom toe dat, wanneer bij de afsluiting een onvoorzien tekort aan kredieten
wordt vastgesteld, de diensten en instellingen een aanvraag indienen om limitatieve kredieten
over te hevelen of te verhogen tot 15 januari van het volgende jaar237. Het Rekenhof beveelt aan
dat entiteiten die na 31 december nog kredieten overhevelen of verhogen, aantonen dat de uitgave
onvoorzienbaar was.
De artikelen 79/2 en 91 van de wet van 2003 bepalen dat overdrachten en overschrijdingen van
limitatieve kredieten moeten worden voorgelegd aan de minister van Begroting of aan zijn gemachtigde en moeten worden toegestaan door de bevoegde minister. Voor sommige overdrachten
en overschrijdingen in eBMC zijn die bepalingen echter niet in acht genomen.
Om de overschrijdingen van limitatieve kredieten bij de ADBA’s en de AOI-MB (zie bijlage 3) te
berekenen, heeft het Rekenhof zich enkel gebaseerd op de aanpassingen die in overeenstemming
zijn met de artikelen 79/2 of 91 van de wet van 22 mei 2003 en de aanpassingen die vóór 31 januari 2022 werden goedgekeurd. Die begrotingsoverschrijdingen zullen moeten worden geregulariseerd via aanvullende kredieten die het parlement toekent bij de goedkeuring van de wet tot
goedkeuring van hun algemene rekeningen.
1.5

Opvolging van bepaalde aanbevelingen van voorgaande jaren

Het Rekenhof had in zijn 178e Boek – deel I aanbevelingen geformuleerd over thema’s, diensten en
instellingen die in dit 179e Boek niet in een afzonderlijk artikel worden besproken. De volgende
tabel schetst voor een aantal van die aanbevelingen in hoeverre er gevolg aan werd gegeven.

237 Omzendbrief ABB5/430/2021/98/005 van 18 november 2021 betreffende de afsluiting van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar 2021.
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Vaststellingen en aanbevelingen uit het
178e Boek – deel I

Stand van zaken op 30 juni 2022

Federale wetenschappelijke instellingen (FWI's): inventaris
(p. 49-50)
De opbouw van een volledige inventarislijst waarin
alle gegevens over de collectiestukken (locatie,
waarde, oorsprong…) worden gecentraliseerd,
voortzetten zodat die als een centraal
beheersysteem kan functioneren.

De inventarissen worden nog altijd per collectie
en in uiteenlopende vormen bijgehouden. De
FWI’s blijven echter inspanningen leveren om een
centrale inventarislijst te creëren. Het Rekenhof
herinnert eraan dat er een structureel systeem
moet komen waarbij de collectiebeheerders
informatie doorgeven aan de boekhouding
en waarbij rekening wordt gehouden met de
boekhoudkundige informatiebehoeften.

FWI’s: waardering van de collecties
(p. 50-51)
Over een aantal waarderingen uit het verleden
is geen informatie beschikbaar. Ondanks de
inspanningen van de FWI’s en van Belspo konden
waarderingen voor in totaal 2.823,3 miljoen euro
in de rekeningen 2020 niet worden verantwoord.
Het Rekenhof kon zich niet uitspreken over de
volledigheid en juistheid van die waarderingen.
Uniforme waarderingsregels en normen opstellen
voor financiële rapportering over het cultureel en
wetenschappelijk patrimonium (voor zover er een
markt voor bestaat), die voor alle FWI’s toepasbaar
zouden zijn, bij voorkeur ondersteund door Belspo,
de FOD BOSA en de Commissie voor de Openbare
Comptabiliteit (COC).

De situatie is onveranderd.
Het Rekenhof heeft geen bijkomende informatie
ontvangen over de historische waarderingen.
De COC heeft nog geen advies uitgebracht en
de FOD BOSA heeft nog geen gedetailleerde
richtlijnen opgesteld voor de waardering en
jaarlijkse herwaardering van de vaste activa in de
balans van de FWI’s.
In 2021 zijn het voornamelijk nieuwe aankopen,
geboekt tegen aankoopwaarde (op basis van
de factuur) die werden toegevoegd aan de
boekhoudkundige inventaris.

Poolsecretariaat
(p. 64-65)
Een tegensprekelijke inventaris opstellen van de
goederen (inclusief materieel en machines) die zich
in het wetenschappelijke station Prinses Elisabeth
op Antarctica bevinden.

Er is nog altijd geen inventaris. Het is dus
vooralsnog onmogelijk de bezittingen van de Staat
te bepalen en te waarderen die moeten worden
opgenomen in de balans van het Poolsecretariaat.
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2

Algemene rekeningen van de AOI’s met ministerieel beheer

Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen werd opgericht door de wet van 1 april 1971 en is een administratieve openbare
instelling met ministerieel beheer die tot opdracht heeft het onroerend bezit van de federale Staat te
beheren. Volgens de algemene rekening die de Regie opstelde, bedroegen de totale begrotingsuitgaven
1.115,0 miljoen euro in 2021. Het balanstotaal beloopt 553,1 miljoen euro.
Het boekjaar 2021 kenmerkte zich door de moeilijke uitrol van het nieuwe boekhoudprogramma
FAAS, waardoor de Regie bij de afsluiting een reeks buitenboekhoudkundige boekingen heeft doorgevoerd om haar algemene rekening op te stellen. Het gebruik van dat soort boekingen heeft tot anomalieën geleid die betekenisvol kunnen zijn voor de beoordeling van de getrouwheid van de meegedeelde
cijfers. Zij zullen het oordeel dat het Rekenhof moet formuleren over de geconsolideerde jaarrekening
2021 van de federale Staat in grote mate beïnvloeden.

1

Inleiding

1.1

Opdracht van de Regie

De Regie der Gebouwen (hierna: ‘de Regie’) werd opgericht door de wet van 1 april 1971 238 en is een
administratieve openbare instelling met ministerieel beheer in de zin van artikel 2 van de wet van
22 mei 2003.
De opdracht van de Regie bestaat erin het onroerend bezit van de federale Staat te beheren. Ze
stelt de nodige infrastructuur ter beschikking van de federale ambtenaren en beheert het merendeel van de terreinen en gebouwen die eigendom zijn van de federale Staat.
1.2

Jaarrekening 2021

Tabel 18 – Voornaamste elementen jaarrekening 2021 (in miljoen euro)
Bedragen
Algemene boekhouding

Balanstotaal

553,1

Totale opbrengsten

657,7

Totale kosten

634,3

Boekhoudkundig resultaat (winst)
Begrotingsboekhouding

23,4

Totale begrotingsontvangsten

1.100,1

Totale begrotingsuitgaven

1.115,0

Begrotingssaldo

-14,9

Bron: Jaarrekening 2021
De Regie heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een balanstotaal van 553,1 miljoen euro (547,4 miljoen euro op 31 december 2020) en een winst van 23,4 miljoen euro (31,7 miljoen euro in 2020).
238 Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een regie der gebouwen.
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De uitvoeringsrekening van de begroting vertoont een tekort van 14,9 miljoen euro in 2021 (overschot van 13,9 miljoen euro in 2020).

2

Uitrol van het nieuwe boekhoudprogramma

Tot het boekjaar 2020 gebruikte de Regie een verouderd boekhoudprogramma dat de wet van
22 mei 2003 niet naleefde. Met dat programma kon de Regie immers alleen een begrotingsboekhouding voeren, waarop een externe consultant zich dan baseerde om op het einde van het jaar de
algemene boekhouding op te maken. In zijn vorige verslagen en Boeken heeft het Rekenhof daar
herhaaldelijk opmerkingen over gemaakt.
Om dat probleem te verhelpen maakt de Regie sinds 1 januari 2021 gebruik van de software FAAS
(Finance as a Service) om zowel een algemene boekhouding als een begrotingsboekhouding te
voeren. De nieuwe software is immers een instrument voor financieel beheer voor de federale
instellingen dat net als Fedcom gebaseerd is op SAP. De software werd bij de Regie uitgerold met
de hulp van de FOD BOSA. De Regie fungeert als testinstelling voor dit project, de software kan
vervolgens ook, op vrijwillige basis, worden uitgerold bij de andere instellingen.
Gezien de specifieke kenmerken van de Regie en de arbeidsomstandigheden ingevolge de COVID19-crisis, heeft de uitrol van FAAS in 2021 tal van problemen veroorzaakt en in het bijzonder tot
vertraging geleid bij de boeking van de verrichtingen van het boekjaar 2021.
De Regie heeft daarom op 21 maart 2022 een brief gestuurd naar het Rekenhof waarin zij wijst op
de talloze problemen die opdoken bij het afsluiten van de verrichtingen 2021 en op het feit dat de
algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding die werden opgesteld met het nieuwe boekhoudprogramma, onvolledig zijn.

3

Opmaak van de algemene rekening 2021

De minister van Begroting moet de rekeningen van de Regie bezorgen aan het Rekenhof vóór
31 maart van het jaar na dat waarop ze betrekking hebben 239 . De staatssecretaris voor Begroting
heeft ze op 23 maart 2022 aan het Rekenhof bezorgd via het platform eBMC.
De algemene rekening 2021 van de Regie werd echter opgesteld op basis van de verrichtingen die
in FAAS werden geboekt en buitenboekhoudkundige boekingen die ten tijde van de afsluiting
manueel werden toegevoegd met de hulp van een externe consultant. Die boekingen gebeurden in
diverse rubrieken van de balans, de resultatenrekening en de rekeningen buiten balans.
De lijst van die buitenboekhoudkundige verrichtingen, waarmee de aansluiting kan worden gemaakt tussen de algemene rekening 2021 en de boekhouding in FAAS, werd midden april 2022 aan
het Rekenhof bezorgd, waardoor de auditwerkzaamheden vertraging opliepen. Bovendien waren
er geen afdoende en exhaustieve verantwoordingsstukken bij die lijst gevoegd. De buitenboekhoudkundige verrichtingen hadden onder meer betrekking op:
• de facturen die buiten het boekhoudprogramma werden betaald door de diensten die gebouwen beheren. De Regie slaagde er niet in 1.733 facturen van het boekjaar 2021 op te nemen in
het boekhoudprogramma (voor een geraamd totaal van iets meer dan 15 miljoen euro), meer

239 Artikel 93 van de wet van 22 mei 2003 zoals gewijzigd door de wet van 6 februari 2022, die in werking trad op 1 februari 2022.

130

bepaald de facturen voor het gebouwenbeheer. Deze facturen werden betaald, maar zonder
enige registratie in FAAS. Bij de afsluiting waren die verrichtingen nog niet allemaal geregulariseerd in FAAS (28 niet geregulariseerde facturen). De niet-geregulariseerde verrichtingen
werden in de algemene rekening opgenomen door middel van manuele boekingen, wat niet
strookt met de internebeheersingsprocedures in FAAS;
• bepaalde huurgelden die niet in FAAS waren geboekt vóór de afsluitdatum;
• leningverrichtingen die niet in FAAS werden geboekt, omdat de software de aflossing van het
kapitaal niet aanvaardt;
• wachtrekeningen, vanwege problemen om de tradings partners te linken, waardoor de financiële verrichtingen niet exhaustief konden worden geboekt als gevolg van blokkeringen in FAAS.

4

Interne beheersing

Het Rekenhof heeft niet de zekerheid dat afdoende internebeheersingsmaatregelen werden toegepast op de verrichtingen die werden geregulariseerd bij de afsluiting van het boekjaar 2021. Tal
van verrichtingen voor het gebouwenbeheer werden in 2021 immers buiten FAAS betaald. Het risico dat de internebeheersingsprocedures niet werden gerespecteerd, is dus groot.
De Regie verklaart dat specifieke procedures werden ingevoerd om een afdoende interne beheersing te garanderen (onder meer dubbele handtekeningen bij het valideren van facturen en een
functiescheiding vergelijkbaar met FAAS).
Het Rekenhof merkt echter op dat betalingen die plaatsvinden buiten het boekhoudprogramma
en buiten de gebruikelijke internebeheersingsprocedures, grote risico’s inhouden op fouten en
fraude. Zo kwamen tijdens de auditwerkzaamheden diverse problematische verrichtingen naar
voren:
• Facturen die in 2021 werden betaald buiten FAAS en die op het einde van het boekjaar 2021 werden geregulariseerd, werden in 2022 nogmaals betaald (twaalf verrichtingen, voor in totaal
315.965 euro).
• Facturen werden tweemaal betaald in 2021 buiten FAAS (dertien verrichtingen, voor in totaal
100.761 euro).
• Facturen die in 2021 werden geboekt in FAAS, werden tweemaal betaald (negen verrichtingen,
voor in totaal 63.246 euro).

5

Algemene boekhouding

5.1

Verrichtingen eigen aan de Regie der Gebouwen

Zoals al werd vermeld, is de algemene rekening 2021 van de Regie het resultaat van verrichtingen
die werden geboekt in het boekhoudprogramma FAAS enerzijds en buitenboekhoudkundige boekingen anderzijds. Het Rekenhof benadrukt dat die buitenboekhoudkundige boekingen op zich
al twijfel doen rijzen over de getrouwheid van de voorgestelde cijfers.
Bovendien heeft het Rekenhof tal van anomalieën en onzekerheden vastgesteld die een betekenisvolle impact hebben op de rekeningen 2021 van de Regie der Gebouwen.
Zo kon de Regie de saldi van diverse balansposten (borgtochten, vorderingen op korte termijn
enz.) niet verantwoorden op basis van verantwoordingsstukken. Het Rekenhof herinnert eraan dat
alle componenten van de jaarrekening moeten berusten op afdoende verantwoordingsstukken.
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Sommige bankrekeningen konden niet worden gereconcilieerd met de verantwoordingsstukken:
• Het saldo van een bpost-rekening werd buitenboekhoudkundig gecorrigeerd omdat 6.000 euro
ontbrak ten opzichte van het bankoverzicht.
• Bij een andere bankrekening werd een verschil van 11,18 euro vastgesteld tussen het uittreksel
en het saldo dat in de balans was vermeld.
Voor de bankbetalingen worden financiële wachtrekeningen gebruikt als tegenhanger voor de
rekeningen van klasse 5 (liquide middelen). Ze worden gesaldeerd door afboeking van de klantenof leveranciersrekeningen die samenhangen met die betalingen. De financiële wachtrekeningen
vertonen op 31 december 2021 debet- en creditbedragen van respectievelijk 117,6 miljoen euro en
80,5 miljoen euro.
Die openstaande saldi betreffen:
• bedragen die nog niet zijn bestemd voor klanten of leveranciers;
• verrichtingen die werden betaald maar die niet kunnen worden gesaldeerd omdat de boekingen
van de leveranciersschulden of de klantenvorderingen niet in de boekhouding werden
geregistreerd.
De omvang van deze twee problemen is niet duidelijk. De jaarrekening 2021 is immers niet
exhaustief en er werden buitenboekhoudkundige correcties uitgevoerd in 2021. Bovendien zullen
ook in 2022 nog correcties nodig zijn.
Meer algemeen vertoont het beheer van de leveranciersschulden een aantal tekortkomingen.
Grote vertragingen bij de boeking van facturen leiden tot classificatie- of afgrenzingsproblemen
binnen de rubriek. De financiële dienst van de Regie slaagt er niet in de stukken binnen een redelijke termijn te verwerken, terwijl ze zonder uitstel, getrouw en volledig moeten worden geboekt
(artikel 12 van de wet van 22 mei 2003).
Er staan ook al jarenlang schuldensaldi open (in totaal 3,0 miljoen euro) terwijl er volgens de Regie
geen verzoek tot betalen meer zal komen. Het Rekenhof heeft al aanbevolen die saldi af te boeken.
De openstaande schuldvorderingen worden bovendien niet opgevolgd, hoewel het Rekenhof daar
al meermaals op heeft aangedrongen.
De bezoldigingscyclus, tot slot, vertoont diverse tekortkomingen. Enerzijds is er geen reconciliëring uitgevoerd tussen het door PersoPoint opgestelde overzicht en de loonkosten. Anderzijds
werd in de rekeningen 2021 geen enkele sociale schuld geboekt voor het vakantiegeld dat in
2022 moet worden betaald, ondanks de aanbevelingen van het Rekenhof.
5.2

Verrichtingen voor rekening van de federale Staat

Sinds het boekjaar 2020 boekt de Regie de verrichtingen voor rekening van de federale Staat (aanen verkoop van onroerende goederen) in de rekeningen buiten balans. Die boekingen geven aanleiding tot diverse opmerkingen.
Ten eerste gebruikt de Regie een complex boekingsschema dat door de FOD BOSA was voorgesteld in het kader van de uitrol van FAAS. Het schema is incoherent en dreigt problemen te
veroorzaken voor de intercompanyverrichtingen, zowel bij de opmaak van de geconsolideerde
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jaarrekening van de federale Staat als bij de opmaak van de algemene rekening van het algemeen
bestuur. Het is immers zo dat:
• de terreinen en gebouwen die worden gekocht en verkocht voor rekening van het algemeen
bestuur (de juridische en economische eigenaar), door de Regie buiten balans worden geboekt
terwijl de begrotingsuitgaven (investeringen) en -ontvangsten (verkopen en subsidies van het
algemeen bestuur) voor die verrichtingen in de uitvoeringsrekening van de begroting van de
Regie staan;
• de bedragen die de Regie ontvangt van het algemeen bestuur voor de aankoop van terreinen
en gebouwen, op het einde van het jaar worden geneutraliseerd in de resultatenrekening van
de Regie via buitenboekhoudkundige boekingen. Zo ontstaat een schuld ten aanzien van het
algemeen bestuur voor het nog niet benutte deel. De geneutraliseerde verrichtingen worden
in de toelichtingen bij de jaarrekening 2021 van de Regie echter vermeld als intercompanyverrichtingen. Die situatie leidt tot het risico van een dubbele eliminatie bij de consolidatie van de
jaarrekening 2021 van de federale Staat.
Ten tweede heeft de Regie buitenboekhoudkundige verrichtingen die zowel betrekking hebben
op rekeningen van de balans of van de resultatenrekening als op een tegenhanger geboekt in rekeningen buiten balans. Die boekingen druisen in tegen de beginselen en de regels van het dubbele
boekhouden.
Ten derde vertonen de rekeningen buiten balans in de algemene rekening 2021 ten onrechte een
nulsaldo omdat alle rechten en verplichtingen (5.582,2 miljoen euro) zijn geboekt op het debet
en het credit van dezelfde rubriek 098. De toelichtingen verschaffen geen nadere uitleg over die
bedragen.
De problematische boeking van de terreinen en gebouwen die de Regie beheert voor rekening
van de federale Staat, heeft een impact op de algemene rekening van het algemeen bestuur en
de jaarrekening van de federale Staat. Er moet dus een algemene oplossing worden gevonden.
Het Rekenhof beveelt de Regie der Gebouwen en de Federale Accountant aan om samen te definiëren op welke manier die verrichtingen moeten worden geboekt, rekening houdende met het
boekhoudkundige en budgettaire referentiekader, zodat de aard van de verrichtingen beter wordt
weergegeven.

6

Begrotingsboekhouding

De algemene rekening 2021 van de Regie omvat een rekening van uitvoering van de begroting en
een samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Aan de hand van de gegevens in
het boekhoudprogramma FAAS kon de Regie die algemene rekening echter niet opstellen. Door
problemen met de uitrol is het namelijk ontzettend moeilijk om de begroting op te volgen in dat
programma (zie hoger, punt 2 van dit artikel). Daarom heeft de Regie de uitvoering van haar begroting opgevolgd buiten FAAS gedurende het boekjaar.
De Regie is er in 2021 overigens niet in geslaagd een reconciliëring uit te voeren van de verrichtingen in haar algemene boekhouding en in haar begrotingsboekhouding.
Tot slot zegt de Regie geen tabel van haar juridische verbintenissen te kunnen voorleggen omdat
die tabel niet kan worden opgesteld in FAAS. Dat is in strijd met de bepalingen van artikel 20 van
de wet van 22 mei 2003.
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7

Opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren

Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg er werd gegeven aan de belangrijkste aanbevelingen die het
in vorige Boeken formuleerde. Het stelt vast dat een deel van de problemen werd opgelost, zoals
het feit dat bepaalde wettelijke verplichtingen niet werden nageleefd of er geen voorzieningen
werden geboekt.
Diverse problemen werden echter nog niet opgelost. Het Rekenhof formuleert daarom de volgende aanbevelingen:
• de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding gelijktijdig voeren; dat is mogelijk in
FAAS maar de uitvoeringsrekening van de begroting kon in 2021 niet worden opgesteld op basis
van dat boekhoudprogramma (zie hoger, punt 6 van dit artikel);
• de interne beheersing van het boekhoudkundige en financiële proces verbeteren; dankzij FAAS
kunnen de internebeheersingsmaatregelen worden versterkt, maar door de moeilijke uitrol ervan moesten verrichtingen buitenboekhoudkundig worden verwerkt;
• het inventariseringsproces meer formaliseren; volgens de Regie komt er een update van zodra
FAAS ten volle operationeel is;
• het principe van de vastgestelde rechten naleven; de Regie boekt geen op te stellen facturen en werkt niet met overlopende rekeningen, behalve voor huuropbrengsten- en kosten; in
2021 boekte ze voor het eerst te ontvangen facturen, maar het globale proces is nog voor verbetering vatbaar.
Het Rekenhof benadrukt dat de moeilijke uitrol van FAAS tot vertraging heeft geleid om een aantal problemen op te lossen. De volledige uitrol zou ertoe moeten leiden dat bepaalde aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd.

8

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie er nog niet in slaagt een exhaustieve algemene boekhouding
en begrotingsboekhouding te voeren en dus een algemene rekening 2021 op te stellen met het
boekhoudprogramma FAAS dat sinds 1 januari 2021 in gebruik is. Om de algemene rekening 2021 te
kunnen opstellen volgens het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009,
moest de algemene boekhouding immers worden aangevuld met buitenboekhoudkundige gegevens over diverse rubrieken van de balans, de resultatenrekening en de rekeningen buiten balans.
Bij de controle van de algemene rekening 2021 van de Regie kwamen de volgende problemen aan
het licht:
• Om de algemene rekening 2021 op te stellen, werden buitenboekhoudkundige verrichtingen
toegevoegd aan de saldi afkomstig uit FAAS, wat vragen doet rijzen over de getrouwheid en de
volledigheid van die algemene rekening.
• Een deel van die buitenboekhoudkundige verrichtingen betreft zowel rekeningen van de balans (of van de resultatenrekening) als een tegenboeking in rekeningen buiten balans, wat indruist tegen de beginselen van een dubbele boekhouding.
• Door de vele facturen die buiten FAAS werden betaald, is er een groot risico op fouten en fraude. Zo zijn er onder meer dubbele betalingen gebeurd.
• Twee bankrekeningen konden niet worden gereconcilieerd met de verantwoordende uittreksels.
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• De financiële wachtrekeningen vertonen openstaande saldi op 31 december 2021 (117,6 miljoen
euro aan debetzijde en 80,5 miljoen euro aan creditzijde). Dit komt doordat al betaalde verrichtingen niet werden geboekt en bedragen bestemd voor klanten- en leveranciersrekeningen niet
werden aangezuiverd. Die situatie veroorzaakt betekenisvolle anomalieën op het niveau van de
vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar.
• De sociale schulden vertonen een betekenisvolle afwijking omdat er geen boeking gebeurde
voor het vakantiegeld dat in 2022 moet worden betaald. Bovendien is de interne beheersing
ontoereikend op het vlak van de loonlasten en de sociale lasten, vermits er geen reconciliëring
plaatsvond met het van PersoPoint afkomstige overzicht.
• De Regie past een incoherent boekingsschema toe bij de aan- en verkopen van onroerende
goederen (geen overeenstemming tussen de boekingen in de boekhouding en in de begroting), wat tot fouten kan leiden in de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat (bij de
intercompanyverrichtingen).
• De begrotingsboekhouding werd buiten FAAS gevoerd en kon niet worden gereconcilieerd met
de algemene boekhouding.
• De rekeningen buiten balans vertonen een nulsaldo, wat niet strookt met de werkelijke toestand van de rechten en verplichtingen van de Regie.
• Voor verschillende rubrieken van de jaarrekening kon de Regie geen afdoende verantwoordingsstukken voorleggen.
Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat het zich niet met voldoende zekerheid kan uitspreken
over de getrouwheid van de financiële toestand, de vermogenstoestand en de begrotingstoestand
van de Regie. Door het ontbreken van voldoende en toereikende controle-informatie kunnen de
eventuele niet-gedetecteerde afwijkingen en onzekerheden betekenisvol zijn en een diepgaande
invloed hebben op de jaarrekening 2021 van de Regie. Dit zal van invloed zijn op het oordeel dat
het Rekenhof moet formuleren over de geconsolideerde jaarrekening 2021 van de federale Staat.
Het Rekenhof beveelt de Regie dan ook aan de nodige maatregelen te nemen om de problemen
met het nieuwe boekhoudprogramma op te lossen en een algemene boekhouding en begrotingsboekhouding te voeren in overeenstemming met de wet van 22 mei 2003.

9

Antwoord van de Regie

De Regie der Gebouwen heeft op 15 juni 2022 kennis genomen van het verslag, dat vervolgens op
21 juni 2022 werd besproken in het kader van een tegensprekelijke procedure. Ze bezorgde haar
antwoord op 23 juni 2022 aan het Rekenhof. Daarin herinnert ze er onder meer aan dat ze bereid is
om in alle openheid met het Rekenhof samen te werken bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
De Regie heeft kennis genomen van de bevindingen en aanbevelingen van het Rekenhof en verbindt zich ertoe in 2022 inspanningen te blijven leveren om de kwaliteit van haar rekeningen te
verbeteren en een algemene boekhouding en begrotingsboekhouding te voeren in overeenstemming met de wet van 22 mei 2003. Niettemin wenst ze een aantal toelichtingen te geven over het
verloop van het boekjaar 2021.
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Eerst en vooral benadrukt de Regie dat de problemen die zich hebben voorgedaan sinds de uitrol
van FAAS niet enkel de gebruikelijke kinderziekten zijn die de Regie als testentiteit kon verwachten. In de loop van het boekjaar zijn immers andere problemen opgedoken:
• De opleidingen en documentatie waren niet genoeg uitgewerkt.
• Het was niet mogelijk echte gevallen te simuleren in de testomgeving.
• Er waren configuratieproblemen:
{ bepaalde gevallen konden niet worden geboekt;
{ de begrotingsboekhouding was inefficiënt met ontoereikende en weinig betrouwbare
rapportering;
• Er zijn nu veel meer manipulaties nodig voor een taak dan in het verleden.
De Regie benadrukt dat er aan die problemen wordt gewerkt, maar dat het nog heel wat inspanningen zal vergen om ze op te lossen. Dat heeft niet enkel gevolgen voor de hoeveelheid werk die
wordt verzet en voor de kwaliteit van de prestaties, maar ook voor het welbevinden van het personeel. Ondanks de moeilijkheden belooft de Regie om samen met de FOD BOSA inspanningen te
blijven leveren om de problemen op te lossen die zich voordeden bij de uitrol van FAAS.
Vervolgens benadrukt de Regie hoe moeilijk het is om gekwalificeerd personeel te vinden voor de
financiële afdeling en een doeltreffende en performante werking te garanderen. De Regie organiseert al jaren selecties, maar kon geen enkele medewerker van niveau A en slechts een handvol
medewerkers van niveau B aanwerven. Om het tekort aan gekwalificeerd personeel op te vangen,
schakelt de Regie een financieel consultant in die bijstand verleent bij het afsluiten van de rekeningen maar dat is nog altijd onvoldoende om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het
Rekenhof. De Regie verbindt zich ertoe de aanwerving van personeel voor de financiële dienst te
bespoedigen.
Tot slot meent de Regie dat voor de boeking van vaste activa volgens de wettelijke bepalingen een
theoretisch kader nodig is dat door alle federale instanties wordt gedragen. Daarom wil ze haar
samenwerking met de FOD BOSA voortzetten in 2022, om vooruitgang te boeken in de problematiek van de waardering van het patrimonium en de boeking ervan. Ze voegt eraan toe dat bij
die denkoefening rekening zal worden gehouden met de rol van de Commissie van de Openbare
Comptabiliteit.
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Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil)
De meeste personen die internationale bescherming aanvragen, worden ondergebracht in opvangcentra die worden beheerd door Fedasil of door partners zoals het Rode Kruis en La Croix-Rouge. In
2021 heeft Fedasil nagenoeg 221 miljoen euro betaald aan zijn partners.
Verschillende initiatieven werden genomen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het
Rekenhof in zijn vorige Boek. Zo werd een werkgroep opgericht om een nieuwe financieringswijze
voor de opvangplaatsen voor te stellen en te onderzoeken of een verschillend tarief kan worden gehanteerd op basis van de capaciteit van het opvangcentrum.
Het Rekenhof stelt echter vast dat het agentschap er nog steeds niet in slaagt de verantwoordingsstukken te controleren die bij de verklaringen van schuldvordering zijn gevoegd. De uitgaven van het
Rode Kruis en La Croix-Rouge werden weliswaar gecontroleerd door hun bedrijfsrevisor om zeker te
zijn dat ze mogen worden terugbetaald door Fedasil, maar bij de andere partners vinden nauwelijks
of geen controles plaats. Het Rekenhof herinnert eraan dat Fedasil aandringt bij de OCMW’s om informatie te ontvangen over de reserves die worden aangelegd met de verkregen terugbetalingen in het
kader van lokale opvanginitiatieven.

1

Inleiding

1.1

Opvangopdracht

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) is een instelling van openbaar nut van categorie A, opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Het agentschap valt
momenteel onder het hiërarchische gezag van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en heeft
de opdracht opvang te organiseren voor asielzoekers en andere doelgroepen, zoals niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen. Sinds 2012 informeert en begeleidt Fedasil ook migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst of die willen emigreren naar een ander land.
De opdrachten van Fedasil worden geregeld door de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang
van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
Nagenoeg 75 % van de personen die internationale bescherming aanvragen, verblijven in een opvangcentrum dat wordt beheerd door Fedasil of door een institutionele partner of partnervereniging zoals het Rode Kruis, La Croix-Rouge of Caritas International. Bovendien kan Fedasil
offerteaanvragen lanceren om het beheer van opvangcentra voor een beperkte periode toe te vertrouwen aan privébedrijven.
Personen die internationale bescherming aanvragen, kunnen ook ondergebracht worden in individuele onderkomens die de OCMW’s ter beschikking stellen in het kader van lokale opvanginitiatieven, of die ter beschikking worden gesteld door verenigingen zoals de vzw Coordination et
initiatives pour réfugiés et étrangers.
De Fédération Wallonie-Bruxelles en de Vlaamse Gemeenschap, tot slot, beheren opvangcentra
voor niet-begeleide minderjarigen.
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Het Rekenhof bezorgde zijn auditresultaten op 16 juni 2022 aan de beleidscel van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en aan Fedasil. De antwoorden van het agentschap zijn in dit artikel
verwerkt.
1.2

Boekhouding

Fedasil heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een verlies van 5,2 miljoen euro en een balanstotaal
van 199,2 miljoen euro. De ontvangsten van Fedasil, die voor 97 % bestaan uit de dotatie van de
Staat 240 (530,7 miljoen euro), worden gebruikt om de partners te betalen (342,5 miljoen euro, 62 %
van de kosten) en om de personeelskosten (115,0 miljoen euro, 21 % van de kosten) en de werkingskosten (93,8 miljoen euro, 17 % van de kosten) te dekken.
Net als de vorige jaren heeft de bedrijfsrevisor van Fedasil een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de rekeningen 2021 omdat hij van oordeel is dat de controles op de uitgaven van sommige partners241 nog niet voldoende overtuigend zijn om zekerheid te verschaffen over de juistheid
en subsidieerbaarheid van uitgaven die 31,7 miljoen euro belopen.

2

Begroting

De door het parlement goedgekeurde begroting 2021 van Fedasil was in evenwicht en bedroeg
450,8 miljoen euro242 . In de loop van het jaar heeft Fedasil echter in totaal 103,7 miljoen euro
aan bijkomende kredieten ontvangen, gefinancierd door drie interdepartementale provisies in de
staatsbegroting 243 .
Het boekjaar 2021 eindigt met een begrotingstekort van 3,3 miljoen euro dat wordt gedekt door
boni die Fedasil in vorige boekjaren cumuleerde.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de aanpassingen in de uitvoeringsrekening van de begroting globaal 1,2 miljoen euro lager liggen dan de aanpassingen die werden voorgelegd aan de
Inspectie van Financiën. Fedasil geeft aan dat dit verschil te maken heeft met de cofinanciering
van Europese projecten.

3

Opvangcentra beheerd door institutionele partners
en door partnerverenigingen

De belangrijkste institutionele partners en partnerverenigingen zijn het Rode Kruis, La CroixRouge, Caritas International, New Samusocial (Brussel) en de socialistische mutualiteiten. De
partners worden vergoed op basis van reële en bewezen kosten. De tussenkomst van Fedasil is
echter geplafonneerd op een maximale toelage. De nadere financieringsregels zijn vervat in conventies met de Staat of met Fedasil.

240
241
242
243

Inclusief de bijkomende dotaties ten laste van diverse interdepartementale provisies.
Andere dan het Rode Kruis en La Croix-Rouge, waarvoor hij garanties kreeg van zijn collega’s.
Wet van 27 juni 2021 houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021.
1) Provisie nieuw beleid (22,8 miljoen euro), 2) provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de
versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen COVID-19 (4,8 miljoen euro)
en 3) provisioneel krediet bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven
(76,1 miljoen euro).
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3.1

Maximale toelage

De maximale toelage wordt berekend op basis van het aantal beschikbare plaatsen van de partner,
vermenigvuldigd met een dagtarief dat varieert naargelang van het soort plaatsen (volwassenen,
niet-begeleide minderjarigen…). In 2021 beliep het basisdagtarief 43,33 euro per volwassene.
Behalve voor enkele uitzonderingen wordt hetzelfde tarief toegepast voor de verschillende opvangpartners. Het Rekenhof had in zijn 178e Boek 244 nochtans vastgesteld dat sommige partners
gebruik kunnen maken van terreinen en gebouwen die de Regie der Gebouwen kosteloos ter
beschikking stelt, en dat sommige partners schaalvoordelen genieten door hun omvang 245 . Het
Rekenhof had daarom aanbevolen de maximale toelage te differentiëren per opvangcentrum op
basis van een meer verfijnd model dat rekening houdt met de echte kosten.
Ingevolge de vaststellingen van het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en sommige partners
werd een werkgroep opgericht om een nieuwe financieringswijze voor de opvangplaatsen voor te
stellen en te onderzoeken of een verschillend tarief kan worden gehanteerd op basis van de capaciteit van het opvangcentrum.
De resultaten van de werkzaamheden van die groep zijn nog niet beschikbaar.
De conventies bepalen dat het Rode Kruis en La Croix-Rouge geen verantwoording hoeven te
verschaffen voor een deel van de door Fedasil terugbetaalde uitgaven. Het gaat om het forfaitaire
deel van de vergoeding (algemene kosten waarmee ze een deel van hun algemene kosten dekken
zoals informatica, telecommunicatie, het personeel van de hoofdzetel…). Die vergoeding beloopt
4 % van de financiële tussenkomst ten gunste van die partners (zonder medische kosten) waarin
de basisconventie voorziet 246 .
Het Rekenhof had aanbevolen dat Fedasil de proportionaliteit van die algemene kosten zou aantonen, gezien het aandeel van de opvang in het geheel van de activiteiten van het Rode Kruis en La
Croix-Rouge. Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling.
3.2

Controle van de verklaringen van schuldvordering

De door de opvangpartners ingediende verklaringen van schuldvordering bedroegen 221 miljoen euro in 2021 (40 % van de uitgaven van Fedasil). Meer dan 80 % van die uitgaven vloeiden
naar het Rode Kruis en La Croix-Rouge.
In 2021 controleerde Fedasil minder dan 1 % van de verklaringen van schuldvordering die de verschillende partners indienden. De meest doorgedreven controle (15 % van de uitgaven) betreft de
uitgaven van New Samusocial, maar de controle is nog niet afgerond. Fedasil verantwoordt dat

244 Zie Rekenhof, “Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers”, 178e Boek – Deel I: Opmerkingen over de rekeningen
2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen
(AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 89-95,
www.rekenhof.be.
245 De kleinste opvangcentra werkten met ongeveer één voltijds equivalent (VTE) per zes bezette opvangplaatsen terwijl in
de grotere centra er slechts één VTE is voor negen bezette opvangplaatsen. De personeelsuitgaven, die ongeveer de helft
uitmaken van de uitgaven, hangen dus sterk af van de grootte van de opvangcentra.
246 In 2021 lag de maximale toelage hoger dan de financiële tussenkomst waarin de conventie voorziet, omdat er een supplement werd betaald om de maatregelen ter preventie van COVID-19 en de aankoop van laptops te financieren.
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door personeelsgebrek en door de diverse opvangcrisissen die het agentschap verplichtten zijn
prioriteiten te herschikken.
Door die toestand zag de bedrijfsrevisor van Fedasil zich genoodzaakt aan collega’s te vragen controles uit te voeren op de uitgaven van het Rode Kruis en La Croix-Rouge247. Ingevolge die controles was hij van oordeel zekerheid te hebben verkregen over de subsidieerbaarheid van de uitgaven
in de aan Fedasil bezorgde verklaringen van schuldvordering.
Fedasil zou graag zien dat dergelijke controles ook plaatsvinden bij partners van gemiddelde
grootte, waarvan de rekeningen ook worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. Bij kleine
partners zal Fedasil zelf controles uitvoeren op basis van steekproeven.
Het Rekenhof is van oordeel dat het feit dat er nauwelijks of geen controles zijn bij de partners
een risico vormt voor de juistheid en subsidieerbaarheid van de uitgaven die de desbetreffende
partners indienen.
3.3

Vademecum

Fedasil heeft een financieel vademecum opgesteld voor de controle van de uitgaven. In zijn 178e
Boek had het Rekenhof aanbevolen dat vademecum te vervolledigen om te bepalen hoe het agentschap de aanwending kan controleren van de investeringssubsidies die het toekent aan opvangpartners. Bovendien moest in het vademecum worden opgenomen dat Fedasil eigenaar blijft van
de activa.
Het Rekenhof had ook aanbevolen dat het vademecum zou aangeven wat er moet gebeuren als een
opvangcentrum sluit, dat het eenduidig zou definiëren wat wordt bedoeld met overheads (d.w.z.
de 4 % forfaitaire algemene kosten die het Rode Kruis en La Croix-Rouge genieten) en dat het zou
worden bekrachtigd door alle partners om uiteenlopende interpretaties te vermijden.
Momenteel lopen er gesprekken met de opvangpartners, onder meer om te regelen dat de activa
(meubilair, materiaal enz.) in een centrum dat sluit enkel mogen worden aangewend voor de opvang van asielzoekers of andere categorieën van vreemdelingen. Het Rekenhof vraagt met aandrang dat het vademecum dat aan de partners wordt voorgelegd en door hen wordt bekrachtigd,
een versie zou zijn waarin al die aanbevelingen zijn verwerkt.

4

Lokale opvanginitiatieven van OCMW’s

Het koninklijk besluit van 24 juli 2012 248 bepaalt dat Fedasil aan de OCMW’s de kosten terugbetaalt
in samenhang met de materiële hulp toegekend aan begunstigden van de opvang die zijn gehuisvest in het kader van een lokaal opvanginitiatief. Artikel 1, § 1, van het besluit stelt dat de terugbetaling bestaat uit “een forfaitair bedrag van maximaal […]” per dag en per bezette opvangplaats

247 De controles beoogden de interne beheersing, de reconciliëring tussen de boekhouding en de verklaringen van schuldvordering, en substantieve tests op boekhoudstukken. De controles werden uitgevoerd in het kader van de norm ISRS 4400 –
Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.
248 Koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een
begunstigde van de opvang gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief.
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(het bedrag wordt met 60 % verminderd als de opvangplaats niet is bezet). In 2021 beliep het geïndexeerde forfaitaire maximumbedrag 40,88 euro per volwassene per dag.
In 2021 heeft Fedasil 70,9 miljoen euro aan terugbetalingen uitgevoerd ten gunste van de OCMW’s
(13 % van zijn uitgaven). Vermits Fedasil die terugbetalingen als forfaitaire bedragen beschouwt,
hoeven de OCMW’s de achterliggende kosten niet te verantwoorden.
Het Rekenhof wijst er echter op dat de conventies die sinds 2015 met de OCMW’s worden gesloten,
bepalen dat Fedasil een controle- en eigendomsrecht heeft op de reserves die worden aangelegd
met die terugbetalingen.
Fedasil heeft vanaf 2018 een regeling ingevoerd voor de vrijwillige terugbetaling van die reserves.
In 2021 hebben vier OCMW’s in totaal 406.027 euro terugbetaald.
Hoewel de conventies daarin voorzien, informeren de meeste OCMW’s Fedasil niet over het bedrag van hun reserve van het voorgaande jaar. Fedasil kent dus enkel de reserves van de OCMW’s
die de informatie in kwestie meedelen, en niet het totaalbedrag. In 2021 hebben 185 OCMW’s verklaard over reserves te beschikken voor een totaal geraamd bedrag van 4,8 miljoen euro, terwijl
325 OCMW’s hadden verklaard over reserves te beschikken in 2020.
Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling aan Fedasil om er bij de OCMW’s op aan te dringen die
informatie elk jaar mee te delen, ongeacht de waarde van de reserves.
Fedasil neemt het bedrag van die reserves niet op in zijn rekeningen omdat het agentschap meent
dat er momenteel juridische onzekerheid bestaat over de al dan niet forfaitaire aard van de terugbetalingen. Het Rekenhof had aanbevolen de situatie van de reserves uit te klaren op juridisch vlak. Fedasil antwoordde dat gewerkt wordt aan een koninklijk besluit om de situatie op te
helderen.

5

Financiële tegemoetkoming aan de gemeenten

Artikel 53 van de wet van 12 januari 2007 bepaalt dat de minister een jaarlijkse subsidie toekent
aan de gemeenten die een opvangstructuur op hun grondgebied huisvesten. Die subsidie, die forfaitair en per effectieve opvangplaats wordt bepaald, is ten laste van Fedasil.
De wet stelt bovendien dat de minister in het begin van het jaar de subsidie bepaalt die aan de
gemeenten verschuldigd is voor het voorbije jaar. De verschuldigde subsidies voor 2020 (7,1 miljoen euro, d.i. 330,78 euro per effectieve plaats) werden opgenomen in een ministerieel besluit van
30 juni 2021 249 .
Het Rekenhof herhaalt zijn aanbeveling om het besluit zo snel mogelijk te publiceren. In afwachting van dat besluit moeten de kosten aan het juiste boekjaar worden toegerekend via een te ontvangen factuur. Fedasil verklaart dat er een analyse wordt gemaakt om een oplossing te vinden.

249 Ministerieel besluit van 30 juni 2021 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een
open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2020.
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6

Bijkomende vaststellingen

6.1

Btw-facturatie

Sommige private opvangpartners rekenen btw aan op hun prestaties en andere niet. Het Rekenhof
was van oordeel dat een btw-vrijstelling mogelijk zou zijn op basis van artikel 44, § 2, 2, van het
Btw-wetboek voor instellingen die de begeleiding, de omkadering of de opvang van personen die
zich in materiële of morele moeilijkheden bevinden tot doel hebben. Daarom heeft het Fedasil
aanbevolen fiscaal advies in te winnen over de voorwaarden van de btw-vrijstelling. Het Rekenhof
herhaalt zijn opmerking omdat het van oordeel is dat die vrijstelling wenselijk is, vermits de door
de partners gefactureerde btw niet aftrekbaar is voor Fedasil.
6.2

Sociale schulden

De sociale schulden van 2020 waren 1,3 miljoen euro te laag geraamd. In 2021 heeft Fedasil de
aanbevelingen van het Rekenhof opgevolgd en heeft het de methode voor de berekening van die
schulden aangepast op het niveau van de overuren en de over te dragen vakantiedagen. Er is echter nog altijd een maand tijdverschil bij de kosten van onregelmatige prestaties, waardoor de onregelmatige prestaties van december niet op het juiste boekjaar worden geboekt.
6.3

Boekhoudpakket

Het door Fedasil gebruikte boekhoudpakket ASW strookt niet met de behoeften van het agentschap. De Federale Interne-Auditdienst heeft dat boekhoudpakket als grootste risico geïdentificeerd in het kader van een financiële risicoanalyse. Bovendien garandeert het geen strikte
functiescheiding. Fedasil wou deelnemen aan het FAAS-project 250 om over een nieuw boekhoudprogramma te kunnen beschikken dat beantwoordt aan zijn behoeften en dat in overeenstemming
is met de wet van 22 mei 2003 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, alsook met de vereisten
op het vlak van de interne beheersing. Aangezien de FOD BOSA heeft verklaard dat de uitrol van
FAAS is opgeschort, zal Fedasil nog vier jaar werken met het huidige boekhoudpakket, weliswaar
met de mogelijkheid om het contract na elk jaar op te zeggen. Parallel daarmee zal Fedasil het
opnieuw op niveau brengen, zowel wat de versies als wat de functionaliteiten betreft (onder meer
om de interne beheersing te verbeteren).
6.4

Interne beheersing

Bij zijn vorige controle was het Rekenhof van oordeel dat de interne beheersing binnen Fedasil bepaalde tekortkomingen vertoonde (onvoldoende documentering van belangrijke financiële cycli,
kleinschaligheid van het team dat steun moet bieden aan de interne beheersing enz.). In het kader
van het managementplan 2021-2026 heeft Fedasil een Swot-analyse251 uitgevoerd die de zwakheid
van de interne beheersing en de hiaten in het risicobeheer bevestigde. Als reactie op die vaststelling bestond één van de doelstellingen van het managementplan 2021-2026 erin de interne

250 Het project Finance as a service (FAAS), dat wordt beheerd door de FOD BOSA, heeft tot doel een standaardpakket voor
financieel en boekhoudkundig beheer aan te bieden aan federale entiteiten die geen gebruik maken van Fedcom. Het project heeft vooralsnog enkel betrekking op de Regie der Gebouwen.
251 De Swot-analyse is een beheerinstrument waarmee de sterke en zwakke punten, de risico’s en de kansen van een organisatie kunnen worden gedefinieerd.
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beheersing van het agentschap te versterken, onder meer door een nieuwe directie Strategie en
Organisatie te creëren.
De versterking van de interne beheersing is des te noodzakelijker omdat Fedasil in 2019 fraude
vaststelde in één van zijn centra. Door falend toezicht kon 95.319 euro worden ontvreemd in het
opvangcentrum van Arendonk via betalingen (zakgeld, maaltijdcheques enz.) aan fictieve asielzoekers of asielzoekers die het centrum hadden verlaten. Fedasil verklaart dat in 2021 een systeem
werd ingesteld waarbij de prepaidkaarten die worden uitgereikt aan personen die internationale
bescherming vragen, maandelijks worden gecontroleerd.
Het Rekenhof had vastgesteld dat er een risico bestond dat Fedasil aan een minderjarige aanvrager van internationale bescherming (of aan diens voogd) kosten zou terugbetalen die al door
het ziekenfonds zouden zijn vergoed. Fedasil heeft immers geen toegang tot de gegevens over terugbetalingen door de ziekenfondsen. In 2022 zal normaal gezien een project van start gaan dat
gezamenlijk wordt beheerd door Fedasil en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(HZIV), om de medische facturatie aan asielzoekers te moderniseren. Het is vooral de bedoeling
een digitaal systeem te ontwikkelen voor de tarifering en facturatie van medische zorg die wordt
verstrekt aan asielzoekers. Het project zou dubbele facturaties helpen vermijden en zou klaar
moeten zijn in 2024.
6.5

Programma voor vrijwillige terugkeer

Fedasil kent elk jaar subsidies toe aan gemeenten en verenigingen in het kader van het programma voor vrijwillige terugkeer van migranten. In 2021 was er in totaal een verschil van 186.984 euro
tussen het bedrag waarin de begroting voorzag en het bedrag vermeld in het koninklijk besluit
tot toekenning van de subsidies252 . De controle van de subsidies die in 2021 werden toegekend, is
nog niet afgerond.
Fedasil merkt op dat de bedragen in het koninklijk besluit zijn gebaseerd op de budgetten die aan
de diverse begunstigden worden toegekend. Aangezien de terugbetaling gebeurt op basis van de
werkelijke kosten, komt het vaak voor dat de totale gestorte subsidie lager uitvalt dan het bedrag
in het koninklijk besluit.

7

Conclusies en aanbevelingen

Er werden initiatieven genomen om tegemoet te komen aan bepaalde aanbevelingen uit het 178e
Boek van het Rekenhof:
• Er is een werkgroep opgericht om een nieuwe financieringswijze voor de opvangplaatsen voor
te stellen en te onderzoeken of een verschillend tarief kan worden gehanteerd op basis van de
capaciteit van het opvangcentrum.
• Er lopen gesprekken met de opvangpartners over het financiële vademecum. Het Rekenhof
vraagt met aandrang dat al zijn aanbevelingen zouden worden opgenomen in het vademecum
dat aan de partners wordt voorgelegd.

252 Koninklijk besluit van 24 juli 2021 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de “Vrijwillige begeleide terugkeer”.

Algemene rekeningen van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen / 143

• Fedasil heeft de methode voor het berekenen van de schulden vanwege overuren en over te dragen vakantiedagen aangepast. Omdat er bij de kosten van onregelmatige prestaties een maand
tijdverschil is, kunnen ze op het einde van het jaar niet correct worden geboekt.
• Eén van de doelstellingen van het managementplan 2021-2026 van Fedasil bestaat erin de interne beheersing te versterken. Dat is des te noodzakelijker omdat in 2019 fraude werd vastgesteld in een centrum van Fedasil.
• In 2022 zal normaal gezien een project van start gaan dat gezamenlijk wordt beheerd door
Fedasil en de HZIV, om de medische facturatie aan asielzoekers te moderniseren. Dat project
moet het risico indijken dat Fedasil aan een minderjarige asielzoeker (of aan diens voogd) kosten zou terugbetalen die al door het ziekenfonds zouden zijn vergoed.
Het Rekenhof stelt echter opnieuw vast dat Fedasil er niet in slaagt de verantwoordingsstukken te
controleren die sommige opvangpartners bij hun verklaringen van schuldvordering voegen. Het
gaat om uitgaven ten belope van 221 miljoen euro. De uitgaven van het Rode Kruis en La CroixRouge werden weliswaar gecontroleerd door hun bedrijfsrevisor om zeker te zijn dat ze mogen
worden terugbetaald, maar bij de andere partners vinden nauwelijks of geen controles plaats. Het
Rekenhof is van oordeel dat het feit dat er nauwelijks of geen controles zijn bij de partners een risico vormt voor de juistheid en subsidieerbaarheid van de uitgaven die de desbetreffende partners
indienen.
Tot slot herhaalt het Rekenhof de volgende aanbevelingen waaraan onvoldoende gevolg werd
gegeven:
• de proportionaliteit van de algemene kosten aantonen, gezien het aandeel van de opvang in het
geheel van de activiteiten van het Rode Kruis en La Croix-Rouge;
• aandringen bij de OCMW’s om informatie te ontvangen over de reserves die worden aangelegd
met terugbetalingen in het kader van lokale opvanginitiatieven;
• het ministerieel besluit dat een subsidie toekent aan de gemeenten die een opvangstructuur
huisvesten op hun grondgebied, zo snel mogelijk publiceren en in afwachting daarvan de kosten aan het juiste boekjaar toerekenen via een te ontvangen factuur;
• fiscaal advies inwinnen over de voorwaarden van een btw-vrijstelling voor private opvangpartners, om die vrijstelling te kunnen genieten.
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Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werd opgericht in 2000 en
waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van de levensmiddelen ter bescherming
van de gezondheid van de consumenten. Het FAVV werkt ook de operationele regelgeving uit voor de
controles, de certificering en de infrastructuurnormen waaraan operatoren die in de voedselketen
actief zijn, moeten beantwoorden. Het staat in voor de toekenning, schorsing en intrekking van erkenningen en vergunningen in het kader van de uitoefening van zijn opdracht.
De totale uitgaven van het FAVV bedroegen 187,8 miljoen euro in 2021, het balanstotaal 175,1 miljoen
euro. Het FAVV wordt voornamelijk gefinancierd met een dotatie van de FOD Volksgezondheid die
109,9 miljoen euro beliep in 2021, tegenover 100,2 miljoen euro in 2020.
Het Rekenhof formuleert vaststellingen en aanbevelingen over onder meer het voltooien van de inventarissen van de vaste activa en de voorraden, de boeking van administratieve geldboetes en van
voorzieningen voor geschillen.

1

Inleiding

1.1

Vooraf

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), opgericht door de wet
van 4 februari 2000253 , is een administratieve openbare instelling met ministerieel beheer in de
zin van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003. Het FAVV waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens en dier. De
belangrijkste opdrachten van het FAVV zijn:
• uitwerking, toepassing en controle van maatregelen op het vlak van analyse en beheer van risico’s die de gezondheid van de consumenten kunnen aantasten;
• controle, onderzoek en keuring van de voedselproducten en de grondstoffen ervan in alle stadia
van de voedselketen;
• controle en keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer van voedselproducten en de grondstoffen ervan;
• verlenen, schorsen en intrekken van erkenningen en vergunningen in het kader van de uitoefening van zijn opdracht.

253 Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
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1.2

Voorstelling van de jaarrekening 2021

Tabel 19 – Voornaamste elementen van de jaarrekening 2021 (in euro)
Bedragen
Algemene boekhouding

Begrotingsboekhouding

Balanstotaal

175.067.941

Totale opbrengsten

189.084.599

Totale kosten

-178.704.681

Boekhoudkundig resultaat (winst)

10.379.918

Totale begrotingsontvangsten

185.817.016

Totale begrotingsuitgaven
Begrotingssaldo

-187.846.020
-2.029.004

Bron: jaarrekening 2021
De algemene rekening 2021 werd gecontroleerd door een bedrijfsrevisor, die een goedkeurend
oordeel formuleerde.
In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof de vaststellingen die uit zijn
controle voortvloeiden, meegedeeld aan het FAVV en aan de beleidscel van de minister van
Landbouw. Het FAVV antwoordde op 23 juni 2022 en dat antwoord werd verwerkt in dit artikel.

2

Algemene boekhouding

2.1

Immateriële en materiële vaste activa

Waarderingsregels
De waarderingsregels van het FAVV bepalen dat de vaste activa allemaal lineair afgeschreven worden vanaf het jaar van aankoop. Het koninklijk besluit van 10 november 2009 preciseert echter
dat de afschrijvingen aanvangen in het jaar waarin het vast actief wordt aangekocht, behalve de
vaste werken in uitvoering (bv. IT-toepassingen in ontwikkeling), waarvoor de afschrijving begint
te lopen op het moment dat ze in gebruik worden genomen.
Het FAVV zegt duidelijke richtlijnen van de FOD BOSA te willen afwachten over de boekingsen waarderingsregels voor vaste activa in ontwikkeling, alvorens zijn waarderingsregels aan te
passen.
Omdat er tal van IT-applicaties in ontwikkeling zijn bij het FAVV beveelt het Rekenhof niettemin
aan dat het FAVV zijn waarderingsregels zou aanpassen zonder te wachten op de richtlijnen van
de FOD BOSA.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa bedragen 256.882 euro op 31 december 2021 (135.002 euro op 31 december 2020). Het FAVV ontwikkelt immers, geheel of gedeeltelijk, tal van IT-applicaties. Over
applicaties die door verschillende entiteiten worden gebruikt, zoals Sanitel (een applicatie voor
het beheer en de geïnformatiseerde opvolging van dieren), zouden de partners afspraken moeten
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maken om te bepalen wie eigenaar is of om een verdeelsleutel te bepalen voor de ontwikkelingsof gebruikskosten.
In het kader van de ontwikkeling van Sanitel werd bijvoorbeeld een opdracht ter waarde van
5,0 miljoen euro gesloten met een IT-consultancyfirma voor de periode 2021-2025, waarvan maximaal 3,3 miljoen euro ten laste zou zijn van het FAVV. De uitgaven van het FAVV voor die opdracht
bedragen 748.331 euro in 2021.
De kosten van de andere IT-applicaties, onder meer de applicaties die intern worden ontwikkeld,
worden momenteel als kosten geboekt en zijn dus nog niet opgenomen in de rekeningen van vaste
activa in uitvoering.
De immateriële vaste activa, de vaste activa in uitvoering en het resultaat van het boekjaar zijn
dus globaal onderschat met een aanzienlijk bedrag dat echter niet kan worden bepaald op basis
van de informatie die het FAVV meedeelde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bedragen 7.663.646 euro op 31 december 2021 (8.243.989 euro op 31 december 2020). De fysieke inventarissen van die vaste activa zijn echter onvoldoende geformaliseerd en worden niet systematisch noch volgens de regels opgesteld in alle vestigingen van het
FAVV.
Zo had het Rekenhof bij de controle van het boekjaar 2020 geraamd dat 35 % van het geboekte ITmateriaal (voor 2,3 miljoen euro) meer dan tien jaar oud was en wellicht niet meer in gebruik was.
In 2021 heeft het FAVV 1,2 miljoen euro aan activa buiten gebruik gesteld die niet meer aanwezig
waren, zoals klein IT-materiaal (muizen, toetsenborden enz.). Het Rekenhof stelt overigens vast
dat de aankoop van dat soort materiaal als kosten moet worden beschouwd (werkingsuitgaven),
veeleer dan als vaste activa (investeringen).
Het kantoormeubilair dat werd aangekocht vóór 2010 (vanaf 2010 kregen nieuwe aankopen een
streepjescode waarmee het meubilair werd gekoppeld aan de boekhoudkundige inventaris) werd
volledig gedeklasseerd voor 3,1 miljoen euro.
2.2

Voorraden

Er is geen enkele voorraad geboekt noch geïnventariseerd. Het FAVV beschikt nochtans over producten die gebruikt worden in de laboratoria. Omdat er geen inventaris is van die producten kon
het Rekenhof niet bepalen om welke hoeveelheden het gaat, noch of het relevant is ze als voorraad te boeken. Het beveelt aan een inventaris op te stellen van de laboratoriumproducten en -gebruiksgoederen om (in voorkomend geval) over te gaan tot de nodige boekingen.
2.3

Administratieve geldboetes

De administratieve geldboetes die het FAVV oplegt, bedragen 4,1 miljoen euro op
31 december 2021 en worden beschouwd als schikkingsvoorstellen. Het FAVV kan de betaling ervan immers niet afdwingen. Niettemin worden ze geboekt bij de vorderingen, de opbrengsten en
de begrotingsontvangsten.
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Die boekingen maken het dan wel eenvoudiger om de onbetaalde boetes op te volgen, ze beantwoorden echter niet aan de vier voorwaarden van een vastgesteld recht 254 vermits er geen betalingsverplichting is. De boetes mogen dus niet als dusdanig worden geboekt.
Bovendien worden de onbetaalde boetes na enige tijd geannuleerd en gaan de bijbehorende dossiers naar het parket. In het eerste kwartaal van 2022 bedroegen die annuleringen 276.880 euro,
waardoor de in 2021 geboekte vorderingen, opbrengsten en ontvangsten zijn overschat voor hetzelfde bedrag.
De boetes zouden ook kunnen worden opgevolgd indien ze op het moment dat ze worden verstuurd, in klasse 0 van de buitenbalansrekeningen worden geboekt.
Het FAVV verduidelijkt dat op 1 januari 2024 een nieuw systeem voor het beheer van de administratieve boetes in gebruik zal worden genomen. Daarmee zal het mogelijk zijn de vastgestelde
rechten correct te boeken. De nadelen van de aanpassing van het huidige systeem, zouden voor
een korte periode doorwegen op de voordelen ervan.
2.4

Dubieuze vorderingen

De dubieuze vorderingen bedragen 11,1 miljoen euro op 31 december 2021. Het gaat voornamelijk
om de verplichte bijdragen van operatoren en de diensten die het FAVV voor die operatoren presteert (retributies).
Tot midden 2021 bepaalden de waarderingsregels dat de verjaringstermijn vijf jaar beliep. Ingevolge
de aanbevelingen van het Rekenhof heeft het FAVV die termijn opgetrokken tot tien jaar.
Op 18 februari 2021 gaf de toezichthoudende minister het FAVV de toestemming om vorderingen te annuleren waarvan de verjaringstermijn was verstreken. Het ging om 733.456 euro voor
2020 en om naar schatting 930.000 euro voor 2021. Het Rekenhof is van oordeel dat het akkoord
van de minister er enkel kan komen nadat de vorderingen zijn onderzocht en niet vooraf, op basis
van een geraamd bedrag.
Elk jaar blijven 5.000 à 7.000 debiteuren van het FAVV in gebreke maar er worden slechts 200 gerechtelijke procedures aangespannen. Het FAVV heeft de objectieve criteria om te bepalen welke
onbetaalde vorderingen gerechtelijk moeten worden vervolgd, nog niet geformaliseerd.
Het Rekenhof beveelt aan de nadere regels voor rappels te formaliseren en objectieve en transparante criteria vast te leggen om te bepalen welke onbetaalde vorderingen gerechtelijk moeten worden vervolgd. Voor de invordering van onbetaalde facturen voor kleine bedragen (waarvoor nooit
vervolging wordt ingesteld), zou het FAVV de mogelijkheid kunnen onderzoeken om de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) van de FOD Financiën in te schakelen.
Tot slot wijst het Rekenhof op het verschil in verwerking tussen de vorderingen waarvoor er een
afbetalingsplan bestaat en die nooit worden geannuleerd, en de vorderingen waarbij de debiteuren niet hebben gereageerd en die automatisch worden geannuleerd na het verstrijken van de verjaringstermijn. Het FAVV moet erop toezien dat alle debiteuren gelijk worden behandeld.

254 Artikel 8 van de wet van 22 mei 2003.
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2.5

Liquide middelen

Om kleine uitgaven van de gedecentraliseerde eenheden te dekken, heeft het FAVV in 2021 liquide
middelen gestort op persoonlijke rekeningen van de verantwoordelijken van die eenheden. Die
laatsten moeten de gedane uitgaven jaarlijks verantwoorden.
Naar aanleiding van zijn controle van de jaarrekening 2021 heeft het Rekenhof gewezen op het
gebrek aan transparantie en het risico op fraude die gepaard gaan met die werkwijze. Het FAVV
stelt dat het probleem al in 2022 werd opgelost door bankrekeningen in eigen naam te openen.
2.6

Voorzieningen voor risico’s en kosten

De voorzieningen voor risico’s en kosten bedragen 612.403 euro op 31 december 2021. Het gaat om
geschillen over de staatshulp in het kader van de Fipronil crisis of de varkensgriepcrisis.
Het FAVV legt geen voorzieningen aan voor geschillen van minder dan 25.000 euro. Voorts heeft
het 6,1 miljoen euro in buitenbalansrekeningen geboekt voor een aantal geschillen waarvoor een
voorziening had moeten worden aangelegd in de balans (zie hierna, punt 2.7).
Het Rekenhof beveelt aan die te boeken in subklasse 14 van de balans voor een geraamd bedrag
van 4,1 miljoen euro (rekening houdend met de risicoanalyse uitgevoerd door de juridische dienst)
en zich ervan te vergewissen dat die voorzieningen exhaustief zijn.
2.7

Rechten en verplichtingen buiten balans

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen bedragen op 31 december 2021 respectievelijk 281.774 euro en 19.285.468 euro. De rechten betreffen borgtochten gestort door opdrachtnemers van overheidsopdrachten, terwijl de verplichtingen voornamelijk verband houden met het
uitstaande bedrag aan juridische verbintenissen in meerjarenopdrachten (13.137.022 euro) en met
voorzieningen voor lopende geschillen (6.112.247 euro).
De waarderingsregels bepalen dat voorzieningen voor sommige geschillen kunnen worden geboekt in buitenbalansrekeningen omdat in principe een interdepartementale budgettaire voorziening - op de begroting van de FOD BOSA - kan worden gevraagd om terugbetaling te verkrijgen
van de gemaakte kosten in geval van een veroordeling.
Het Rekenhof herinnert er echter aan dat die interdepartementale budgettaire voorziening geen
garantie van de federale Staat maar slechts een mogelijk financieringsinstrument is. In dat opzicht
ontslaat ze het FAVV niet van de verplichting om in de balans een boekhoudkundige voorziening
aan te leggen voor geschillen waarbij het FAVV de verantwoordelijkheid draagt. De waarderingsregels van het FAVV moeten in die zin worden aangepast.
Bovendien werden die bedragen naar rato van 100 % geboekt, zonder rekening te houden met de
risicoanalyse uitgevoerd door de juridische dienst. Op basis van die risicoanalyse zijn de bedragen
die werden geboekt als voorziening voor geschillen nagenoeg 2,0 miljoen euro overschat.
In zijn antwoord zegt het FAVV dat het zijn boekingswijze voor de geschillen gedragen door de
interdepartementale budgettaire provisie niet zal wijzigen. Het zal in de jaarrekening 2022 wel
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rekening houden met de inschatting van de juridische dienst over de winst- of verlieskansen van
een geschil.
Het Rekenhof wijst erop dat het aanhouden van die onregelmatige boekingswijze een negatieve
impact zal hebben op de getrouwheid van de jaarrekening van het FAVV, en dit voor aanzienlijke
bedragen.
2.8

Opbrengsten

De opbrengsten bestaan voornamelijk uit bijdragen (25,0 miljoen euro), retributies (46,0 miljoen
euro) en administratieve boetes (4,1 miljoen euro) die moeten worden gestort door de nagenoeg
150.000 operatoren van het FAVV.
Het FAVV verifieert of de sector die de operator heeft gedefinieerd correct is, maar voert geen
willekeurige controles uit van, bijvoorbeeld, aangegeven tonnages of het aangegeven aantal werknemers. Volgens het FAVV worden er op een meer globaal niveau controles uitgevoerd door de gegevens uit verschillende databases te vergelijken en daarbij deels te steunen op een gecertificeerd
systeem waarmee de operatoren aan zelfcontrole kunnen doen.
Het is onmogelijk de aangiften van de operatoren stuk voor stuk te controleren. Het Rekenhof beveelt niettemin aan te evalueren in hoeverre er willekeurige individuele controles (o.a. ter plaatse)
zouden kunnen worden uitgevoerd om te verifiëren of de aangiftes, en dus ook de opbrengsten/
ontvangsten van het FAVV, correct zijn.
2.9

Kosten

2.9.1 Diensten en diverse goederen
Regie der Gebouwen
De huurgelden omvatten voor 723.089 euro aan driemaandelijkse voorschotfacturen aan de Regie
der Gebouwen voor twee sites, in Brussel en in Antwerpen. Voor de site in Brussel heeft het FAVV
een creditnota van 153.875 euro ontvangen ingevolge de afrekening van de kosten van 2021 (voor
een kwartaalfactuur van 203.875 euro), wat erop wijst dat de door de Regie gevraagde voorschotten overschat zijn. Voor het gebouw in Antwerpen legt de Regie geen jaarlijkse afrekening voor.
Volgens het FAVV werden in 2022 maatregelen genomen om de betaalde voorschotten af te
stemmen op de werkelijk verschuldigde bedragen voor de site in Brussel. Het Rekenhof beveelt
het FAVV aan het nodige te doen om van de Regie de ontbrekende afrekeningen voor de site in
Antwerpen te krijgen.
Prestaties van de opdrachthouders
Uit een analyse van de documenten in verband met de prestaties van de opdrachthouders blijkt dat
de dierenarts die de prestatiefiches valideert in bepaalde gevallen ook zijn handtekening plaatst
onder zijn eigen prestaties. Die zelfcontrole is een zwak punt in de interne beheersing, waardoor
het risico op fraude niet uitgesloten is.
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2.9.2 Personeelsuitgaven
Net zoals de vorige boekjaren heeft het FAVV geen reconciliëring uitgevoerd tussen de samenvattende opgaven 325 en de kostenrekeningen waarin de personeelsuitgaven zijn opgenomen
(95,3 miljoen euro in 2021). Ter herinnering, die reconciliëringsoefeningen maken deel uit van de
noodzakelijke internebeheersingsmaatregelen aan de hand waarvan de personeelskosten kunnen
worden bevestigd.
Het Rekenhof beveelt het FAVV aan om bij het afsluiten van het boekjaar de geboekte loonkosten
systematisch af te stemmen met de bedragen die aangegeven zijn bij de belastingdienst en de sociale zekerheid. Het FAVV stelt dat hij voortaan toegang heeft tot de module waarmee het fiches
kan raadplegen op de website van Belcotax. Een eerste oefening zal plaatsvinden in 2022 om het
fiscaal overzicht van 2021 te reconciliëren. Het FAVV onderzoekt bovendien of er (willekeurige)
controles mogelijk zijn op de betaalfiches.

3

Begrotingsboekhouding

De rekening van uitvoering van de begroting omvat de totale begrotingsuitgaven (187,8 miljoen
euro), begrotingsontvangsten (185,8 miljoen euro) en het begrotingssaldo (-2,0 miljoen euro).
3.1

Ontvangsten

De administratieve boetes worden op de begroting aangerekend bij de ontvangsten, net zoals in
de algemene boekhouding, zodra de brief naar de operator vertrekt (zie punt 2.3 van dit artikel).
In het eerste kwartaal van 2022 werd 276.880 euro aan boetes geannuleerd die waren geboekt in
de rekening van uitvoering van de begroting 2021. De ontvangsten zijn overschat voor datzelfde
bedrag.
Het FAVV verduidelijkt dat de ontvangsten op het einde van het jaar inderdaad licht zijn overschat
aangezien de onbetaalde administratieve boetes na zes maanden worden overgedragen aan het
parket. Het FAVV zou samen met het Rekenhof en met de bedrijfsrevisor willen nagaan hoe die
overschatting het best kan worden gecorrigeerd.
3.2

Uitgaven

Volgens de rekening van uitvoering van de begroting heeft het FAVV de limieten van de toegekende kredieten niet overschreden.
Het FAVV boekt 138.054 euro aan voorschotten (voornamelijk ten gunste van Smals) als kosten.
Die voorschotten zouden ook als uitgaven op de begroting moeten worden aangerekend, want ze
voldoen aan de vier criteria van een vastgesteld recht. De uitgaven zijn dus onderschat voor het
bedrag van de gestorte voorschotten.
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4

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat het FAVV gevolg heeft gegeven aan bepaalde vroegere aanbevelingen
over onder meer de aanpassing van de waarderingsregels voor de verjaring van de vorderingen en
de afsluiting van bankrekeningen die niet in de balans waren opgenomen. Daarnaast is het FAVV
gestart met een analyse van zijn vaste activa en engageert het zich om werk te blijven maken van
de uitvoering van andere aanbevelingen.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen voor het FAVV:
• de procedures opstellen voor de opvolging en de boeking (bij vaste activa in aanbouw) van de
IT-applicaties die worden ontwikkeld, en bepalen hoe de eigendom en de gebruikskosten worden verdeeld;
• de inventarisprocedures formaliseren en de fysieke en boekhoudkundige inventaris in overeenstemming brengen;
• de laboratoriumvoorraden inventariseren om (in voorkomend geval) over te kunnen gaan tot
de nodige boekingen;
• de administratieve boetes in de balans opnemen op basis van de vastgestelde rechten en de
boetes waarvoor nog op betaling wordt gewacht, opvolgen in buitenbalansrekeningen;
• de nadere opvolgingsregels formaliseren alsook de objectieve criteria om te bepalen welke onbetaalde vorderingen gerechtelijk moeten worden vervolgd, en onderzoeken of de AAII kan
worden ingeschakeld om ze in te vorderen;
• erop toezien dat alle debiteuren gelijk worden behandeld;
• het risico beperken dat gepaard gaat met het storten van voorschotten op persoonlijke
rekeningen;
• de voorzieningen voor geschillen boeken in de balans, rekening houdend met de risicoanalyse
door de juridische dienst, de waarderingsregels aanpassen en nagaan dat de voorzieningen exhaustief zijn;
• nagaan of willekeurige individuele controles mogelijk zijn om de realiteit te verifiëren van de
elementen aan de hand waarvan de retributies en bijdragen van de operatoren worden berekend;
• ervoor zorgen dat de voorschotten die aan de Regie der Gebouwen worden betaald bij wijze van
huur, overeenstemmen met de werkelijk verschuldigde bedragen, en alle ontbrekende afrekeningen opvragen bij de Regie;
• de procedure voor het valideren van de prestaties van dierenartsen aanpassen om te vermijden
dat ze hun eigen prestaties kunnen valideren.
Het FAVV is zich bewust van de problemen en onderschrijft grotendeels de vaststellingen van
het Rekenhof. Het heeft een aantal aanbevelingen uitgevoerd of heeft beloofd dat in het komende
boekjaar te zullen doen, onder meer wat de inventarisering van de vaste activa en de voorraden
betreft, de stortingen van liquide middelen aan plaatselijke entiteiten en de reconciliëring van de
personeelsuitgaven. Bovendien wil het FAVV zijn vorderingen vanaf 2023 laten invorderen door
het AAII, wat een betere opvolging en een gelijke behandeling van de operatoren mogelijk zou
maken.
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3

Algemene rekeningen van de AOI’s met beheersautonomie

Delcredere: rekening van de federale Staat en eigen rekening
Het Rekenhof formuleerde in zijn 178e Boek- deel I255 aanbevelingen ten aanzien van de AOI Delcredere
(ook bekend onder zijn commerciële naam Credendo) over de conformiteit van de financiële staten
met de wet van 22 mei 2003 en haar uitvoeringsbesluiten, de waarderingsregels die werden gebruikt
om de algemene rekeningen op te stellen, de rapportering volgens de verschillende boekhoudkundige
referentiestelsels en de voltooiing van de inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen. Credendo had zich verbonden gevolg te geven aan deze aanbevelingen.
Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg Credendo heeft gegeven aan zijn aanbevelingen. Daarnaast
formuleert het bijkomende aanbevelingen over de buitenbalansrechten en -verplichtingen, de begroting en de blootstelling van Credendo ingevolge de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Credendo
heeft zich geëngageerd om ook aan deze aanbevelingen gevolg te geven.
De toezichthoudende ministers (Financiën, Economie en Buitenlandse handel) hadden geen
opmerkingen.

1

Delcredere: oprichting en opdrachten

Delcredere werd opgericht door de wet betreffende Delcredere van 31 augustus 1939 en is een administratieve openbare instelling met beheersautonomie in de zin van de wet van 22 mei 2003.
Artikel 1, § 2, van de organieke wet definieert de opdracht als volgt: “Delcredere vervult een opdracht van commerciële en financiële aard die erin bestaat de internationale economische betrekkingen te bevorderen, hoofdzakelijk door de acceptatie van risico’s op het gebied van uitvoer, invoer en
investeringen in het buitenland”. Hiertoe kan Delcredere verschillende soorten waarborgen verlenen om de (financiële, politieke, krediet-, wisselkoers-…) risico’s te beperken en zijn medewerking
verlenen aan de financiering van uitvoertransacties. Het oefent ook nevenactiviteiten of aanvullende activiteiten uit om die transacties te vergemakkelijken (zowel in België als in het buitenland). Het vervult technische, financiële of vertegenwoordigingsopdrachten in verband met de
internationale handel of investeringen die de regering hem toevertrouwt.
Delcredere vervult zijn opdrachten in verschillende vormen:
• voor rekening van de Staat;
• voor eigen rekening met staatswaarborg;
• voor eigen rekening zonder staatswaarborg, via zijn dochterondernemingen die met gerichte
transacties belast zijn die over het algemeen worden gewaarborgd door handelsondernemingen.
Delcredere stelt in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 en haar uitvoeringsbesluiten twee afzonderlijke algemene rekeningen op voor het boekjaar 2021, namelijk één voor de eigen rekening
en één voor de rekening van de Staat. Alleen die laatste rekening maakt deel uit van de consolidatieperimeter van de federale Staat.

255 Rekenhof, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 103-110, www.rekenhof.be.
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Tabel 20 – Samenvatting van de financiële staten van Delcredere (Credendo) voor het boekjaar
2021 (in miljoen euro)
Balanstotaal
Eigen rekening
Rekening van de Staat

Economisch resultaat

Begrotingsresultaat

3.153,7

70,6

47,7

699,0

25,3

16,9

Bron: algemene rekeningen 2021 van Credendo (zoals bezorgd aan het Rekenhof)

2

Opvolging aanbevelingen 178e Boek
Aanbevelingen
(178e Boek , p. 109)

Stand van zaken
16 juni 2022

Zorgen voor procedures
en de nodige resources om
volledige algemene rekeningen
te kunnen opstellen en te
kunnen goedkeuren binnen de
wettelijke termijnen

Credendo heeft de rekeningen 2021 tijdig op 18 maart 2022 voorgelegd
aan de toezichthoudende ministers. Zij hebben de rekeningen
laattijdig goedgekeurd op 21 april 2022.

De algemene rekeningen,
inclusief de bijlagen, opstellen
overeenkomstig de wet van
22 mei 2003 en de bijhorende
uitvoeringsbesluiten

Het Rekenhof stelde bij van de controle van de rekeningen
2021 opnieuw fouten of onvolledigheden vast in de algemene
rekeningen (inclusief in de bijlagen bij de rekeningen).
De belangrijkste opmerkingen (buitenbalansrechten en
-verplichtingen, deelnemingen, waarderingsregels en de blootstelling
aan het conflict tussen Oekraïne en Rusland) worden verder in dit
artikel toegelicht.
Volledigheidshalve merkt het Rekenhof op dat 704.241 euro dubbel
is aangerekend in de ontvangsten256 als gevolg van een fout in de
mapping tussen de algemene en de begrotingsboekhouding.

256 Aangerekend op artikel 1611 Verkopen van niet-duurzame consumptiegoederen en diensten aan bedrijven (het gaat hier
om de rekening van de Staat).
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Aanbevelingen
(178e Boek , p. 109)

Stand van zaken
16 juni 2022

De waarderingsregels voor alle
activiteiten vervolledigen en
in overeenstemming brengen
met het koninklijk besluit van
10 november 2009

De waarderingsregels gevoegd bij beide rekeningen zijn een letterlijke
kopie van de regels gevoegd bij de BE GAAP-rekeningen257. Zoals
opgemerkt in het 178e Boek – deel I, zijn er essentiële verschillen
tussen de waarderingsregels volgens BE GAAP en die van het koninklijk
besluit van 10 november 2009. Omdat Credendo (eigen rekening) de
herwaardering van de financiële activa (deelnemingen) niet uitvoert
conform artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009258
zijn de participaties259 overgewaardeerd met 11,6 miljoen euro. De
deelneming in het Zephyr Fonds260 is daarentegen ondergewaardeerd
voor 318,9 miljoen euro261.

Een beheersverslag of een
algemene commentaar
opstellen voor de rekeningen
die worden opgesteld volgens
het koninklijk besluit van
10 november 2009

Credendo heeft ook voor het boekjaar 2021 geen beheersverslag
of algemene commentaar opgesteld. Tijdens de audit leverde de
instelling de nodige informatie en verantwoordingsstukken aan
voor een analytisch nazicht op de rekeningen en het uitvoeren
van de nodige detailcontroles. Hierdoor is de nood aan een apart
beheersverslag verdwenen, zolang de regels voor de opmaak en
publicatie van het jaarverslag niet opgenomen zijn in een koninklijk
besluit in uitvoering van artikel 18 van de wet van 22 mei 2003.

De rapportering en de financiële
overzichten harmoniseren en
reconciliëren (tussen de drie
gebruikte boekhoudstelsels262)
De leesbaarheid van de
financiële staten verbeteren
door gebruik te maken van
gap-analyses en operationele
sleutelindicatoren te integreren

Credendo is zich ervan bewust dat de IFRS-cijfers (die uitgebreid
worden toegelicht in de IFRS-jaarrekening) moeilijk te reconciliëren
zijn met de ARS-cijfers. Ook de BE GAAP-rekeningen die opgemaakt
worden volgens de regels van het verzekeringsrecht bevatten
bijzonderheden waardoor ze niet eenvoudig aansluitbaar zijn met
de ARS-rekeningen. Credendo heeft geen reconciliatie opgemaakt
tussen deze stelsels maar heeft op vraag van het Rekenhof sterk
ingezet op het analytisch verklaren van de belangrijkste fluctuaties
van de rekeningen volgens de wet van 22 mei 2003. Hierbij heeft de
instelling zo nodig gebruik gemaakt van sleutelindicatoren (grote
nieuwe schadegevallen, verslechtering landenrisico’s, grote betalingen
claims …). Bovendien is het resultaat van het boekjaar van de
rekeningen volgens BE GAAP gelijk aan het resultaat van het boekjaar
volgens het ARS-rekeningenstelsel263. Daardoor was het mogelijk de
commentaar bij de BE GAAP- rekeningen te gebruiken bij de controle
van de rekeningen conform de wet van 22 mei 2003.

257 Deze BE GAAP-rekeningen worden gecontroleerd door een externe revisor. Die revisor gaf voor het boekjaar 2021 een
goedkeurende verklaring zonder voorbehoud voor zowel de rekening van de Staat als de eigen rekening.
258 Onder BE GAAP moet de waardering van deze deelnemingen gebeuren op basis van een impairment test. Deze test gaat na
of de activa zo veel mogelijk geboekt worden tegen hun realiseerbare waarde (d.i. de vervreemdingswaarde min de kosten
van die vervreemding). In 2021 gaf deze test, zoals in 2020, geen aanleiding tot een aanpassing van de geboekte waarde.
Voor de rekeningen volgens de wet 2003 bepaalt artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat de financiële
deelnemingen jaarlijks worden geherwaardeerd met toepassing van het deelnemingspercentage op de boekwaarde van
het nettoactief van de vennootschap waarin wordt deelgenomen. Als de desbetreffende vennootschap geconsolideerde
rekeningen opmaakt en publiceert wordt die herwaardering doorgevoerd op basis van het geconsolideerd actief.
259 Credendo is in dit kader de moedermaatschappij van de groep en heeft deelnemingen in de volgende verbonden ondernemingen: Credendo Guarantees & Speciality Risks, Credendo Short Term Non EU Risks, Credendo Short Term EU Risks,
Holding CIS, Immo Montoyer, Marjory en Digiteal.
260 Credendo bezit aandelen in dit investeringsfonds.
261 Berekening op basis van de cijfers van de jaarrekening 2021 van het Zephyr Fonds.
262 Credendo maakt rekeningen op onder de rekeningenstelsels BE GAAP, International Financial Reporting Standards (IFRS)
en het algemeen rekeningenstelsel (ARS).
263 Afrondingsverschil bij Credendo eigen rekening.
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Aanbevelingen
(178e Boek , p. 109)

Stand van zaken
16 juni 2022

Nadenken over de cycli voor
financiële rapportering om
de opmaak, goedkeuring en
audit van financiële staten
door externe controleurs te
vergemakkelijken

Credendo heeft hiervoor de nodige inspanningen geleverd. Zo was het
personeel van Credendo (en in het bijzonder deze van de financiële
afdeling) steeds beschikbaar tijdens de audit, werd de gevraagde
informatie gestructureerd en tijdig aangeleverd en waren de
rekeningen (met uitzondering van de vaststellingen hierboven) volledig
opgemaakt.

De inventaris van de
bezittingen, rechten, schulden
en verplichtingen vervolledigen
en de rekeningen in
overeenstemming brengen met
de inventaris

Credendo wijst op de COVID-19-crisis die het opmaken van een fysieke
inventaris bemoeilijkte. Voor de inventarisatie van het IT-materiaal
maakt de instelling gebruik van de applicatie 4ME. De doorstroming
van deze gegevens naar de boekhouding verloopt echter niet
automatisch.
Credendo zal zijn ICT-inventaris264 grotendeels in 2022 finaliseren. Voor
het opstellen van een fysieke inventaris van de niet-ICT-materialen is
de financiële afdeling samen met de afdeling Facility Management op
zoek naar een gepaste tool.

3

Rechten en verplichtingen buiten balans

De gerapporteerde rechten en verplichtingen buiten balans zijn voor beide rekeningen onvolledig
en foutief. Naar aanleiding van de audit van het Rekenhof heeft Credendo de correctheid van de
cijfers onderzocht 265 . Uit dit onderzoek bleek dat:
• voor eigen rekening: de rechten en verplichtingen buiten balans ten laste van de boekhoudkundige entiteit zijn overgewaardeerd met 18 miljard euro;
• voor de rekening van de Staat: de rechten en verplichtingen buiten balans ten laste van de
boekhoudkundige entiteit zijn ondergewaardeerd voor 992,4 miljoen euro.
Het Rekenhof kan door de korte doorlooptijd van zijn audit, de grootteorde van de correcties en
de complexiteit van de registratie van deze rechten en verplichtingen geen uitspraak doen over de
volledigheid en de correctheid ervan.
Credendo zal de interne procedures voor de boeking en rapportering van deze rechten en verbintenissen optimaliseren om deze volledig te kunnen verantwoorden en overeenstemming te bereiken met de cijfers gerapporteerd door het departement Risk Management.
Bijkomend stelt het Rekenhof vast dat de rechten en verplichtingen buiten balans voor de rekeningen volgens de wet van 22 mei 2003 niet overeenstemmen met deze volgens BE GAAP. Volgens
Credendo kan een dergelijke overeenstemming ook in de toekomst niet plaatsvinden vermits de
externe revisor van mening is dat het niet nodig is de verbintenissen eigen aan de kredietverzekering op te nemen in de bijlagen van de jaarrekening volgens het model van de verzekeringen 266.

264 Prioritair volgens Credendo en ook het meest materieel voor de rekeningen.
265 Voor de rekening van de Staat gaat het om 1.571,4 miljoen euro aan “verbintenissen van de boekhoudkundige entiteit om
door derden opgelopen verliezen te dragen” (rechten en verplichtingen ten laste van de boekhoudkundige entiteit). Voor de
eigen rekening gaat het om 830,3 miljoen euro aan rechten en verplichtingen ten gunste van de boekhoudkundige entiteit
en 47.792,4 miljoen euro aan rechten en verplichtingen ten laste van de boekhoudkundige entiteit.
266 Volgens Credendo vindt de externe revisor het voldoende dat deze gegevens op elk moment kunnen aangeleverd worden
uit het legacy systeem en dat het volstaat te vermelden dat alle schulden van Credendo zijn gedekt door de Belgische Staat.
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4

Begroting

Het Rekenhof stelt voor beide rekeningen vast dat het beheersorgaan de initiële en definitieve
begroting zoals opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting niet officieel heeft goedgekeurd267. De raad van bestuur heeft wel de statutaire begroting goedgekeurd268 en die is vervolgens ook goedgekeurd door de toezichthoudende ministers en de minister van Begroting. De
kredieten in de statutaire begroting verschillen echter van de kredieten in de uitvoeringsrekening van de begroting en van de kredieten in de bijlage bij de verantwoording van de algemene
uitgavenbegroting.
Voorts stelt het Rekenhof vast dat alle begrotingsartikelen in de uitvoeringsrekening van de begroting als niet-limitatief worden aangeduid. Credendo kon hiervoor echter geen goedkeuring
voorleggen van de toezichthoudende ministers en de minister van Begroting 269 . Het Rekenhof beschouwt de kredieten van Credendo bijgevolg als limitatief, wat aanleiding geeft tot kredietoverschrijdingen. Het totale bedrag van de kredieten is echter niet overschreden. De federale Staat zal
niet extra moeten tussenkomen.
Het Rekenhof beveelt aan dat Credendo:
• zowel voor de rekening van de Staat als voor de eigen rekening de begroting opmaakt in de door
het koninklijk besluit van 31 juli 2017270 vastgelegde vorm en met de bedragen zoals die worden
opgeladen in eBMC, die begrotingen formeel laat goedkeuren door de raad van bestuur, de
toezichthoudende ministers en de minister van Begroting. Deze begrotingen moet vervolgens
worden meegedeeld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers om als bijlage gevoegd te worden bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting;
• voor het gebruik van niet-limitatieve kredieten de toestemming verkrijgt van zijn toezichthoudende ministers en de minister van Begroting. Zo niet moet de instelling de richtlijnen en aanvraagprocedures voor limitatieve kredieten volgen.
Naar aanleiding van de tegensprekelijke procedure heeft Credendo bevestigd dat:
• het de (volledige) jaarlijkse budgetten voor goedkeuring zal voorleggen aan de raad van bestuur
in lijn met de wet van 22 mei 2003. Voor 2022 zal dit uitzonderlijk gebeuren voor het budget
2022, samen met het budget 2023;
• het in februari 2022 een aanvraag heeft ingediend bij de toezichthoudende ministers om te
mogen werken met niet-limitatieve kredieten. Op 11 maart 2022 verkreeg het daarvoor de goedkeuring van de minister van Financiën. Credendo zal een herinnering sturen aan de ministers
van Economie en van Buitenlandse Handel, en vervolgens ook de goedkeuring vragen aan de
minister van Begroting.

267 Artikel 87, § 2, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat het ontwerp van de begroting van elke administratieve openbare
instelling met beheersautonomie wordt opgesteld door het beheersorgaan en goedgekeurd door de minister van wie de
instelling afhangt en door de minister van Begroting. De goedgekeurde begrotingen van die instellingen worden aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers meegedeeld als bijlage bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting
van het algemeen bestuur. Indien het begrotingsontwerp niet is goedgekeurd door de bevoegde ministers wordt het toch
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers meegedeeld.
268 Raad van bestuur van 17 november 2020.
269 In uitvoering van de artikelen 79/2 en 91 van de wet van 22 mei 2003.
270 Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste
lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat.
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5

Blootstelling aan het conflict Oekraïne-Rusland

Credendo heeft voor de eigen rekening toelichting verschaft over de mate waarin het is blootgesteld aan het conflict tussen Oekraïne en Rusland271 . Eenzelfde toelichting werd niet verschaft
voor de rekening van de Staat hoewel er hier ook, zij het in absolute waarden voor een lager bedrag, een blootstelling is en er risico’s zijn.
Het Rekenhof geeft in de volgende tabel schematisch weer wat de blootstelling is per land, met het
maximale risico en de evolutie ervan.
Tabel 21 – B
 lootstelling conflict Oekraïne-Rusland (in miljoen euro)
Eigen Rekening

31 december 2021

Maart 2022

Verschil

Rusland

736,6

484,2

252,4

Oekraïne

30,7

21,0

9,7

8,6

4,0

4,6

775,9

509,2

266,7

Wit-Rusland
Totaal
Rekening van de Staat

31 december 2021

Maart 2022

Verschil

Rusland

136,6

29,9

106,7

Oekraïne

24,9

2,0

22,9

4,2

0,4

3,9

165,7

32,3

133,5

Wit-Rusland
Totaal

Bron: algemene rekeningen 2021 van Credendo (zoals bezorgd aan het Rekenhof) en gegevens aangeleverd aan
Credendo door een onafhankelijke expert
Het Rekenhof beveelt aan de situatie op de voet op te volgen en de nodige toelichting te verstrekken bij de rekeningen.

271 Het conflict dateert van februari 2022 en betreft een significant element na balansdatum.
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Koninklijke Muntschouwburg (KMS)
De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) werd in 1963 opgericht en is voornamelijk belast met het inrichten in het land en in het buitenland van voorstellingen van lyrische en choreografische kunst. In
2021 bedroegen de totale uitgaven van de KMS 46,9 miljoen euro en het balanstotaal 7,7 miljoen euro.
De KMS wordt hoofdzakelijk gefinancierd door een dotatie van de federale Staat van 35,7 miljoen euro,
tegenover 36,9 miljoen euro in 2020.
De COVID-19-crisis bleef in 2021 duren en dat had een weerslag op de activiteiten van de instelling
omdat er lockdownperiodes waren en er met beperkt publiek gewerkt moest worden.
De verrichtingen van de KMS worden nog onvoldoende omkaderd door wettelijke grondslagen en interne regels. Daarnaast kan een aantal anomalieën afbreuk doen aan de getrouwheid van bepaalde
rubrieken van de algemene boekhouding (boeking en herwaardering van de vaste activa, onvoldoende
voorzieningen, rechten en verplichten buiten balans die niet geboekt worden …).
Tot slot is de interne beheersing van de betalingen via de bank onvoldoende, waardoor er een groot
risico op fraude is.

1

Inleiding

1.1

Statuut en opdracht

De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) is een AOI met beheersautonomie in de zin van artikel
2 van de wet van 22 mei 2003. Hij werd opgericht bij de wet van 19 april 1963 272 en heeft als opdracht in het land en in het buitenland voorstellingen van lyrische en choreografische kunst te organiseren en de opleiding van musici, zangers, dansers, regisseurs, choreografen, zangmeesters,
dirigenten en decorateurs te volmaken.
1.2

Samenvatting van de jaarrekening 2021

Tabel 22 – Voornaamste elementen van de jaarrekening 2021 (in miljoen euro)
Bedragen
Algemene boekhouding

Balanstotaal
Totale opbrengsten

48,9

Totale kosten

47,2

Boekhoudkundig resultaat (winst)
Begrotingsboekhouding

7,7

1,7

Totale begrotingsontvangsten

48,2

Totale begrotingsuitgaven

46,9

Begrotingssaldo
Bron: jaarrekening 2021

272 Wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg.
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Het begrotingsoverschot van het jaar 2021 (1,3 miljoen euro) stijgt tegenover het jaar voordien
(0,7 miljoen euro). In een context die nog altijd werd getekend door de COVID-19-crisis konden de ontvangsten stijgen (+2,5 miljoen euro) doordat de activiteiten vanaf juni met beperkt
publiek gedeeltelijk konden worden hervat. De uitgaven stegen ook, maar in mindere mate
(+1,9 miljoen euro).
De boekhoudkundige winst (1,7 miljoen euro) stijgt ook in vergelijking met 2020 (1,1 miljoen euro).
De lopende kosten (46,6 miljoen euro), die nagenoeg alle kosten van de instelling vertegenwoordigen, bestaan vooral uit personeelsuitgaven (28,9 miljoen euro, d.i. -1,8 miljoen euro, onder meer
door het sociaal plan dat in 2020 werd goedgekeurd). De voornaamste financieringsbron van de
instelling is de dotatie van de federale Staat (35,7 miljoen euro in 2021, d.i. 1,2 miljoen euro minder
dan het jaar voordien).
De rekeningen 2021 werden door een bedrijfsrevisor gecontroleerd en die formuleerde een oordeel
zonder voorbehoud.
Het Rekenhof bezorgde zijn controlevaststellingen in het kader van de tegensprekelijke procedure
aan de KMS en aan de beleidscel van de minister bevoegd voor de Federale Culturele Instellingen.
Hun antwoorden van 22 juni 2022 zijn verwerkt in dit artikel.

2

Algemene boekhouding

2.1

Waarderingsregels

De waarderingsregels van de KMS leggen de drempelwaarden op om verworven goederen op het
actief op te nemen (247,89 euro) vast en de afschrijvingspercentages voor de verschillende categorieën van materiële en immateriële vaste activa (behalve de muziekinstrumenten en het andere
meubilair buiten kantoormeubilair). Het Rekenhof merkt op dat de drempelwaarde voor activering,
lager ligt dan die in het koninklijk besluit van 10 november 2009 273 . De afschrijvingspercentages
worden bovendien niet altijd correct toegepast, aangezien sommige geactiveerde goederen zelfs
in één jaar werden afgeschreven.
De waarderingsregels moeten worden vervolledigd en het volgende bepalen:
• de definitie van de categorieën van vaste activa;
• de methode voor de waardering van de voorraden;
• de voorwaarden voor het overboeken van vorderingen naar dubieuze debiteuren, de daarop toe
te passen waardeverminderingen en de nadere regels voor de annulering van de als definitief
oninvorderbaar beschouwde vorderingen;
• de methode om de voorzieningen voor risico’s en kosten te berekenen en de waarde ervan jaarlijks te bepalen.
De KMS wijst er in zijn antwoord op dat hij voor de jaarrekening 2022 nieuwe waarderingsregels
zal voorleggen aan de raad van bestuur.

273 Dat bedraagt 500 euro inclusief btw in prijzen van 1995, te indexeren.
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2.2

Activa

Materiële en immateriële vaste activa
Uit een steekproef van uitgaven blijkt dat goederen met de hoedanigheid van actief (onder meer
kantoormeubelen, een schaarlift en een livecam) verkeerdelijk als kosten werden geboekt. De KMS
rechtvaardigde die werkwijze voor de schaarlift en de livecam door te stellen dat hij materiële elementen die bij een productie horen, wegens het eventuele gebruik ervan door coproducerende
partners of huurders, gewoonlijk als kosten (klasse 6) boekte. Het Rekenhof is van oordeel dat het
koppelen van een item aan een productie geen toereikend criterium is om goederen die beantwoorden aan de criteria van een vast actief niet te boeken bij klasse 2, temeer daar de instelling
die goederen zou kunnen hergebruiken of verkopen zodra de productie definitief afgesloten is.
Daarnaast heeft de KMS zijn vaste activa bij de jaarlijkse afsluiting niet geherwaardeerd (wat in
strijd is met artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2009). Het gaat vooral om
zijn administratief gebouw in de Leopoldstraat 23 te Brussel.
De instelling heeft tot slot in 2021 geen inventaris van haar vaste activa opgesteld. Dat is in strijd
met artikel 16 van de wet van 22 mei 2003, dat de verplichting oplegt (ten minste) eens per jaar een
inventaris op te maken. Ze heeft bovendien de goederen die in de loop van dat jaar verkocht zijn,
niet afgeboekt uit de boekhoudkundige inventaris. Volgens de KMS zou dat verholpen moeten
kunnen worden door een nieuw boekhoudprogramma in 2023 en door het plan om een tool voor
het beheer van de activa aan te schaffen (tegen 2023-2024).
Liquide middelen
Het Rekenhof stelt vast dat 151.441 euro aan bankwaarborgen bij Belfius (grotendeels uit de jaren
1990) niet in de balans worden vermeld. De KMS zal nagaan of die waarborgen nog een reden van
bestaan hadden en ze zo nodig op zijn balans boeken.
2.3

Passiva

Eigen vermogen
De KMS kon dankzij de winst in 2021 (1,7 miljoen euro) zijn eigen vermogen terugbrengen tot
-4,7 miljoen euro. Er wordt in herinnering gebracht 274 dat twee gebeurtenissen dat negatieve eigen vermogen verklaren. Ten eerste moesten in 2016, door vertraging bij de vernieuwing van de
schouwburg, meer kosten worden betaald dan gepland voor de huur van een tent om de voorstellingen verder te kunnen laten doorgaan op de site van Tour & Taxis. De tweede vloeit voort uit de
toepassing van de boekingsregels van de wet van 22 mei 2003 vanaf 2018.
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Het Rekenhof is om twee redenen van oordeel dat de voorzieningen (1,8 miljoen euro in de balans) anomalieën van materieel belang vertonen. Enerzijds heeft de KMS maar voor één geschil
een voorziening aangelegd terwijl hij verwikkeld is in verschillende geschillen bij rechtbanken.
Anderzijds heeft de KMS het verjaarde gedeelte (92.892 euro) van een voorziening in verband met

274 Rekenhof, 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Deel I - Commentaar, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 108-114, www.rekenhof.be.

Algemene rekeningen van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen / 161

de bedrijfsvoorheffing niet afgeboekt. Volgens de KMS zal die afboeking voor de jaren 2015 tot
2017 gebeuren bij de afsluiting van de algemene rekening 2022.
De instelling wijst er bovendien op dat zij, tegelijk met het onderzoek van de eventuele outsourcing van het stelsel van de aanvullende pensioenen dat in 1967 werd ingevoerd, opnieuw zal
onderzoeken of het nodig is een voorziening van 459.494 euro te behouden die in 2009 werd aangelegd voor de dekking van de financiële gevolgen van een sociaal plan (volledig of gedeeltelijk).
Ingevolge een aanbeveling van het Rekenhof heeft de KMS daarnaast voorzieningen aangelegd
voor de recuperatie-uren en verlofdagen die bij de afsluiting van de rekening 2021 niet waren opgenomen (0,6 miljoen euro).
Het Rekenhof stelt tot slot vast dat de KMS 418.594 euro die bij de Deposito- en Consignatiekas
werd vastgezet in het kader van een geschil met een van zijn opdrachtnemers niet heeft geboekt
bij de vorderingen (klasse 4). Die was in 2018 per vergissing geboekt als kosten (klasse 6).
2.4

Niet in de balans opgenomen rekeningen

In afwachting van de voltooiing van de invoering van een ERP (Enterprise Resource Planning)
wees de KMS erop dat hij geen rechten en verplichtingen buiten balans kan boeken. Het nog
niet bestelde saldo van de juridische meerjarenverplichtingen of ook de investeringssubsidies die
Beliris275 toegekend maar nog niet gestort heeft, zouden er nochtans in vermeld moeten worden.

3

Begrotingsbeheer

Het Rekenhof merkt op dat de raad van de bestuur de initiële begroting zoals die in de parlementaire stukken werd gepubliceerd, niet heeft goedgekeurd.
Bovendien hebben de toezichthoudende minister en de staatssecretaris voor Begroting de initiële
begroting en de aanpassingen ervan niet formeel goedgekeurd, met uitzondering van de eerste
aanpassing van de begroting 2021 die alleen de toezichthoudende minister heeft goedgekeurd.
De KMS en de beleidscel van de minister bevoegd voor de Federale Culturele Instellingen wijzen
er daarbij op dat de budgettaire bepalingen van de wetten van 22 mei 2003 en 16 maart 1954 niet
gemakkelijk te verzoenen zijn met het beheer van een artistieke programmering.
Tot slot werden de tweede en derde aanpassing van de begroting 2021 niet via de eBMC-toepassing
meegedeeld aan de staatssecretaris voor Begroting en worden ze niet opgenomen in de rekening
van uitvoering van de begroting die de toepassing genereert. Volgens de KMS vloeit die situatie
voort uit het beheer van de toegangen tot eBMC en de eenzijdige schrapping door de FOD BOSA
van de ingevoerde gegevens.

275 Die subsidies worden betaald in het kader van het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen en de veertien bijakten daarvan.
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4

Interne beheersing

4.1

Opvolging van de boekhouding

De KMS besteedt niet voldoende aandacht aan de verrichtingen die bij de vorige afsluitingen werden geboekt. Bovendien volgt hij zijn vorderingen en schulden tijdens het jaar niet adequaat op.
Daardoor staan in een aantal rekeningen posten soms al ettelijke jaren open. Het betreft:
• vervallen vorderingen die zouden moeten worden overgeboekt naar dubieuze debiteuren en
waarop zo nodig waardeverminderingen zouden moeten worden toegepast;
• ontvangsten (930.336 euro) en uitgaven (768.722 euro) in samenhang met de investeringssubsidies van Beliris die tussen 2012 en 2015 op klasse 4 (bij vorderingen en schulden) werden
geboekt terwijl ze hadden moeten worden geboekt bij kapitaaloverdrachten (klasse 7) en investeringen (klasse 2) of kosten (klasse 6) naargelang van de aard van de aankopen;
• individuele leveranciersrekeningen met oude niet-gesoldeerde posten terwijl de KMS die schulden driemaandelijks opvolgt;
• verrichtingen die in 2019 en 2020 bij de aan te rekenen kosten en opbrengsten werden geboekt
die nog niet werden afgeboekt;
• sommen in wachtrekeningen.
De instelling heeft zich ertoe verbonden rekening te houden met die opmerkingen.
4.2

Interne procedures

De KMS beschikt niet over procedures voor bepaalde belangrijke processen:
• het beheer van zijn vermogensgoederen;
• het beheer, de boeking en de bescherming van zijn voorraden;
• de opvolging van zijn handelsvorderingen en -schulden.
Het Rekenhof stelt wat de liquide middelen betreft vast dat de interne beheersing van betalingen
via de bankrekeningen ontoereikend is, met belangrijke risico’s op fraude tot gevolg. De personen
vermeld op de lijsten van de gevolmachtigden kunnen de betaalenveloppes alleen en zonder beperking qua bedrag ondertekenen. Bovendien kunnen voor de twee bankrekeningen bij Belfius
manuele overschrijvingen worden uitgevoerd, ook al werd volgens de KMS tot nu toe geen enkele
anomalie vastgesteld.
De KMS heeft negen kredietkaarten (met een totale maandelijkse limiet van 49.000 euro) en negentien “kasfondsen” 276 toegekend. Het Rekenhof herinnert eraan dat in het licht van de risico’s
die die specifieke betaalprocedures inhouden, moet worden geëvalueerd of de betalingen wel op
die manier moeten worden uitgevoerd. Als het gebruik van een kredietkaart of “kasfonds” onontbeerlijk blijkt, moeten procedures worden ingevoerd die de regels ervan nauwkeurig preciseren.
Zo zouden de regels voor de toekenning en het gebruik van kredietkaarten en kasfondsen moeten
worden geregeld via overeenkomsten en het gebruik ervan moeten worden beperkt tot louter uitgaven in verband met de activiteiten van de KMS.

276 Het gaat om geldsommen die vóór de start van een nieuw seizoen aan bepaalde personeelsleden worden gestort om uitgaven te doen die voor de werking van hun dienst noodzakelijk zijn. Na afloop van het seizoen worden die personen verzocht
de niet-gebruikte saldi terug te storten aan de KMS. Er wordt in herinnering gebracht dat een cultuurseizoen start in september en eindigt in juni van het jaar daarop.
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5

Specifieke controles

5.1

Naleving van de organieke wet

Het Rekenhof stelt vast dat sommige bepalingen van de organieke wet niet meer worden toegepast. Het gaat onder meer om de vernieuwing van een derde van de raad van bestuur om de twee
jaar en om de verplichting om een bedrijfskapitaal van 5 % van de omzet samen te stellen. De beleidscel van de minister wijst er in haar antwoord op dat de organieke wet op die vlakken moest
worden gemoderniseerd.
Het Rekenhof wijst daarnaast op de volgende problemen met de artikelen van de organieke wet en
de handelingen die moeten worden geregeld via koninklijke besluiten:
• Het koninklijk besluit van 9 april 1965 tot vaststelling van de perken en van de vorm waarin de
raad van beheer van de KMS sommige van zijn bevoegdheden mag overdragen, wordt niet meer
gevolgd. De raad van bestuur heeft immers in zijn vergadering van 15 oktober 2019 een tabel
aangenomen die de delegaties regelt inzake de vastlegging van uitgaven en die daarbij een dubbele validering oplegt. Het Rekenhof merkt daarbij op dat voor de aankopen van de financiële
directie in bepaalde omstandigheden alleen de goedkeuring van de directeur nodig is. Volgens
de KMS zullen weldra nieuwe bepalingen (koninklijk besluit en delegatietabel) worden ingevoerd met inachtneming van het beginsel van de dubbele validering.
• In strijd met artikel 12, 2e lid, van de organieke wet is er geen koninklijk besluit dat het aantal
dansers en musici bepaalt waaruit een balletgroep en een orkest bestaat.
• Hoewel de toezichthoudende minister instemde met de oprichting van de dochteronderneming Prospero MM Productions277 en de organieke wet begin 2022 werd aangepast om de KMS
in staat te stellen een dergelijke operatie te doen, is daarvoor een koninklijk besluit nodig (artikel 18, § 2, van de organieke wet).
5.2

Personeel

Statuut
Het statuut van het personeel (onder meer de bezoldigingsregeling) van de KMS is nog niet vastgelegd bij koninklijk besluit. Dat is in strijd met artikel 11, § 1, 1e lid, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Dat gebrek aan een wettelijke
grondslag zorgde voor moeilijkheden in 2020 toen de KMS naar aanleiding van een sociaal plan
om negentien personen met vervroegd pensioen te sturen, besliste om toeslagen op de werkloosheidsvergoeding te betalen van 2021 tot 2029. Voor de uitvoering van deze beslissing wordt immers alleen gesteund op dadingen met de betrokken personeelsleden.
De instelling wees het Rekenhof erop dat een advocaat opdracht kreeg om dat statuut op te
stellen en dat de inhoud ervan wordt bepaald in overleg met het kabinet van de minister van
Ambtenarenzaken. Dat statuut wordt momenteel opgesteld.

277 Prospero MM Productions is een productiemaatschappij die de KMS in 2018 oprichtte om de financieringsmogelijkheden
van de tax shelter te kunnen genieten.
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Naburige rechten
Het Rekenhof stelt vast dat de KMS geen sociale bijdragen inhoudt op de naburige rechten 278 die
hij aan zijn personeel betaalt. Die bijdragen zijn echter verschuldigd als de vergoeding de tegenprestatie is voor prestaties die op basis van een arbeidsovereenkomst werden geleverd. Bij gebrek
aan een reglementaire grondslag die de aard van de door de instelling betaalde rechten bepaalt,
blijft er onzekerheid heersen over de verplichting om dergelijke bijdragen te betalen. De instelling wees het Rekenhof erop dat een verduidelijking hierover zou worden opgenomen in het komende koninklijk besluit tot bepaling van het statuut (onder meer de bezoldigingsregeling) van
zijn personeel.

6

Besluit en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat de KMS bepaalde tekortkomingen heeft verholpen die het bij vorige
controles had vastgesteld 279 . Ze hadden onder meer betrekking op het ontbreken van voorzieningen voor de niet-opgenomen recuperatie-uren en verlofdagen.
Het Rekenhof formuleert naar aanleiding van zijn controle van de algemene rekening 2021 de volgende aanbevelingen aan de KMS:
• volledige waarderingsregels opstellen en toepassen die in overeenstemming zijn met het koninklijk besluit van 10 november 2009 en met de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden;
• de verrichtingen boeken op de passende rekeningen en economische codes;
• de vaste activa jaarlijks opnieuw waarderen overeenkomstig artikel 8, § 1, van het koninklijk
besluit van 10 november 2009;
• ten minste eens per jaar de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen
verrichten om de inventaris op 31 december op te maken van zijn bezittingen, rechten, schulden
en verplichtingen;
• de waarborgen bij Belfius boeken in subklasse 28;
• een voorziening boeken voor alle waarschijnlijke kosten met inachtneming van de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden;
• een boekhouding van de rechten en verplichtingen buiten balans voeren;
• alle budgettaire beslissingen meedelen en laten goedkeuren door de raad van bestuur en de
bevoegde ministers;
• nagaan of de openstaande posten op bepaalde rekeningen die al ettelijke boekjaren onveranderd zijn, moeten worden overgeboekt of afgeboekt;
• procedures opstellen en verspreiden die alle boekhoudcycli afdekken;
• de interne beheersing van de betalingen versterken, onder meer voor de geopende bankrekeningen bij Belfius;
• het gebruik van kredietkaarten en “kasfondsen” beperken en strikt omkaderen; dit mogen
slechts uitzonderlijke betaalprocedures zijn;
• de nodige maatregelen treffen om alle bepalingen van de organieke wet na te leven of om die zo
nodig te laten aanpassen;

278 Naburige rechten zijn rechten die worden toegekend aan personen die betrokken zijn bij het creëren van een werk, maar die
niet worden beschouwd als de hoofdauteur. Ze beschikken over een recht om het werk te exploiteren.
279 Zie Rekenhof, 178e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2021, p. 111 e.v.; 177e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de
administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de
gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, juli 2020, p. 115 e.v., www.rekenhof.be.
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• het koninklijk besluit van 9 april 1965 aanpassen op basis van de delegatietabel die de raad van
bestuur op 15 oktober goedkeurde;
• in samenwerking met de beleidscel van de toezichthoudende minister ontwerpen voorbereiden
van koninklijk besluit:
{ tot bepaling van het aantal dansers en musici waaruit een balletgroep en een orkest bestaat;
{ tot machtiging van de oprichting van de dochteronderneming Prospero MM Productions;
{ houdende het statuut (onder meer de bezoldigingsregeling) van het personeel;
• een reglementaire grondslag verlenen aan de betaling van de naburige rechten.
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4

Algemene rekeningen van de gelijkgestelde instellingen

Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv (BIO)
De algemene rekening 2021 van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden nv
(BIO) werd op 11 mei 2022 opgeladen in eBMC. Vermits dit na 20 maart is, heeft de staatssecretaris
voor Begroting de algemene rekening van BIO opgenomen in het overzicht van de niet-overgelegde
rekeningen.
De algemene rekeningen 2019 en 2020 werden opgeladen in eBMC en opgenomen in het overzicht
van de afgewerkte rekeningen op 2 februari 2022. De staatssecretaris heeft beide rekeningen officieel
overgelegd aan het Rekenhof op 30 maart 2022.

1

Algemene rekeningen 2019 en 2020

In haar brief van 31 maart 2021 aan het Rekenhof beschouwde de staatssecretaris voor Begroting
de algemene rekeningen 2019 en 2020 van BIO als ontoereikend omdat er belangrijke elementen
in de toelichting voor 2019 ontbraken en er niets was opgeladen in eBMC voor 2020280 .
De ontbrekende documenten werden uiteindelijk op 6 januari 2022 en 2 februari 2022 in eBMC
opgeladen, waardoor de staatssecretaris voor Begroting de algemene rekeningen 2019 en 2020 van
BIO op 2 februari 2022 kon aanmerken als afgewerkt. De goedkeuring door de minister van
Ontwikkelingssamenwerking volgde op 25 maart 2022, waarna de staatssecretaris voor Begroting
ze op 30 maart 2022 officieel heeft voorgelegd aan het Rekenhof.
Het Rekenhof heeft de algemene rekening 2019 en 2020 aanvaard maar merkt wel op dat het niet
mogelijk is de bedragen 2020 in de synthesetabel van de samenvattende rekening van de begroting
te reconciliëren met de boekhouding van BIO. Het heeft zijn bevindingen op 24 maart 2022 besproken met BIO.

2

Algemene rekening 2021

In de brief van 30 maart 2022 van de staatssecretaris voor Begroting werd de algemene rekening
2021 van BIO opgenomen in het overzicht van de niet-overgelegde rekeningen. De algemene rekening 2021 werd immers pas op 11 mei 2022 opgeladen in eBMC en op 16 mei 2022 goedgekeurd door
de minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Het Rekenhof stelt vast dat de belangrijke functies in de afdeling Finance & Accountancy pas in
het laatste kwartaal van 2021 werden ingevuld. Hierdoor liep het proces van het opstellen van de
algemene rekening 2021 opnieuw vertraging op.

280 Zie ook het artikel in het vorige Boek: Rekenhof, 178e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde
instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2021, p. 122-124, www.rekenhof.be.
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3

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt BIO aan de volgende maatregelen te nemen:
• voortwerken aan de rapporteringstijdlijn zodat de rekeningen 2022 tijdig kunnen worden
ingediend;
• inzicht verwerven in de synthesetabel van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en de aansluiting tussen de verrichtingen in de begrotingsboekhouding en in de
algemene boekhouding correct opstellen.
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Sciensano
Sciensano is een instelling sui generis met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht bij de wet van
25 februari 2018 en die heel wat opdrachten heeft op gezondheidsvlak op het federale, gewestelijke en
gemeenschapsniveau alsook op Europees en internationaal niveau.
In 2021 bedroegen de uitgaven van Sciensano 97,3 miljoen euro en het balanstotaal 142,3 miljoen euro.
De COVID-19-crisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de activiteiten van de instelling door
de toename van het werk (onderzoek, analyses, rapportering). Zo stegen de uitgaven met 15,5 miljoen euro in vergelijking met het vorige boekjaar.
De algemene dotatie van de FOD Volksgezondheid bedroeg 40,6 miljoen euro in 2021. Bovendien boekte Sciensano inkomsten voor de doorfacturering van de kosten voor onderzoeksprojecten (39,9 miljoen euro) en de facturering van wetenschappelijke analyses (8,9 miljoen euro).
Het Rekenhof stelde bij zijn controle van de verrichtingen die in 2021 in de algemene boekhouding
en in de begrotingsboekhouding werden geregistreerd, heel wat, soms significante anomalieën vast.
Zo formuleert het Rekenhof aanbevelingen over de internebeheersingsmaatregelen in het kader van
de financiële en boekhoudkundige processen, de conformiteit van de financiële overzichten in het
licht van het boekhoudkundige en budgettaire referentiesysteem, de opmaak van de jaarrekening gebaseerd op een exhaustieve inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen. Als
antwoord heeft de instelling zich ertoe verbonden de meeste aanbevelingen uit te voeren.

1

Inleiding

1.1

Vooraf

Sciensano is een openbare instelling sui generis, met rechtspersoonlijkheid, die is gelijkgesteld
met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie in de zin van artikel 2 van
de wet van 22 mei 2003.
De instelling werd opgericht bij de wet van 25 februari 2018 281 en ontstond uit de fusie van het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde
en Agrochemie, waarvan het de persoonsleden en goederen overnam. De ministers van
Volksgezondheid en Landbouw oefenen gezamenlijk toezicht uit op de instelling.
Scienscano heeft heel wat opdrachten 282 op gezondheidsvlak op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau alsook op Europees en internationaal niveau.

281 Wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano.
282 Artikel 4, §  1, van de wet van 25 februari 2018: “Sciensano vervult op het federale, gewestelijke en gemeenschapsniveau,
alsmede op het Europese en internationale niveau, geheel of gedeeltelijk de volgende opdrachten inzake gezondheid: 1° adviezen aan de overheden bevoegd voor gezondheid verlenen; 2° wetenschappelijk onderzoek; 3° wetenschappelijke expertise; 4°
klinisch onderzoek ondersteunen; 5° de certificatie van laboratoria en van de gedragscodes van laboratoria; 6° experimentele
ontwikkeling; 7° risicobeoordeling; 8° bewaring en valorisatie van haar wetenschappelijk patrimonium of dienstverlening aan
derden. Deze opdrachten worden op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitgevoerd.”
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1.2

Voorstelling van de jaarrekening 2021

Tabel 23 – Voornaamste elementen van de jaarrekening 2021 (in miljoen euro)
Bedragen
Algemene boekhouding

Balanstotaal
Totale opbrengsten

99,3

Totale kosten

97,3

Boekhoudkundig resultaat (winst/verlies)
Begrotingsboekhouding

142,3

2,0

Totale begrotingsontvangsten

110,1

Totale begrotingsuitgaven

108,6

Begrotingssaldo

1,5

Bron: jaarrekening 2021
De jaarrekening 2021 werd door een bedrijfsrevisor gecontroleerd. Net als voor het vorige boekjaar, heeft die een oordeelonthouding geformuleerd omdat hij niet kon nagaan of de correcties in
de rekeningen volledig waren en de afgrenzing van sommige rubrieken klopte.
Het Rekenhof benadrukt bovendien dat de raad van bestuur de jaarrekening (overeenkomstig het
ARS) niet formeel goedgekeurd heeft.
De jaarrekening 2021 werd aanzienlijk beïnvloed door correcties in verband met vorige boekjaren, met betrekking tot de waardering van meerjarige onderzoeksprojecten, ook ‘bestellingen
in uitvoering’ genoemd (zie verder). Die correcties hadden een positieve invloed op de rekening
2021 van 7,1 miljoen euro. Zonder die correcties zou het boekhoudkundig resultaat een verlies van
5,1 miljoen euro vertonen. Bij gebrek aan een analytische voorstelling van de resultaten kan de
instelling de activiteiten die aan de basis liggen van dat verlies niet identificeren.

2

Algemene boekhouding

2.1

Activa

De activa bestaan voor 11,0 % uit materiële en immateriële vaste activa (15,6 miljoen euro) en voor
89,0 % uit vlottende activa (126,7 miljoen euro). Die laatste categorie omvat aanzienlijke liquiditeiten (78,8 %) die zijn belegd bij de rijkskassier en in effecten van de federale overheidsschuld.
Het Rekenhof wijst erop dat Sciensano vaste activa, op zogenaamde ‘in transit’ rekeningen, bij
gebrek aan een goedkeuring door de projectverantwoordelijken, behandeld als vaste activa in
aanbouw. De afschrijvingen zijn daardoor 0,3 miljoen euro te laag geschat, aangezien die activa
(3,1 miljoen euro, waarvan 1,4 miljoen euro van vóór 2021) nog niet worden afgeschreven.
Verder boekt de instelling de bestellingen in uitvoering 283 (21,2 miljoen euro) volgens de bepalingen in de onderzoeksovereenkomst van elk (sub)project, voor de kosten die tijdens het boekjaar

283 De bestellingen in uitvoering dekken de onderzoekskosten die in de loop van het boekjaar worden gemaakt en waarvoor
nog een (tussentijdse of eind-) afrekening moet worden opgesteld of een factuur aan de besteller .
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zijn gemaakt, verhoogd met een aandeel in de algemene kosten (overhead)284 . Ook boekt zij systematisch een forfaitaire waardevermindering van 2 % voor potentiële geschillen.
2.2

Passiva

Het eigen vermogen bedraagt 75,9 miljoen euro. Verder bestaan de passiva voornamelijk uit een
reserve (fonds bestemd voor het personeel voor 23,9 miljoen euro), diverse voorzieningen (2,0 miljoen euro) en kortetermijnschulden (64,5 miljoen euro). Die laatste categorie omvat vooral de
commerciële schulden (13,9 miljoen euro), de loon- en sociale schulden (10,1 miljoen euro), de
ontvangen voorschotten voor de meerjarenprojecten (30,2 miljoen euro) en de van het RZIV ontvangen middelen ter financiering 285 van de NRC286 (10,2 miljoen euro).
Het Rekenhof benadrukt dat de drie voorzieningen voor het sociaal passief (1,6 miljoen euro) onvoldoende onderbouwd zijn, zowel wat de aard ervan betreft, die niet overeenstemt met de gebruikelijke regels voor het dubbel boekhouden 287, als wat de onderliggende berekeningshypotheses
betreft. Bijgevolg is het Rekenhof van oordeel dat een voorziening van 0,8 miljoen euro integraal
moet worden opgenomen, terwijl de andere twee voorzieningen moeten worden herbekeken.
De verplichtingen ten aanzien van het personeel voor over te dragen vakantiedagen en te recupereren overuren worden ingeschat en geboekt op de balansrubriek voor loon- en sociale schulden
voor in totaal 2,7 miljoen euro. Het Rekenhof schat dat bedrag 1,2 miljoen euro lager. Bovendien
zijn de nadere regels over recuperatie en/of betaling van het personeel onvoldoende gedocumenteerd in de toelichtingen bij de jaarrekening.
2.3

Opbrengsten

De opbrengsten bedragen 99,3 miljoen euro, d.i. 12,7 miljoen euro meer in vergelijking met het
vorige boekjaar. Die toename komt voornamelijk door de stijging van de algemene dotatie van de
FOD Volksgezondheid (+9,5 miljoen euro), ten gevolge de herverdeling van de provisionele coronakredieten 288 om de uitgaven van de instelling in het kader van de COVID-19-crisis te financieren.
Die opbrengsten bevatten een op te maken factuur van 0,7 miljoen euro voor de meerkosten in
verband met de COVID-19-crisis voor de maand december 2021. Die mocht echter niet worden geboekt omdat de vier voorwaarden van een vastgesteld recht niet waren vervuld. Bovendien heeft
Sciensano de recuperatie van bedrijfsvoorheffingen voor het boekjaar 2017 (1,0 miljoen euro) die
het in 2021 bij de FOD Financiën had ingediend, niet geboekt, hoewel aan de voorwaarden voor
een vastgesteld recht was voldaan, volgens de instelling uit behoedzaamheid. In 2021 boekte het
echter wel de recuperatie van 0,9 miljoen euro voor het boekjaar 2016.

284 De overheads zouden de kosten van de diensten van de algemene directie, van de stafdiensten en van de secretariaten van
de wetenschappelijke directies moeten dekken. Sciensano berekent de overheads per subproject en op basis van de conventionele tarieven en de kosten die in aanmerking komen voor die extra kosten.
285 Koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de financieringsvoorwaarden van de referentiecentra voor humane microbiologie.
286 De Centres nationaux de référence / Nationale referentiecentra (CNR/NRC) vormen samen een netwerk van referentielaboratoria voor humane microbiologie.
287 Zie advies 2018/25 – Voorzieningen, van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van 12 september 2018.
288 Basisallocatie 06.90.10.01.00.06 – Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen COVID-19, van de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat.
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2.4

Kosten

De kosten bedragen 97,3 miljoen euro, d.i. 15,5 miljoen euro meer in vergelijking met het vorige
boekjaar. De stijgingen betreffen voornamelijk werkingskosten 289 (+9,6 miljoen euro).
De personeelsuitgaven (58,5 miljoen euro) nemen toe met 5,4 miljoen euro (+10,2 %) door de versterking met 173 personeelsleden tot 986 medewerkers op 31 december 2021. De verbruiksgoederen
stijgen met 1,3 miljoen euro door de kosten voor laboratoriumtests en -reagentia in het kader van
de COVID-19-crisis. Tot slot bedragen de afschrijvingen 3,6 miljoen euro, d.i. een lichte daling.

3

Begrotingsboekhouding

De getrouwheid van de begrotingsboekhouding van Sciensano, die een positief saldo van 1,5 miljoen euro vertoont, kan niet worden gegarandeerd. De instelling heeft immers geen bewijskrachtige reconciliatie uitgevoerd tussen de algemene en de begrotingsboekhouding. Zo worden de
correctieboekingen van de vorige boekjaren er niet in geïdentificeerd, noch de correcties in verband met de onderzoeksovereenkomsten. Bovendien zijn een aantal bedragen verkeerdelijk (niet)
opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting door de niet-correcte toepassing van het
beginsel van het vastgesteld recht.
Daarenboven kon Sciensano geen omzettingstabel voorleggen die de relatie tussen de rekeningen van de algemene boekhouding en de economische codes van de begrotingsboekhouding
verduidelijkt.
Op basis van de uitvoeringsrekening van de begroting die Sciensano heeft opgesteld, stelt het
Rekenhof geen enkele overschrijding van de vereffeningskredieten vast. Het stelt echter vast dat
de aanpassingen voor de begrotingsartikelen 12 - Aankoop van niet-duurzame goederen en van
diensten (met 17,4 miljoen euro) en 74 – Aankoop van andere investeringsgoederen (met 0,4 miljoen euro) niet formeel werden goedgekeurd door de toezichthoudende ministers overeenkomstig
artikel 91 van de wet van 22 mei 2003.

4

Overlegging van de algemene rekening

De staatssecretaris voor Begroting heeft de algemene rekening 2021 van de instelling binnen de
wettelijke termijn (d.i. vóór 31 maart 2022) aan het Rekenhof overgezonden. Het Rekenhof stelde
echter vast dat de rekening onvolledig was en dat een aantal rubrieken van het boekhoudplan van
het koninklijk besluit van 10 november 2009 foutief werden gebruikt.
Wat de onvolledigheid van de algemene rekening betreft, heeft het Rekenhof voornamelijk opmerkingen over het ontbreken van de rechten en verplichtingen buiten balans in de ad-hoctabel
en over het ontbreken van de toelichting over de vervreemdingen van staatseigendom en die over
de elementen die de getrouwe weergave beïnvloeden 290 . Het Rekenhof benadrukt daarbij dat de
inventaris van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen van welke aard ook, onvolledig
is. Bovendien is hij niet in overeenstemming gebracht met de boekhouding.

289 Hoofdzakelijk kosten voor consultancy, erelonen en externe analyses voor 31,7 miljoen euro.
290 Men had er bijvoorbeeld informatie in kunnen opnemen over de aangifte voor recuperatie van bedrijfsvoorheffingen betreffende 2017 (zie punt 2.3 van dit artikel).
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Daarenboven zijn de transacties en openstaande saldi met het FAGG en het FAVV niet opgenomen in het verslag over de verrichtingen met verbonden partijen (intercompany), terwijl die instellingen ook behoren tot de consolidatieperimeter van de federale Staat. Dat verslag beperkt
zich immers tot de verrichtingen met de departementen van het algemeen bestuur conform de
instructies van de Federale Accountant.
Wat het foutieve gebruik van rubrieken van het genormaliseerd boekhoudplan (ARS)291 betreft,
merkte het Rekenhof onder meer het volgende op:
• fouten bij de boeking van intercompanyverrichtingen op rubrieken die bedoeld zijn voor derden die niet aan het ARS onderworpen zijn;
• het gebruik van rubrieken die ongeschikt zijn voor de verrichtingen in verband met meerjarige
onderzoeksprojecten en sociale voorzieningen;
• de foutieve boeking van thesauriebeleggingen op lange termijn op een kortetermijnrubriek.

5

Specifieke controles

5.1

Interne audit

De instelling valt niet onder de bevoegdheid van de dienst Federale Interne Audit en beschikt niet
over een interne-auditdienst die volledig beantwoordt aan de normen van het Institute of Internal
Auditors292 . Nochtans is artikel 31 van de wet van 22 mei 2003, dat de organisatie van interne audit
regelt, van toepassing op Sciensano.
De instelling beschikt echter over een dienst genaamd QSE293 die de risico’s in kaart brengt en
regelmatig een audit uitvoert van de operationele processen. Hoewel de dienst zich baseert op
ISO-normen (voor de controle van laboratoria) en op een deontologische code, past hij de goede
praktijken op het vlak van interne audit niet toe, onder meer rechtstreekse rapportering aan de
raad van bestuur (of aansturing door een auditcomité).
De risico’s die samenhangen met de financiële en boekhoudkundige processen worden niet in kaart
gebracht. De staf- en ondersteunende diensten, zoals de directie Financiën en Beheerscontrole,
maken niettemin deel uit van een jaarlijkse audit door de dienst QSE, en de eventuele non-conformiteiten worden opgenomen in een verslag aan het management.
5.2

Interne beheersing

Thesauriecyclus
Het Rekenhof evalueerde de beheersing van de risico’s met betrekking tot de thesauriecyclus: de
processen en procedures ter afdekking van de bankverrichtingen, de verrichtingen via kredietkaarten en de kasverrichtingen. Bij die controle stelde het Rekenhof tekortkomingen bij de interne
beheersing en risico’s op fraude vast.

291 Koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat
en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
292 Die beperkt zich, naast de FOD’s, tot de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.
293 Quality, (bio)safety and environment.
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Wat de kredietkaarten betreft, wijst het Rekenhof erop dat Sciensano geen gebruikersovereenkomst tussen de instelling en de titularissen of gebruikers opstelt en dat de verantwoordingsstukken voor de onlineaankopen niet altijd bewijskrachtig zijn.
Aangaande de kassen wijst het Rekenhof op de volgende elementen:
• Voor een site wordt geen proces-verbaal opgemaakt aan het einde van het boekjaar.
• De procedures voor de opmaak van het kasverslag en de uitgavenformulieren worden niet eenvormig toegepast.
• Sommige sites boeken de verrichtingen laattijdig.
• In sommige gevallen wordt de functiescheiding niet nageleefd en worden de uitgaven niet vooraf goedgekeurd.
Boekhoudkundige processen
Door de talrijke opdrachten en het grote aantal sites heeft Sciensano een algemene en analytische
boekhouding ontwikkeld binnen een ERP (enterprise resource planning).
De boekhoudkundige processen steunen op procedures, schriftelijke documentatie en controles
die zijn geïntegreerd in de programma’s (ERP en software voor laboratoriumbeheer). Het Rekenhof
stelt niettemin tekortkomingen vast in de internebeheersingsmaatregelen.
Wat de ERP betreft, wijst het Rekenhof op de desactivering van sommige modules en automatische
controles om technische redenen (volgens de instelling), het grote aantal rollen en gebruikers, en
de nodeloze herhaling van sommige basisgegevens (gelijktijdig aanwezig in het programma voor
laboratoriumbeheer). Die tekortkomingen leiden tot een risico op fouten en/of fraude.
Op het niveau van de financiële rapportering stelt het Rekenhof tot slot vast dat er geen boekhoudkundige indicatoren zijn voor de opvolging van de meerjarenprojecten (zie verder), van volledige tussentijdse rapportering (in de loop van het boekjaar) en van een analytische voorstelling
van de resultaten en de evoluties over de boekjaren heen.
5.3

Beheer en evaluatie van de meerjarige onderzoeksprojecten

Sciensano beheert heel wat onderzoeksprojecten en volgt deze boekhoudkundig op het niveau
van subprojecten op. Op 31 december 2021 stonden 300 subprojecten open, waarvan 113 op de balans werden gewaardeerd bij de ‘bestellingen in uitvoering’. De dienst Budget- en Contractbeheer
moet de boekhoudkundige gegevens voor deze projecten aanleveren en controleren. Dat proces is
echter weinig geautomatiseerd, waarvoor de boeking ingewikkeld blijft.
Bij zijn vorige controles had het Rekenhof gewezen op de ontoereikende beschrijving van de taken/verantwoordelijkheden van de projectmanagers, op het feit dat de contractuele gegevens niet
werden gecentraliseerd, op de weinige tussentijdse boekhoudkundige registraties en op de ontbrekende dubbele controle. De instelling heeft maatregelen genomen om het kader van de dienst
Budget- en Contractbeheer te vervolledigen, om de permanente opvolging van de projecten te
verbeteren (fiches met beschrijving) en om (via de maandelijkse mededeling van een bestand met
de ‘bestellingen in uitvoering’) de risico’s op fouten en weglatingen bij de boekhoudkundige registraties en de afrekeningen (facturering) te verminderen.
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Het Rekenhof stelt echter vast dat, vóór de boeking in het ERP-programma, de boekhoudkundige
gegevens per subproject niet worden gecontroleerd (bijvoorbeeld een automatische vergelijking
tussen het overheadpercentage294 per subproject, dat manueel wordt berekend, en het contractueel vastgelegde percentage).
Sciensano moet nagaan of de overheadkosten en de specifieke investeringen correct en volledig
worden opgenomen in de rekeningen van de ‘bestellingen in uitvoering’ en in de eindafrekeningen. Daartoe heeft de instelling een ABC-project gelanceerd (Activity Based Costing) met als doel
tegen eind 2022 alle activiteiten en hun sturende elementen in kaart te brengen en zo de totale
kosten (overheadkosten en andere) van een activiteit of subproject zo goed mogelijk te kunnen
waarderen.
In dat verband stelt het Rekenhof vast dat Sciensano zijn algemene kosten (door de instelling bij
de voorbereiding van zijn initiële begroting 2021 geraamd op 8,9 miljoen euro) niet kon bevestigen. Bijgevolg heeft de instelling ook geen zekerheid over het gemiddelde percentage aan overhead dat nodig is voor de dekking ervan.

6

Conclusies en aanbevelingen

In vergelijking met zijn laatste controle295 stelt het Rekenhof vast dat Sciensano de aanbevelingen
heeft uitgevoerd over de tijdige goedkeuring van de rekeningen door de raad van bestuur, de bijwerking van de waarderingsregels, de verbetering van het beheer en de boeking van de ‘bestellingen in uitvoering’ en de conformiteit van de toelichtingen met de boekhouding.
Toch stelt het Rekenhof vast dat er nog te veel fouten en onzekerheden zijn in verschillende rubrieken van de balans, van de resultatenrekening en van de uitvoeringsrekening van de begroting
om te kunnen stellen dat de algemene rekening een getrouw beeld schetst van de vermogens- en
budgettaire toestand van Sciensano.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:
Op het vlak van boeking en aanrekening:
• de verrichtingen zonder uitstel, getrouw en volledig boeken (in het bijzonder voor de facturen
betreffende vaste activa);
• erop toezien dat de boekhoudkundige en budgettaire jaarafgrenzing in acht wordt genomen;
• de verrichtingen boeken op basis van het principe van het vastgesteld recht, en af te stemmen
met de tegenpartijen binnen de consolidatieperimeter om zo het aantal anomalieën op het niveau van de intercompanyverrichtingen en de jaarafgrenzing te beperken;
• de ‘bestellingen in uitvoering’ (meerjarenprojecten) en de sociale voorzieningen boeken overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 november 2009;
• de argumenten en berekeningshypotheses voor de voorzieningen voor het sociaal passief
onderbouwen;

294 De projecten geraamd op basis van gemaakte kosten omvatten een extra kost om de algemene of overheadkosten te dekken, die op 31 december 2021 gemiddeld 13,3 % bedroegen. Voor 2021 belopen de overheadkosten 2,5 miljoen euro.
295 Rekenhof, 178e Boek – deel I Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2021, p. 125 e.v., www.rekenhof.be.
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• de berekening van de verplichtingen voor over te dragen vakantiedagen en te recupereren overuren preciseren;
• de waarderingsregels vervolledigen en verduidelijken zodat ze alle belangrijke rubrieken afdekken (in overeenstemming met het koninklijk besluit van 10 november 2009);
• in de waarderingsregels de definitie van overheadkosten voor de onderzoeksprojecten verduidelijken, per kostencentrum en kostenaard.
Op budgettair vlak:
• de toezichthoudende ministers de ontwerpen van begroting en begrotingsaanpassing formeel
laten goedkeuren, evenals de overdrachten en overschrijdingen van limitatieve kredieten (met
conform advies van de minister van Begroting);
• een omzettingstabel opmaken voor de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding;
• een volledige en bewijskrachtige reconciliatie uitvoeren tussen de algemene boekhouding en
de begrotingsboekhouding door vooraf de specifieke verrichtingen voor die boekhoudingen te
inventariseren.
Op het vlak van de opmaak en goedkeuring van de algemene rekening:
• de algemene rekening (overeenkomstig het ARS) laten goedkeuren door de raad van bestuur;
• erop toezien dat de algemene rekening volledig en juist is;
• met de steun van de Federale Accountant definiëren wat de geschikte rubrieken zijn om te
gebruiken.
Op het vlak van interne beheersing en interne audit:
• een exhaustieve inventaris opmaken van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen
van welke aard ook en de boekhouding in overeenstemming brengen met die inventaris;
• de documentatie van de boekhoudkundige procedures en de opvolging van de aanbevelingen
uit interne en externe audits uitbreiden;
• in afwachting van het ABC-project, de waardering van de projecten nakijken wanneer de
waarden in de overeenkomst sterk afwijken van de geboekte (afrekeningen en bestellingen in
uitvoering);
• de herzienings- en optimaliseringsprojecten betreffende de basisgegevens, de rollen en de gebruikers van het ERP-programma voltooien;
• een interne-auditfunctie ontwikkelen in overeenstemming met de goede praktijken;
• de internebeheersingsmaatregelen voor de kas- en kredietkaartuitgaven uitbreiden (bijvoorbeeld
een voorafgaande goedkeuring van de uitgave, eventueel vanaf een redelijk drempelbedrag);
• erop toezien dat de procedures eenvormig worden toegepast, dat maandelijks een kastoestand
wordt opgesteld en dat de kasrekeningen in het grootboek overeenstemmen met de kassen zelf.
De opmerkingen van Sciensano in het kader van de tegensprekelijke procedure in juni 2022 werden verwerkt in dit artikel. De instelling geeft aan zich bewust te zijn van de problemen en onderschrijft de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. Zij zal zich in 2022 verder inzetten
om, in samenwerking met de Federale Accountant, de kwaliteit van haar rekeningen te verbeteren, te garanderen dat de financiële procedures in de hele organisatie in acht worden genomen en
daarbij te steunen op een specifiek daarvoor gecreeërde functie, verslag uit te brengen aan de raad
van bestuur over de resultaten van de interne QSE-audits en de budgettaire en boekhoudkundige
aspecten beter af te stemmen met haar toezichthoudende overheden.
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Financiële en thematische audits

Financiële en thematische audits
Uitvoering van de wet van 22 mei 2003
De wet van 22 mei 2003 is in 2021 en 2022 via drie wetten gewijzigd. Ook heeft de staatssecretaris voor
Begroting initiatieven genomen om ontbrekende uitvoeringsbesluiten uit te werken.
Sinds de opstart van haar werkzaamheden in 2017 heeft de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit
nog geen enkel advies afgerond. Een ontwerp van advies over de waardering van gebouwen en terreinen dat in voorbereiding is, is onvoldoende concreet en beantwoordt daardoor niet aan de vereiste van
duidelijke en uniforme richtlijnen. Die zijn nochtans noodzakelijk om individuele en geconsolideerde
rekeningen overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 te kunnen opstellen.

1

Inleiding

De wet van 22 mei 2003 legt het budgettaire en boekhoudkundige kader vast dat van toepassing
is voor alle diensten en instellingen van de federale Staat. In zijn vorige Boeken informeerde het
Rekenhof over de evolutie en de inwerkingtreding van deze wet 296 en over de werkzaamheden
van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC). Die moet de boekhoudkundige regels
verder verduidelijken 297. Dit artikel geeft een overzicht van de actuele vooruitgang. Het Rekenhof
heeft het ontwerpartikel in het kader van de tegensprekelijke procedure bezorgd aan de beleidscel
van de staatssecretaris voor Begroting en aan de Federale Accountant.

2

Wijzigingen van de wet

De wet van 22 mei 2003 is via drie wetten gewijzigd om tegemoet te komen aan behoeften van
verschillende actoren:
• De wet van 27 juni 2021 298 actualiseert de procedure om goederen van de federale overheid te
vervreemden of te herbestemmen. Zo is het voortaan mogelijk kosteloos afstand te doen van
goederen met een verwaarloosbare marktwaarde. Voorts werd de procedure aangepast omdat
de dienst der Domeinen die in de wet stond vermeld, als dusdanig niet meer voorkomt in de
organisatiestructuur van de FOD Financiën.

296 Zie Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolg”, 175e Boek, Volume I – Commentaar, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2018, p. 161 e.v., www.rekenhof.be.
297 Zie Rekenhof, “Stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit – vervolg”,
178e Boek - deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I – Commentaar, Verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 157 e.v., www.rekenhof.be.
298 Wet van 27 juni 2021 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
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• De Europese Commissie had opmerkingen geformuleerd over de onvolledige omzetting van
de richtlijn 2011/85/EU299 . Om een ingebrekestelling te vermijden heeft de wet van 12 september 2021300 de omzetting vervolledigd met een aantal aanvullingen in de begrotingsrapportering.
• Op vraag van het Rekenhof zijn via de wet van 6 februari 2022301 de termijnen voor de indiening
en overlegging van de rekeningen aangepast, om zo de rapporteringskalender uniformer te maken302 . Daarnaast werden een aantal correcties opgenomen als gevolg van problemen die bij de
toepassing van de wet van 22 mei 2003 waren vastgesteld303 .

3

Uitvoeringsbesluiten

Het Rekenhof heeft al meermaals opgemerkt dat de regelgevende omkadering van de wet van
22 mei 2003 onvolledig is doordat sommige uitvoeringsbesluiten ontbreken.
Voor de administratieve controle, de begrotings- en beheerscontrole en het onderzoek van de inspecteurs van financiën (artikelen 33 en 34) heeft de ministerraad op 1 april 2022 een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd304 . Verder werkt de FOD BOSA, onder impuls van de staatssecretaris voor Begroting, aan de ontwerpbesluiten voor de actoren en de functiescheiding (artikel 29)
en de rekenplichtigen (artikel 37 en 66).
Het Rekenhof herhaalt dat er nog altijd belangrijke uitvoeringsbesluiten ontbreken, waaronder
die over de verantwoordingsstukken (artikel 14), het jaarverslag (artikel 18), de interne audit (artikel 31305) en de datum van opmaak en de regels voor de overlegging van de begrotingen van de
administratieve openbare instellingen (artikel 87, § 3).

4

Commissie voor de Openbare Comptabiliteit

De laatste plenaire vergadering van de COC vond plaats in juni 2019. Door het verstrijken van de
benoemingstermijn kan een nieuwe vergadering maar worden georganiseerd na de benoeming
van de nieuwe leden. De secretaris van de COC startte daartoe midden 2021 de voorbereiding
op maar het benoemingsbesluit is pas in mei 2022 gepubliceerd306 zodat eind juni 2022 nog geen
nieuwe vergadering heeft plaatsgevonden.
Dat heeft de twee werkgroepen binnen de COC niet belet hun werkzaamheden en de voorbereiding van de adviezen voort te zetten. Door de beperkte tijd en middelen werkt recentelijk alleen
299 Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de
lidstaten, Publicatieblad van de Europese Unie L-306/41, november 2011, www.eur-lex.europa.eu.
300 Wet van 12 september 2021 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat.
301 Wet van 6 februari 2022 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
302 Zie Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 – vervolgartikel”, 173e Boek, Volume I – Commentaar, Verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2016, p. 213-216, www.rekenhof.be.
303 Zo werden in artikel 138 de referenties naar de verschillende boekhoudplannen die de instellingen kunnen gebruiken in
afwijking van artikel 5 van de wet van 22 mei 2003, geactualiseerd. Ook zijn de diensten die het Instituut voor de Nationale
Rekeningen niet classificeert onder de centrale overheid, vrijgesteld van de verplichting om alle cijfers over de intercompanytransacties te rapporteren.
304 Koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.
305 Voor sommige diensten en instellingen die onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003 is dit wel al georganiseerd, onder
meer via het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne-auditdienst.
306 Koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Commissie
voor de Openbare Comptabiliteit.
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de werkgroep Waarderingsregels en Inventaris verder. Die bereidt met de hulp van een externe
expert een ontwerpadvies over de waardering van gebouwen en terreinen voor de volgende plenaire vergadering voor.
Het Rekenhof stelt vast dat het ontwerpadvies307 oplossingspistes beschrijft, zonder echter concrete keuzes voor te stellen. Enerzijds wil het advies rekening houden met de autonomie die men
aan de individuele entiteiten en instellingen wil laten om eigen waarderingsregels te bepalen.
Anderzijds worden sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 10 november 2009 als onuitvoerbaar beschouwd.

5

Conclusies en aanbevelingen

Hoewel de FOD BOSA, onder impuls van de staatssecretaris voor Begroting, inspanningen levert
om de tekortkomingen in het regelgevende kader aan te pakken, ontbreken nog altijd belangrijke
uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof beveelt de FOD BOSA aan de omkadering die de interne beheersing moet verzekeren, verder uit te werken.
De COC is sinds juni 2019 niet meer in plenaire vergadering samengekomen en heeft nog steeds
geen adviezen afgewerkt. Het ontwerp van advies over de waardering van gebouwen en terreinen
dat in voorbereiding is, komt volgens het Rekenhof onvoldoende tegemoet aan de taken die de wet
van 16 mei 2003 en het koninklijk besluit van 10 november 2009 aan de COC heeft opgelegd. Het
herhaalt daarom zijn aanbeveling om de huidige afwijkingen te definiëren en de gevallen aan te
geven waarin een strikte toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2009 niet mogelijk
of wenselijk is. Op die manier kan de COC de nodige aanpassingen aan dat besluit voorstellen.

6

Antwoord van de Federale Accountant en de staatssecretaris
voor Begroting

Uit het gezamenlijke antwoord van de Federale Accountant en de beleidscel van de staatssecretaris voor Begroting blijkt dat de regelgeving die de werking en de structuur van de COC bepaalt,
niet meer aangepast is aan de institutionele en boekhoudkundige realiteit van de entiteiten. Als
het koninklijk besluit van 10 november 2009 niet wordt geactualiseerd, is volgens hen alleen een
pragmatische aanpak mogelijk. Het advies van de COC is bijgevolg alleen een koepelnorm die een
consensus weerspiegelt met betrekking tot de diverse entiteiten en die verder op het niveau van
elke entiteit die binnen de COC vertegenwoordigd is, zal moeten worden geconcretiseerd. Voor
het federale niveau ligt die opdracht bij de Federale Accountant.
Met betrekking tot de aanbeveling van het Rekenhof wordt opgemerkt dat daarvoor de wettelijke
opdracht van de COC, die omschreven is in artikel 16/1 van de wet van 16 mei 2003, moet worden
aangepast. Het federale niveau kan dat niet alleen initiëren vermits hiervoor een akkoord nodig is
binnen de Interministeriële Conferentie.

307 Versie ter beschikking gesteld voor de vergadering van de werkgroep van 25 mei 2022.
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Federale staatsschuld en intrestlasten
De federale staatsschuld steeg in 2021 met 28.490,4 miljoen euro tot 453.253,3 miljoen euro op 31 december 2021. De intrestlasten daalden door de aanhoudend lage intrestvoeten met 639,0 miljoen euro
tot 7.305,4 miljoen euro. Op 31 december 2021 bedroeg de gewogen gemiddelde financiële kost 1,43 %,
d.i. een daling met 0,23 procentpunt tegenover 31 december 2020 (1,66  %).

1

Evolutie van de federale staatsschuld

Het bruto uitstaande bedrag van de federale staatsschuld (hierna brutostaatsschuld) bedroeg
453.253,3 miljoen euro op 31 december 2021. Dit is een stijging met 28.490,4 miljoen euro tegenover 31 december 2020 (424.762,9 miljoen euro).
De brutostaatsschuld bestaat uit de door de Staat (federale Schatkist308) uitgegeven of overgenomen schuld (452.476,8 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten (776,5 miljoen euro).
Tabel 24 – E
 volutie van de brutoschuld van de federale Staat in 2021 (in miljoen euro)
Brutoschuld federale Staat 2020

424.762,9

Netto te financieren saldo

22.475,6

Toename van de beheersverrichtingen

+5.395,6

Diversen
Stijging van de schuld van entiteiten waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële
lasten

+35,8
+583,5

Stijging van de brutoschuld federale Staat

28.490,4

Brutoschuld federale Staat 2021

453.253,3

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
Het Rekenhof bespreekt hieronder kort de belangrijkste verklarende factoren voor de evolutie van
de brutoschuld van de federale Staat in 2021.

308 De federale Schatkist omvat de Algemene Administratie van de Thesaurie en het Federaal Agentschap van de Schuld. De
Algemene Administratie van de Thesaurie is het onderdeel van de FOD Financiën dat als centrale betaal- en ontvangdienst
van de federale Staat fungeert. Het Federaal Agentschap van de Schuld is een administratieve openbare instelling met
ministerieel beheer (AOI MB) die tot taak heeft de federale staatsschuld te beheren. De federale Schatkist is echter een
administratieve en geen financiële instelling. De Nationale Bank van België (NBB) vervult als financiële instelling de rol van
‘rijkskassier’ van de federale Schatkist: vanuit de financiële rekeningen van de ‘rijkskassier’ centraliseert zij de ontvangsten
van de federale Staat, doet zij de schuldgerelateerde betalingen en de doorstortingen aan andere overheden en stort zij
geld op de rekeningen van de rekenplichtigen voor de uitgaven.
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Netto te financieren saldo
Het netto te financieren saldo (-22.475,6 miljoen euro) bestaat uit het begrotingssaldo op kasbasis
(-21.700,6 miljoen euro)309 en het saldo van de Schatkistverrichtingen (-775,0 miljoen euro)310 . De
COVID-19-crisis verklaart in grote mate het hoge negatieve begrotingssaldo, maar door het economisch herstel in 2021 is dit saldo minder negatief dan in 2020 (-32.479,6 miljoen euro).
Toename beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen (10.745,1 miljoen euro eind 2021) omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt en aanverwante verrichtingen zoals plaatsingen bij de Nationale Bank, evenals de
aankopen van effecten die in portefeuille worden gehouden. Deze beheersverrichtingen namen in
2021 met 5.395,6 miljoen euro toe (5.349,5 miljoen euro in 2020).
Diversen
De post ‘diversen’ (+35,8 miljoen euro) bestaat uit de aflossingen van ontvangen premies bij offmarket swaps311 in verband met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN: -0,2 miljoen euro) en
wijzigingen van de hoofdsom van geïndexeerde, inflatiegerelateerde leningen (sommige vanaf
2015 uitgegeven EMTN’s: +36,0 miljoen euro).
Stijging van de schuld van entiteiten waarvoor de federale Staat tegemoetkomt in de financiële lasten
De schuld waarvoor de federale Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebudgetteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen of overheidsbedrijven312 waarvoor de federale Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen
van het kapitaal op zich te nemen. In 2021 werden de desbetreffende schulden van Infrabel en
NMBS, die reeds voorheen via de begroting van de FOD Mobiliteit en Verkeer ten laste waren van
de federale Staat, in de brutostaatsschuld opgenomen. Hierdoor steeg deze schuld in 2021 met
583,5 miljoen euro.

309 In tegenstelling tot het begrotingssaldo vermeld in
punt 1 Nettobegrotingssaldo van de diensten van algemeen bestuur in hoofdstuk 3, dat steunt op het concept “vastgesteld recht”, wordt het begrotingssaldo (begrotingsontvangsten-begrotingsuitgaven) in het netto te financieren saldo op
zuivere kasbasis berekend.
310 Schatkistverrichtingen zijn verrichtingen die financiële stromen teweegbrengen die niet in de begroting worden opgenomen. Het zijn voornamelijk:
• derdengeldenverrichtingen, met name verrichtingen met fondsen die de Schatkist int en doorstort aan andere overheden, zoals de overdrachten naar de gemeenschappen en de gewesten, de (alternatieve) financiering van de sociale
zekerheid, de opcentiemen ten voordele van de provincies en de gemeenten en sommige verrichtingen met de Europese
Unie;
• uitgiftepremies, met name het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven leningen;
• kasverrichtingen, onder meer de schommeling van de kasgelden van de verschillende rekenplichtigen met rekeningen
bij bpost.
311 Een off-market swap is een swap waarvan de marktwaarde bij de inwerkingtreding verschillend is van nul. De swap geeft
op dat ogenblik eveneens aanleiding tot de kasontvangst of de kasuitgave van een up-frontpremie die vaak met de marktwaarde van de swap overeenstemt. Een door de Schatkist ontvangen up-frontpremie wordt als lening in de officiële schuld
geregistreerd, terwijl een door de Schatkist betaalde premie wordt beschouwd als een financieel actief. Deze lening of dit
financieel actief wordt afgelost door middel van annuïteiten gedurende de looptijd van de onderliggende swap.
312 In 2021 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der Gebouwen, een reeks leningen van lokale besturen
voor openbare werken en volksgezondheid, leningen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en leningen van Infrabel en NMBS.
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2

Intrestlasten op de brutostaatsschuld

De intrestlasten van de brutoschuld van de federale Staat (de gelopen intresten) bedroegen in
2021 7.305,4 miljoen euro313 . Tegenover 2020 (7.944,4 miljoen euro) daalden de intrestlasten met
639,0 miljoen euro. Die daling was het gevolg van de aanhoudend lage intrestvoeten en zelfs negatieve intrestvoeten op korte termijn in 2021 en voorgaande jaren, vooral voortvloeiend uit het
beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).
Op 31 december 2021 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële kost314 van
de uitstaande instrumenten van de federale staatsschuld 1,43 %, d.i. een daling met 0,23 procentpunt tegenover 31 december 2020 (1,66 %).

313 Dit zijn voornamelijk intrestlasten op de schuld van de federale Schatkist, d.w.z. de intrestlasten waarvan sprake is in sectie
51 van de Algemene Uitgavenbegroting (7.260 miljoen euro). Daarnaast houdt dit bedrag ook rekening met de intrestlasten
op de schuld bij sectie 18 (21,1 miljoen euro -vergoeding aan bpost voor verrichtingen aan andere rekenplichtigen (15 miljoen euro) en rente op borgtochten en consignatie (6,1 miljoen euro)) en sectie 33 (terugbetaling lening – deel intresten
NMBS (18 miljoen euro) en terugbetaling lening – deel intresten Infrabel (6,3 miljoen euro)).
314 Bron: Federaal Agentschap van de Schuld. Het gaat om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 december 2021 uitstaande schuldinstrumenten in euro.
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Interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale
overheidsschuld: opvolging en bijkomende controles
Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg er is gegeven aan zijn audit van de interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld, die werd gepubliceerd in deel III van zijn
178e Boek. Het heeft bijkomend ook diverse producten van de federale overheidsschuld gecontroleerd.
De conclusie luidt dat alle aanbevelingen uit de vorige audit, op één na, minstens gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Het Rekenhof formuleert niettemin een nieuwe reeks aanbevelingen, onder meer over
de interne beheersing, de inventaris van de producten, de boeking van de afgeleide producten en de
opties.

1

Inleiding

Bij de boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld (453.253,3 miljoen euro
eind 2021) zijn twee entiteiten betrokken: het Federaal Agentschap van de Schuld (Belgian Debt
Agency; BDA) voert de verrichtingen uit en registreert ze, terwijl de dienst Comptabiliteit van de
Overheidsschuld ze in Fedcom boekt. Die dienst valt onder de dienst Financiële Verrichtingen
van de Schatkist (FVS), op zijn beurt een onderdeel van de Algemene Administratie van de
Thesaurie van de FOD Financiën. Beide entiteiten gebruiken FTI Star, een softwareprogramma
voor thesauriebeheer.
In het kader van de certificering van de jaarrekening van de federale Staat heeft het Rekenhof
in 2021 een audit uitgevoerd van de interne beheersing en van de boeking van de verrichtingen
2019 en 2020 van de federale overheidsschuld315 . In 2022 is het Rekenhof nagegaan welk gevolg er is
gegeven aan de aanbevelingen en heeft het bijkomend diverse producten van de overheidsschuld
gecontroleerd. De conclusies van die werkzaamheden werden op 24 mei 2022 meegedeeld aan het
BDA en aan de dienst FVS. Hun antwoorden van respectievelijk 31 mei en 10 juni 2022 zijn in dit
artikel verwerkt.

2

Opvolging van de aanbevelingen uit het voorgaande verslag

In 2021 hadden het BDA en de dienst FVS in hun antwoord aangegeven wat ze concreet zouden
doen om aan de aanbevelingen van het Rekenhof gevolg te geven. Van de veertien aanbevelingen
uit het verslag zijn er dertien geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.
2.1

Inventaris

Het Rekenhof had aanbevolen een exhaustief en exact IT-rapport te ontwikkelen en up-to-date
te houden dat een inventaris biedt van de lopende contracten. Die inventaris is er, maar hij is onvolledig, want de deviezentermijncontracten (zie punt 3.2) en de leningen die van de plaatselijke
besturen werden overgenomen, zijn er niet in opgenomen. Bovendien omvat de inventaris vervallen producten. In sommige gevallen waren de basisgegevens foutief (geen verwijzing naar een

315 Rekenhof, “Interne beheersing en boeking van de verrichtingen van de federale overheidsschuld”, 178e Boek – Deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I – Commentaar, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 185-192, www.rekenhof.be.
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folder316 , verwijzing naar de vlottende rentevoet, opschrift van het contract) of werden tegenpartijen geïdentificeerd met verscheidene namen die lichtjes verschillen van de benamingen in FTI
Star.
2.2

Verantwoording van de saldi

Het Rekenhof had aanbevolen een systeem in te stellen om de saldi van de balansrekeningen periodiek te controleren. Dat systeem is er nog niet, maar de dienst FVS kon de rekeningensaldi wel
verantwoorden toen het Rekenhof daarnaar vroeg, behalve voor twee gekoppelde rekeningen die
gecorrigeerd zullen moeten worden317.
2.3

Valorisatie van de swaps

Het Rekenhof had aanbevolen de MtM-waarden318 van de swaps319 in FTI Star in overeenstemming te brengen met de ramingen door op de markt erkende financiële informatieverstrekkers.
De planning die het BDA vooropstelt, werd gerespecteerd maar die planning impliceert dat de
cijfers van 2021 nog altijd niet zijn afgestemd op de standaardmarktwaardering (de overschatting
wordt geraamd op 31,0 miljoen euro voor de deviezenswaps).
2.4

Koppeling van de swaps met de onderliggende producten

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 320 bepaalt dat de afgeleide producten
jaarlijks worden geherwaardeerd op basis van hun marktwaarde, tenzij ze betrekking hebben
op renteswaps die slaan op bestaande schulden of vorderingen van de boekhoudkundige entiteit
uitgedrukt in dezelfde munteenheid. Het Rekenhof had aanbevolen maatregelen te nemen om de
swaps die aan die voorwaarde beantwoorden, te kunnen onderscheiden in de boekhouding.
Het BDA gaf hiervan voorbeelden via verslagen van overeenstemming met betrekking tot cashflows of de termen van het contract (voet, notioneel321, maturiteit) maar zijn onderzoek beperkt
zich tot de Euro Medium Term Notes (EMTN, zie punt 3.1). Andere producten worden dus uitgesloten van de boekhoudkundige herwaardering terwijl de overeenstemming met de onderliggende
waarde niet is gegarandeerd (zie bv. punt 3.3). Van swaps die bepaalde uitgiften322 van OLO’s323
(macro-hedge) dekken, wordt ambtshalve aangenomen dat er geen verband is met een onderliggend product.

316 Een folder is in deze context een virtueel dossier met daarin een aantal verbonden financiële producten, zoals een swap en
de onderliggende lening.
317 Het saldo van twee rekeningen van rubriek 174 (leningen en swaps in deviezen) wordt verminderd met 260,4 miljoen euro.
Vermits de saldi van die rekeningen respectievelijk debet en credit zijn, is er geen impact op de rubriek.
318 Mark-to-market (MtM): marktwaarde van een financieel product.
319 Swap: afgeleid product waarbij de tegenpartijen overeenkomen om gedurende een bepaalde periode kasstromen uit te
wisselen gebaseerd op een notioneel bedrag.
320 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.
321 Referentiewaarde voor de berekening van de intresten, over het algemeen gelijk aan de nominale waarde van een onderliggend element.
322 Voor de uitgiften van 2008 en 2013 en voor vroegere uitgiften werden indekkingsswaps gesloten. De laatste jaren heeft het
BDA ervoor gekozen om dekkingen via afgeleide producten te vervangen door een financiering op langere termijn.
323 OLO’s (Obligations Linéaires/Lineaire Obligaties) zijn de voornaamste soort leningen van de verhandelbare schuld van de
federale Staat.
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2.5

Circularisatie

Zoals het Rekenhof had aanbevolen, is het BDA snel overgegaan tot het verkrijgen van de bevestiging van zijn posities tegenover bepaalde tegenpartijen. Bij bepaalde tegenpartijen is er echter verwarring over de klant (met name de Belgische Schatkist) waarvoor er een bevestiging is gevraagd,
waardoor in een eerste fase geen enkel contract kon worden geïdentificeerd. De tegenpartijen
gebruiken immers verschillende benamingen. Het BDA voert zijn eigen circularisatieprogramma
uit. Dat reikt echter minder ver dan de bevestigingen die voor het Rekenhof werden gevraagd en
de keuze van de tegenpartijen is niet gebaseerd op de risico’s.
Ook aan het BDA is gevraagd saldi te bevestigen voor zijn tegenpartijen, zoals overheidsinstellingen. Bij die gelegenheid heeft het bevestigd dat die tegenpartijen effecten bezitten die op naam
zijn ingeschreven in het grootboek van de overheidsschuld, hoewel in zijn eigen inventaris geen
tegenpartij is vermeld. Die informatie is nochtans van belang in het kader van de consolidatie om
de jaarrekening van de federale Staat op te stellen (artikel 137 van de wet van 22 mei 2003).
2.6

Interne beheersing

Het koninklijk besluit van 15 november 2021324 plaatst het BDA in de bevoegdheidssfeer van de
Federale Interne-auditdienst (FIA)325 , waardoor het verplicht is jaarlijks een verslag over de interne beheersing te bezorgen aan het Auditcomité van de Federale Overheid. Gezien de opgelegde
termijn heeft het BDA voor het jaar 2021 geen volledig verslag bezorgd. Het heeft wel een stand
van zaken van de risico’s en van de interne beheersing toegestuurd in de vorm van een reeks documenten. Het BDA heeft een maturiteitsmatrix ontwikkeld voor het internebeheersingssysteem.
De verschillende controleactiviteiten zijn nu beter gedocumenteerd dan in het verleden, onder
meer om te kunnen antwoorden op de vragen van de FIA.
De interne controleur stelt voor het strategisch comité van het BDA ook een jaarlijks verslag op
over de analyse en opvolging van de risico’s. Het gaat eerst en vooral om operationele risico’s die
elke organisatie bedreigen326 maar ook om risico’s die meer specifiek zijn voor het BDA, zoals het
herfinancieringsrisico, het kredietrisico (faillissement van een tegenpartij) of het risico in verband
met de pricing (prijsbepaling) van afgeleide producten.
Onder meer ten gevolge van de vorige audit van het Rekenhof heeft de dienst FVS nieuwe internebeheersingsmaatregelen ontwikkeld. De dienst FVS is echter tot nu toe weinig geïntegreerd in het
internebeheersingssysteem van de FOD Financiën327 en wordt nauwelijks betrokken bij de werkzaamheden van de FIA of bij de jaarlijkse afsluiting van de algemene rekening door de Federale
Accountant.

324 Koninklijk besluit van 15 november 2021 tot regeling van de wijze en de organisatie van de interne controle en van de interne audit van het Federaal Agentschap van de Schuld.
325 Koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interne Auditdienst.
326 IT-problemen, aanwervingsproblemen…
327 Zo heeft het Rekenhof vastgesteld dat, door het gebrek aan integratie, een aan Swissair verschuldigd bedrag van 99,2 miljoen euro dubbel werd geboekt (als provisie in sectie 1800 en als schuld in sectie 5100) in de eerste versie van de jaarrekening 2021 van het algemeen bestuur.
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3

Bijkomende controles

De federale overheidsschuld is een veelomvattende en complexe materie. Daarom heeft het
Rekenhof aanvullende controles uitgevoerd naar aanleiding van de audit van de jaarrekening 2021.
3.1

EMTN

EMTN staat voor Euro Medium Term Note. Die benaming is ietwat misleidend want ‘euro’ staat
hier voor ‘niet Noord-Amerikaans’. EMTN kunnen worden uitgegeven op korte, middellange, lange en zeer lange termijn (gaande van 1 maand tot 100 jaar328), in elke munteenheid, ook de dollar. Het BDA kan dankzij EMTN de financiering diversifiëren329 , goede voorwaarden zoeken en
nieuwe klanten vinden.
De financiële instelling die de intekening op een EMTN heeft geregeld, wordt in FTI Star vermeld
als tegenpartij. Niets garandeert echter dat dit effectief het geval is. De uiteindelijke klant is over
het algemeen een derde die bekend is bij de financiële instelling, maar niet bij het BDA. Bovendien
mogen EMTN op de financiële markten worden verkocht zonder het BDA daarover te informeren.
Dat kan tot misverstanden leiden, onder meer bij circularisaties.
Wanneer een EMTN wordt uitgegeven in deviezen of tegen een vlottende rentevoet, sluit het BDA
ook een swap om de EMTN te herleiden tot een product in euro tegen een vaste rentevoet. Het
Rekenhof heeft onderzocht hoe de uitgiftepremies van die swaps (upfront) worden geboekt. Die
zijn vermeld in de officiële toestand van de overheidsschuld330 (nettototaal van 6,5 miljoen euro
eind 2021). Het Rekenhof heeft daarbij geen opmerkingen.
Sommige door het BDA gesloten EMTN zijn gekoppeld aan de inflatie (Inflation-Linked Bonds)
voor een initieel totaal van 900,0 miljoen euro, d.i. 953,9 miljoen euro na indexering. De bijbehorende rentevoet is vast en lager dan die van een niet-geïndexeerd product. Het Rekenhof stelt vast
dat die EMTN vanuit strategische overwegingen en in tegenstelling tot EMTN met een vlottende
rentevoet, niet worden gedekt door afgeleide producten. Bij inflatie stijgen de financiële kosten in
samenhang met die producten dus snel.
3.2

Termijnaankopen van deviezen in het kader van het F35-programma

In 2021 deed het BDA termijnaankopen van dollars voor rekening van Defensie in het kader van
het F35-programma. Het gaat om contracten voor afgeleide producten zonder onderliggende producten. Het Rekenhof stelt vast dat die niet waren opgenomen in de inventaris van de federale
overheidsschuld en dat de MtM-waarde ervan (136,3 miljoen euro) niet werd geboekt op het einde
van het jaar.
Bovendien vertonen de actief- en passiefzijde na de afwikkeling van diverse contracten in 2021 nietgesaldeerde bedragen van 234,7 miljoen euro. Dat is volgens de dienst FVS toe te schrijven aan een
technisch probleem. Het BDA en Defensie hebben tot slot geen schriftelijke overeenkomst gesloten over de procedure voor termijnaankopen van deviezen.

328 Koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat.
329 De uitbreiding van de financieringsbronnen is des te belangrijker in tijden van crisis (financiële crisis van 2008-2012, COVID19-crisis van 2020-2022, oorlog in Oekraïne).
330 In tegenstelling tot de andere uitgiftepremies, overeenkomstig de regels van het ESR 2010.
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3.3

NMBS-portefeuilles

Het BDA beheert twee portefeuilles met financiële producten die in 2004 werden overgenomen
van de NMBS 331 . Die producten kenmerken zich door hun complexiteit (samengestelde producten,
Bermuda-opties332 , meerdere deviezen) en door hun lange looptijd. Het BDA heeft voor deze producten dus zelf niet de contracten gesloten. Ze houden, vergeleken met andere portefeuilles, meer
financiële risico’s in (hetzij negatieve MtM-waarden die wijzen op waarschijnlijke verliezen in de
toekomst, hetzij een kredietrisico voor positieve MtM-waarden die niet worden gedekt door het
collateral – zie punt 3.6) en ook meer boekhoudkundige risico’s (verkeerde boekingen).
De tien leningen van die portefeuilles bedragen 697,4 miljoen euro en de tien swaps hebben een
notioneel totaal van 1.222,2 miljoen euro op 31 december 2021. Volgens FTI Star beloopt de nettoMtM-waarde van die swaps -312,3 miljoen euro, waarvan slechts -0,9 miljoen euro voor één swap
is geboekt omdat de andere swaps werden ondergebracht in een folder.
3.4

Andere producten

Het Rekenhof heeft in 2021 ook de boeking onderzocht van andere producten van de federale
overheidsschuld, zoals de Schuldscheine en de Lender Option Borrower Option (LOBO’s).
Een Schuldschein is een overdraagbare leningovereenkomst naar Duits recht waarmee de kredietnemer zich ten aanzien van de leningverstrekker (over het algemeen in Duitsland) ertoe verbindt
een welbepaalde som in euro terug te betalen op een welbepaalde datum in ruil voor een welbepaalde vergoeding (met een vaste of een vlottende rentevoet). De inventaris van de federale overheidsschuld bevat 42 Schuldscheine, voor een totale waarde van 1.934,5 miljoen euro. In 2021 heeft
het BDA voortijdig drie Schuldscheine terugbetaald voor in totaal 175,0 miljoen euro. Die zijn ten
onrechte in de inventaris blijven staan (met een waarde van nul euro).
Een LOBO is een leningovereenkomst waaraan twee opties zijn gekoppeld: de leningverstrekker
heeft de optie om de rentevoet aan te passen aan het markttarief (lender option) en de kredietnemer heeft de optie de overeenkomst te vereffenen ingeval de leningverstrekker gebruik maakt
van de eerste mogelijkheid (borrower option). De inventaris telt drie LOBO’s op 30 jaar voor een
nominaal totaal van 750,0 miljoen euro tegen een intrestvoet van meer dan 4 %.
Buiten het hiernavolgende punt over de opties, heeft het Rekenhof geen opmerkingen over de
boeking van deze producten.
3.5

Opties

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat verscheidene contracten (inclusief LOBO’s) die het BDA beheert opties bevatten. Zo zijn er Schuldscheine met een optie ten gunste van de Schatkist die de
mogelijkheid biedt tot vervroegde terugbetaling. In de portefeuilles die werden overgenomen van
de NMBS zitten producten met opties ten gunste van de tegenpartijen, zoals: de swap of de schuld
opzeggen (early termination option), intresten voortijdig uitbetalen (conversion option), keuze van

331 Koninklijk besluit van 30 december 2004 tot vaststelling van de lijsten van de passiva en van de activa bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid van de programmawet van 22 december 2003 die door de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur overgedragen worden.
332 Mogelijkheid om de optie op verschillende datums te lichten.
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deviezen (currency option). Die opties zijn niet inwisselbaar op de financiële markten. Ze zijn onderdeel van het product (embedded option).
Die opties worden echter niet aangegeven in de inventaris van de overheidsschuld. Bovendien
worden ze niet geëvalueerd tegen marktwaarde, noch gevaloriseerd in FTI Star, noch geboekt in
Fedcom, wat gevolgen kan hebben voor de getrouwheid van de jaarrekening van het algemeen
bestuur333 .
3.6

Collateral

Wanneer een tegenpartij een standaard ISDA-contract met CSA334 heeft ondertekend, zijn de
MtM-waarden van alle afgeleide producten van die tegenpartij gedekt door de storting van een
zogenoemd collateral. Dat zijn sommen die worden gestort als onderpand voor de goede uitvoering van een verrichting op vervaldag.
In 2021 besliste het BDA om te evolueren van unilaterale contracten (voordien stortte het BDA
nooit een collateral) naar bilaterale contracten om het collateral dichter te laten aanleunen bij de
MtM-waarde (er is dan geen sprake meer van drempels zonder collateral, wat typisch is voor unilaterale contracten) en om betere contractvoorwaarden te bedingen. Op 31 december 2021 had de
Schatkist 542,6 miljoen euro ontvangen en 92,4 miljoen euro gestort. De posities met collateral
zijn dus globaal positief. In de inventaris staan echter nog altijd afgeleide producten zonder ISDA/
CSA-contract of met een unilateraal contract. Het Rekenhof raamt de ongedekte nettoblootstelling van de tegenpartijen op de Schatkist op - 513,3 miljoen euro335 .
Het Rekenhof heeft tussen de geboekte marktwaarden en de waarden die werden gehanteerd om
de bedragen van het collateral te bepalen, een verschil vastgesteld dat marginaal is gezien de totalen (3,7 miljoen euro). Het heeft ook vastgesteld dat de gelopen intresten op het collateral niet
worden geboekt.
3.7

Toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2009

Het boekhoudplan dat van kracht is voor het algemeen bestuur, met inbegrip van de verrichtingen
van de overheidsschuld, is gedefinieerd in het koninklijk besluit van 10 november 2009.
In dat besluit verwijst het verslag aan de Koning naar het ESR 1995, het systeem dat de EU-lidstaten
verplicht om hun nationale rekeningen eenvormig op te stellen336 . Dat systeem is sindsdien echter
geëvolueerd: momenteel is het ESR 2010 van kracht en daarin werden bepaalde regels gewijzigd,
onder meer voor de boeking van de financiële stromen van swaps. Die stromen worden voortaan
beschouwd als financiële transacties (economische code 8 in het ESR), apart van de intresten. De
algemene uitgavenbegroting wordt overigens op basis van dat principe opgemaakt. De aansluiting

333 Ze zijn overigens niet vermeld in de waarderingsregels van die rekeningen.
334 ISDA: International Swaps and Derivatives Association. CSA: Credit Support Annex. ISDA Master Agreement is het meest
gebruikte contracttype voor de onderhandse verkoop van afgeleide producten. De CSA omkadert de storting van het
collateral.
335 D.i. 348,3 miljoen euro voor de contracten zonder collateral en 164,9 miljoen euro voor de contracten met unilaterale collateral. Het betreft dus een risico voor de tegenpartijen en niet voor de Schatkist. De negatieve positie is in essentie te
verklaren door een swap uit een NMBS-portefeuille.
336 Die rekeningen worden opgesteld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen en zijn bestemd voor de Europese autoriteiten. Het gaat om statistieken die los staan van de jaarrekening beoogd door de wet van 22 mei 2003.
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maken tussen de begrotingsboekhouding en de economische boekhouding is voor die producten
dus problematisch geworden.
Wat de waardering van die afgeleide producten betreft, bepaalt artikel 11, §  2, van het koninklijk
besluit: “De afgeleide financiële instrumenten maken evenwel niet het voorwerp uit van een herwaardering indien ze betrekking hebben op renteswaps die slaan op bestaande schulden of vorderingen van
de boekhoudkundige entiteit uitgedrukt in dezelfde munteenheid.”
Die bepaling doet de vraag rijzen of men de graad van overeenstemming van het afgeleide product
met het onderliggende moet evalueren en zo ja, hoe dat moet gebeuren, onder meer voor de swaps
die worden onderschreven in het kader van de macro-hedge van de OLO’s. Het niet herwaarderen
van afgeleide producten waaraan onderliggende producten gekoppeld zijn, overeenkomstig het
koninklijk besluit, kan ook gevolgen hebben voor de getrouwe weergave, want de MtM-waarden
van die producten zijn niet opgenomen in de balans, overeenkomstig artikel 11, §  2. In sommige
gevallen kan een groot verschil tussen de vaste en de vlottende rentevoet op lange termijn tot
situaties leiden waarbij de marktwaarde van de swap hoger ligt dan die van het notionele bedrag.
Bovendien voorziet artikel 15 van het koninklijk besluit in de herwaardering via het resultaat van
de rekeningen uitgedrukt in vreemde munt op het einde van de boekhoudperiode. Die herwaardering kan overlappen met de boeking van de MtM-waarden (in uitvoering van artikel 11, §  1).
De manier waarop swaps worden verwerkt binnen de rechten en verplichtingen buiten balans zou
ook kunnen worden uitgeklaard. In de privésector is het gebruikelijk het notionele bedrag te vermelden, terwijl de opschriften van het boekhoudplan die als bijlage aan het koninklijk besluit zijn
toegevoegd, verwijzen naar stromen.

4

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg er is gegeven aan de aanbevelingen van zijn audit van de
algemene rekeningen 2019 en 2020 en het heeft ook bijkomende controles uitgevoerd op de rekeningen 2021. Het concludeert dat maar één aanbeveling (verantwoording van de balanssaldi)
niet is uitgevoerd. Alle andere aanbevelingen werden geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. Op basis van de vaststellingen in de punt 3.1 tot 3.6 formuleert het Rekenhof de volgende bijkomende
aanbevelingen:
• de dienst FVS beter integreren in het internebeheersingssysteem van de FOD Financiën, in de
werkzaamheden van de interne audit en in de afsluitingsverrichtingen van de jaarrekening van
de Federale Accountant;
• erop toezien dat alle lopende contracten (en alleen die contracten) zijn opgenomen in de inventaris van de federale overheidsschuld. Het BDA zou die inventaris moeten kunnen opmaken
zonder al te veel ‘manuele’ tussenkomsten (bevragingen van databases);
• één enkele benaming hanteren voor het BDA, als beheerder van de federale overheidsschuld,
en voor de Belgische Schatkist, als tegenpartij van de verrichtingen van de federale overheidsschuld, en die benamingen kenbaar maken aan de tegenpartijen;
• het BDA-programma voor de bevestiging van saldi (circularisatie) uitbreiden naar andere tegenpartijen op basis van de risico’s;
• de banken die als partner fungeren voor EMTN-leningen in FTI Star vermelden als tussenschakel, veeleer dan als tegenpartij;
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• de effecten die op naam zijn ingeschreven in het grootboek van de overheidsschuld kunnen
groeperen per soort tegenpartij, om de consolidatie te kunnen uitvoeren die wordt beoogd in
artikel 137 van de wet van 22 mei 2003;
• de basisgegevens van de contracten controleren, in het bijzonder de portefeuilles die werden
overgenomen van de NMBS, desnoods via bevestigingen bij de tegenpartijen;
• de overeenstemming tussen de afgeleide producten en de onderliggende producten aftoetsen
op een aantal essentiële punten (rentevoeten, notioneel bedrag, maturiteit);
• de boekhoudkundige herwaardering van de afgeleide producten afstemmen op de externe
marktraming als die afwijkt van de raming in FTI Star;
• de MtM-waarden van de deviezentermijncontracten boeken. Daartoe zou de dienst FVS met
de hulp van de Federale Accountant een boekingsschema moeten definiëren dat redundante
inresultaatnemingen vermijdt;
• een inventaris opstellen, per type, van de opties die in bepaalde financiële producten zijn vervat; samen met de Federale Accountant onderzoeken of die moeten worden geboekt, en de
waarderingsregels bijwerken.
Bovendien zou het koninklijk besluit van 10 november 2009 moeten worden geactualiseerd voor
de verrichtingen voor het beheer van de overheidsschuld, omdat de financiële praktijken en producten en ook het Europese wettelijke kader geëvolueerd zijn.
In zijn antwoord stelt het BDA al het nodige te hebben ondernomen om de vastgestelde tekortkomingen in de inventaris van de federale overheidsschuld weg te werken. In verband met de tegenpartijen van de EMTN in FTI Star antwoordt het BDA dat die aanpassing complexe gevolgen zou
hebben voor de werking van de applicatie omdat de betaalinstructies voor de back office samenhangen met het veld ‘tegenpartij’. Het BDA zal samen met FTI nagaan of zo’n aanpassing mogelijk
is, en zo ja tegen welke prijs.
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Beheer van de fiscale IT-toepassingen bij de FOD Financiën
Hoewel de FOD Financiën globaal gezien de IT-risico’s voldoende beheerst, signaleert het Rekenhof
toch tekortkomingen die een significant risico kunnen vormen voor de werking van de FOD. Zo is de
FOD Financiën op het vlak van IT sterk afhankelijk van externen, met name voor de beveiliging van
het netwerk, het onderhoud van hard- en software en de inzet van consultants bij de ontwikkeling
van nieuwe toepassingen. Daarnaast houdt de FOD bij het uitwerken van nieuwe versies van toepassingen onvoldoende rekening met de noden van secundaire gebruikers, waardoor de betrouwbaarheid
van de rapportering in het gedrang komt. De betrokkenheid van deze gebruikers is belangrijk omdat
zij onder meer voor de algemene rekening, de begrotingsramingen en de thesauriebehoeften op die
rapportering steunen.

1

Inleiding

De FOD Financiën steunt voor de verwerking van de fiscale ontvangsten op grotendeels geïnformatiseerde processen. De FOD gebruikt IT-toepassingen voor onder meer de identificatie van de
belastingplichtigen, de indiening en verwerking van de aangiften, de inkohiering, de inning en de
invordering. De processen en IT-toepassingen genereren (financiële) rapportering, zowel voor de
FOD Financiën als voor andere belanghebbenden. Zo zijn de algemene rekening van het algemeen
bestuur en essentiële rapporten in het begrotingsproces op die rapportering gebaseerd.
De cijfers van de fiscale ontvangsten worden grotendeels via interfaces vanuit achterliggende bronsystemen in de boekhouding opgenomen. Voor 2021 gaat het om 84.354,0 miljoen euro aan fiscale
opbrengsten die via interfaceboekingen in Fedcom geboekt worden337. Het is dan ook belangrijk
dat die systemen betrouwbare cijfers aanleveren. Het Rekenhof heeft daarom eind 2020 een onderzoek opgestart om inzicht te krijgen in de processen van de fiscale ontvangsten, de samenhang
en werking van de IT-toepassingen, de beheersing van de IT-omgeving en de mate waarin de algemene IT-controles voldoende zekerheid geven dat de algemene IT-risico’s onder controle zijn. Het
Rekenhof gebruikte daarbij de algemene standaarden voor IT-audit338 . Door de complexiteit van
de IT-omgeving werd de audit in twee fasen gesplitst:
• In de eerste fase van monitoring en risicoanalyse (eind 2020, begin 2021) bracht het Rekenhof de
IT-systemen in kaart en verwierf het inzicht in de processen van fiscale ontvangsten en de samenhang en werking van de IT-toepassingen die voor de fiscale ontvangsten worden gebruikt.
Het steunde daarvoor niet alleen op het overzicht van de IT-systemen dat de FOD bezorgde 339 ,
maar ook op een vragenlijst340 en gesprekken met een enterprise architect van de diensten van
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën en medewerkers van de stafdienst
ICT.

337 84.015,9 miljoen euro op basis van vastgestelde rechten (23.437,7 miljoen euro vanuit FIRST, 11.731,2 miljoen euro vanuit
PLDA, 48.617,1 miljoen euro vanuit STIRON en 230,0 miljoen euro vanuit OSS) en 338,1 miljoen euro op kasbasis (245,2 miljoen euro vanuit COMFOR en 92,9 miljoen euro vanuit HYPOCOMPTABI).
338 De algemene standaarden voor IT-audit waarop deze audit gebaseerd is, zijn afkomstig van het COBIT-model, een specifiek
IT-raamwerk (Control Objectives for Information Technologies) en het COSO-model, een algemeen controle- en risicomanagementraamwerk (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Beide raamwerken peilen naar
een aantal aspecten van goed IT- en risicobeheer, zoals informatiebeveiliging, IT-organisatie, IT-beleid, outsourcing ….
339 Dit overzicht werd opgemaakt op basis van de gebruikte IT-toepassingen in de dertien fiscale domeinen van de
FOD Financiën (btw, douane, vennootschapsbelasting, personenbelasting…).
340 In deze vragenlijst peilde het Rekenhof naar twaalf facetten van de IT-omgeving die in de gehanteerde raamwerken worden
beschouwd als aspecten van goed IT- en risicobeheer.

192

• In de tweede fase (begin 2022) werden de algemene IT-controlemaatregelen onderzocht, zoals paswoordenbeleid, rechtenbeheer, IT-veiligheidsplan, IT-organisatie. Daarbij keek het
Rekenhof, rekening houdende met de resultaten van fase 1, of de controles adequaat zijn (theoretisch opzet). Daarnaast werd voor de effectiviteit (toepassing in de praktijk) één toepassing geselecteerd; op basis van het financieel belang werd FIRST341 gekozen342 . Ook voerde het
Rekenhof gesprekken met andere medewerkers van de FOD Financiën.
De resultaten van deze audit werden in het kader van een tegensprekelijke procedure op 2 juni bezorgd aan de beleidscel van de minister van Financiën en aan de FOD Financiën. Het antwoord
van de FOD werd verwerkt in dit artikel.

2

Onderzoeksresultaten

2.1

Organisatie van IT binnen de FOD Financiën

De IT-functie binnen de FOD Financiën wordt uitgeoefend door de stafdienst ICT. Die staat in
voor de operationele IT-dienstverlening (opgedeeld in drie afdelingen: Service Delivery, Service
Operations en Customer Support Document Operations) en een aantal ondersteunende diensten
(Monitoring, Inkoop, Security…).
Er is een IT-service desk die IT-ondersteuning biedt aan gebruikers in geval van IT-problemen.
Deze is ondergebracht binnen de afdeling Service Operations van de stafdienst ICT.
De stafdienst beschikt over statutaire, contractuele en externe medewerkers343 , met een trend
naar meer contractueel en extern personeel. De FOD Financiën verwijst daarvoor naar de krapte
op de arbeidsmarkt voor IT-functies (zowel voor interne als externe functies). Daarom zet de FOD
ook in op niet-IT profielen (via eGov) die dan een uitgebreide IT-vorming doorlopen.
Het IT-beleidsplan 2022-2024 omschrijft duidelijk de strategie van de stafdienst ICT. Die heeft als
doel de uitvoering van de kernopdrachten van de FOD Financiën te ondersteunen door:
• normen en principes voor de IT-architectuur te definiëren;
• IT-projecten uit te voeren om te voldoen aan de functionele behoeften van de verschillende
entiteiten;
• op een veilige manier de IT-omgeving van de organisatie te beheren en te exploiteren, en de
beschikbaarheid ervan te garanderen.
De eindverantwoordelijkheid over het IT-departement ligt vast. De directeur van de stafdienst
ICT legt verantwoording af aan de voorzitter van het directiecomité en heeft ook zitting in het
directiecomité. Door vergaderingen met business partners (aanspreekpunten voor IT binnen de
Algemene Administraties) wordt de link met de operationele werking van de FOD behouden.

341 FIRST (Federal Integrated Recovery System and Tax-refund) is een door de FOD Financiën zelf ontwikkelde en uitgebouwde
applicatie voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Ze wordt voornamelijk gebruikt voor
de directe belastingen en is één van de belangrijkste bronnen voor de financiële rapportering van de FOD.
342 Voor de overige toepassingen werden geen controles op de effectiviteit uitgevoerd.
343 Volgens het op 23 maart 2022 ontvangen overzicht waren er 381 interne medewerkers (statutair en startbaan), 162 contractuele medewerkers en 412 externen medewerkers.
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Ook de andere verantwoordelijkheden (systeembeheer, hardware, software, outsourcing) zijn
duidelijk bepaald en nominatief toegewezen. De FOD Financiën beschikt nog niet voor alle ITfuncties over gedetailleerde functiebeschrijvingen. Die zijn slechts beschikbaar voor de functies
die de laatste jaren werden gepubliceerd.
2.2

IT-beleidsplan

De FOD Financiën beschikt voor de bestuursovereenkomst 2022-2024 over een formeel goedgekeurd IT-beleidsplan. Jaarlijks neemt de FOD de IT-thema’s mee op in zijn algemene bestuursplan.
Het IT-beleidsplan wordt opgemaakt op basis van de bestuursovereenkomst en de input die de
stafdienst ICT hiervoor kan geven. Het wordt viermaandelijks opgevolgd tijdens Business Reviews
met de voorzitter van het directiecomité. Er zijn ook een aantal KPI’s (kritische prestatie indicatoren)
bepaald. Recente accenten zijn o.a. security en GDPR.
2.3

IT-infrastructuur en IT-investeringen

Het belang van IT voor de FOD Financiën vertaalt zich ook in het aandeel van de IT-investeringen
binnen het departement: ruim 50 % van de afschrijvingen van de vaste activa hebben te maken
met IT.
De FOD Financiën heeft zijn volledige netwerkomgeving in kaart gebracht, zowel de twee datacentra344, de bijkantoren (branch offices) als de thuisgebruikers.
Alleen voor hardware houdt de FOD een inventaris bij via ServiceNow, een applicatie voor het
beheer van activa. Voor de inventaris van alle software maakt hij gebruik van een afzonderlijke
catalogus voor zowel gratis als betalende software. De FOD beschikt daarnaast ook over een afzonderlijke licentiedatabase voor de controle en toekenning van licenties.
2.4

Afhankelijkheid van computersystemen

Uit het overzicht van de IT-toepassingen blijkt dat meer dan 900 toepassingen zijn opgenomen in
de applicatieportfolio. Daarvan beheert de FOD Financiën ongeveer 90 % zelf345 . Dat hoge aantal
illustreert de verscheidenheid aan fiscale ontvangsten en het gebruik van verschillende toepassingen in de processtappen.
De FOD Financiën steunt voor de correcte uitvoering van zijn kernprocessen op deze IT-systemen,
waardoor er een grote IT-afhankelijkheid is. Dat geldt ook voor de boekhouding en de andere financiële rapportering. Zo komen de gegevens in Fedcom meestal via interfaces vanuit andere toepassingen (zoals FIRST). Voor enkele kleinere toepassingen worden samenvattende data manueel
overgezet in Fedcom. Dat houdt risico’s op fouten bij input in.

344 In de twee datacentra (DC Noga in de North Galaxy Tower en FinTo in de Financietoren) is de volledige IT-netwerkinfrastructuur van de FOD Financiën ondergebracht. Door te werken met twee datacentra wordt het risico verminderd op
een totale shut down in geval van een calamiteit.
345 Volgens de applicatieportfolio van 26 augustus 2020 waren er in totaal 965 IT-toepassingen operationeel binnen de
FOD Financiën, waarvan 862 FOD FIN-toepassingen (beheerd door de FOD FIN zelf) en 103 niet-FOD FIN-toepassingen
(beheerd door andere entiteiten dan de FOD FIN, zoals bv. Fedcom van de FOD BOSA).
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Uit het overzicht van de IT-systemen voor de dertien ontvangstenstromen of fiscale domeinen
binnen de FOD blijkt de centrale rol van de applicatie FIRST. Deze intern ontwikkelde applicatie
(met weliswaar externe ondersteuning en outsourcing van technische werkzaamheden via aanbesteding) vervangt gefaseerd andere, verouderde toepassingen. De Algemene Administratie Inning
en Invordering (AAII) gebruikt FIRST voor verschillende belastingontvangsten (personenbelasting, vennootschapsbelasting, douanerechten …). FIRST bestaat uit drie modules:
• intake: een generieke module of interface voor gegevensuitwisselingen met andere toepassingen en overheidsinstellingen;
• accounting: de module met alle processen van inning die ook zorgt voor de doorstroming van
boekhoudkundige informatie naar Fedcom;
• recovery: de module voor invordering van rechten en invorderingsacties (gerechtsdeurwaarder).
2.5

Afhankelijkheid van externen

De FOD Financiën vult een belangrijk deel van zijn IT-functies extern in. Daarnaast zijn er de
zogenoemde “resultaatsverbintenissen”. Dat zijn activiteiten die de FOD uitbesteedt op basis van
resultaat en niet op basis van personeelsinzet en waarvoor de FOD de specifieke personeelsinzet
dus niet kent.
Volgens de FOD hangt hij voor geen enkel belangrijk IT-proces sterk af van derden omdat interne medewerkers de sleutelposities bekleden en externen vooral uitvoerend werk verrichten.
Niettemin stelt het Rekenhof een grote mate van afhankelijkheid van externe partijen vast, ook
voor FIRST. De externe IT-inzet blijkt immers cruciaal voor de verdere ontwikkeling en het beheer
van FIRST (met name voor de flexibele inzet van mankracht voor technisch uitvoerend werk).
Doordat de FOD voor zijn kernprocessen zo sterk op IT steunt, vormt dat een risico.
Het onderhoud van hard- en software (zoals FIRST), de beveiliging van de netwerkinfrastructuur
via Secaas346 en de ontwikkeling van toepassingen worden grotendeels extern georganiseerd.
Externen worden aangesteld via de aanbesteding van bestekken waaraan SLA’s (service level
agreements) zijn verbonden. In de tweede fase van zijn audit heeft het Rekenhof de lopende ITcontracten geanalyseerd (zowel de inhoud, de aanbesteding als de opvolging ervan) en het volgende vastgesteld:
• De lopende contracten voor het onderhoud van IT-toepassingen uit 2016/2017 (met een looptijd
van zeven jaar) worden onderverdeeld in fiscale contracten (voor toepassingen van de Algemene
Administratie Fiscaliteit) en niet-fiscale contracten (voor de toepassingen van de overige administraties) en telkens nog eens verder verdeeld in respectievelijk vijf en zes loten.
• De lopende contracten zijn vooral gebaseerd op de methode van fixed pricing, een vaste, vooraf
bepaalde prijs voor een bepaalde in het bestek omschreven prestatie. De FOD vindt dergelijke
resultaatsverbintenissen in de praktijk moeilijk werkbaar. In de nieuwe aanbestedingen zou
meer via inspanningsverbintenissen gewerkt worden (inhuren van bepaalde IT-profielen die
per opdracht worden ingezet tegen een bepaalde uur- of dagprijs). In de praktijk wordt nu al
met inspanningsverbintenissen gewerkt, maar dat kan moeilijk in de huidige langlopende contracten worden ingepast.

346 Secaas (Security as a service) is een bedrijfsmodel waarin een externe dienstverlener beveiligingsdiensten aanbiedt aan
andere partijen via een abonnement. De leverancier beheert en onderhoudt dan de externe firewall van het netwerk van de
FOD Financiën.
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• Het aantal SLA’s en KPI’s was in de aflopende contracten zeer uitgebreid, wat volgens de
FOD Financiën in praktijk moeilijk op te volgen bleek. Om die reden is de FOD voorstander van
een beperkt maar beter op te volgen aantal SLA’s en KPI’s. In het systeem van body shopping,
waarbij enkel werkkracht wordt ingehuurd op basis van bepaalde profielen, wordt alleen met
een inspanningsverbintenis gewerkt, waardoor de concrete output minder goed kan worden
opgevolgd. In dat systeem worden immers vooral prestaties (aantal uren of dagen) opgevolgd,
met het oog op een correcte facturatie.
• De monitoring gebeurt vooral op het niveau van applicatie en niet zozeer op het niveau van de
dienstverlener. Zo hebben de beheerder van de applicatie en de ICT-stafdienst KPI’s geformuleerd voor de beschikbaarheid van netwerktoepassingen, performantie van toepassingen en
incidenten. Zij volgen die van nabij op en rapporteren erover.
2.6

IT-veiligheidsbeleid

De verantwoordelijke voor de informatieveiligheid, namelijk de coördinator ICT-Security, bevindt
zich voldoende hoog binnen de organisatie. Hij werkt rechtstreeks onder de directeur van de stafdienst ICT en voert zijn taken uit samen met het Security Team, ondergebracht binnen de ondersteunende diensten van de stafdienst ICT.
Beveiliging gebeurt door beveiligingssoftware met o.a. een dubbele firewall: één op de pc (in eigen
beheer) en één op netwerkniveau (door een externe leverancier via het Secaas-contract). Deze beveiliging omvat ook een analyse van de dataverbindingen met de buitenwereld.
De FOD heeft in 2020 een informatieveiligheidsplan opgesteld naar aanleiding van een security audit van de OESO naar AEOI (Automated Exchange Of Information). Het plan bevat ruim
200 mijlpalen, waarvan de tijdige realisatie via een overzichtstabel wordt opgevolgd. De FOD
heeft bovendien ook 22 policies (interne richtlijnen) opgesteld over een groot aantal aspecten van
informatieveiligheid (zoals bedrijfscontinuïteit, paswoordenbeheer, back-ups).
Het Disaster Recovery Plan (DRP) bevat de nodige maatregelen voor noodherstel bij een ramp of
storing, o.a. via dubbele IT-infrastructuur, back-ups in de cloud of op een back-uplocatie. Tweemaal
per jaar testen medewerkers van de FOD Financiën het DRP en zoeken ze naar verbeterpunten.
Het Rekenhof heeft de resultaten van de laatste twee DRP-testen geanalyseerd347. Uit de testen
bleek een aantal kleinere, technische tekortkomingen (onvolledige scope van het DRP, geen automatische heropstart van bepaalde toepassingen). Het Rekenhof merkt hierbij op dat de DRPtesten alleen op niet-kritische toepassingen werden uitgevoerd.
Voor logische toegangsbeveiliging (rechtenbeheer, logging enz.) en fysieke beveiliging (fysieke
toegang tot de gebouwen, fysieke beveiliging van hardware enz.) zijn ook richtlijnen opgesteld
in het kader van bedrijfscontinuïteit. Die implementeren de principes van IAM (Identity and
Access Management) met logische toegangscontroles via rechtenbeheer, role based access tot ITtoepassingen (op basis van de functie en de rol van medewerkers binnen de organisatie), en beheer
van rechten via Active Directory.

347 Testen van 24 april 2021 (test van drie soorten van back-ups) en 27 november 2021 (testen op Isilon (applicatie voor stockbeheer) en Flexpod (infrastructuur voor virtualisatie)).
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2.7

Ontwikkeling van software en beheer van programmawijzigingen

2.7.1

Algemeen

De afdeling Service Delivery van de stafdienst ICT zorgt voornamelijk voor softwareontwikkeling.
Om de operationele diensten voldoende te betrekken is de werking van Service Delivery opgesplitst in pijlers die overeenkomen met de entiteiten van de FOD. Zo heeft elke algemene administratie een business partner om te overleggen met de stafdienst ICT over haar specifieke noden.
Bij de ontwikkeling van applicatiesoftware zijn de ontwikkel-, test- en productieomgeving duidelijk van elkaar gescheiden. De FOD is altijd eigenaar van de broncode en er is een releasemanagementproces om nieuwe en aangepaste software goed te keuren en in productie te brengen.
In 2020 heeft de FOD Financiën op basis van het COBIT-model een procesbeschrijving uitgewerkt
voor programmawijzigingen. Die bevat procedures voor drie soorten van wijzigingen (standaard,
normale en dringende). In maart 2022 werd de procesbeschrijving herzien en een bijkomende
procedure gecreëerd voor het beheer van releases. Voordat een release wordt vrijgegeven, wordt
die eerst getest en daarna ook goedgekeurd door de eindgebruiker. Voor nieuwe toepassingen of
belangrijke releases wordt altijd in afzonderlijke omgevingen gewerkt (ontwikkel-, test- en productieomgeving). Uit een interview met een IT-medewerker bleek dat het onderscheid tussen
normale en standaardwijzigingen onvoldoende duidelijk is. Dit toont aan dat het onderscheid niet
voldoende duidelijk gedefinieerd of gecommuniceerd is.
Voor dringende wijzigingen bestaat een afzonderlijke procedure via de applicatie ServiceNow.
Wijzigingen worden steeds gelogd via de applicatie Delivery Management en kunnen alleen als de
betrokken medewerker daarvoor de rechten heeft (alleen ICT-personeel). Voordat toepassingen in
gebruik genomen worden, zijn er zowel performantie- als functionele testen.
2.7.2 Ontwikkeling en beheer van de applicatie FIRST
De afdeling Applicatiebeheer en Businessanalyse (ABA) van de AAII zorgt voor het analytische
en functionele deel van het beheer van FIRST. De stafdienst ICT is betrokken voor het technische
deel (het programmeren), samen met een externe partner voor het uitvoerende werk.
ABA omvat drie divisies: Applicaties, Test & Support en Business Projects.
De AAII, waartoe ABA behoort, is een shared service center voor andere federale en externe diensten (buiten de FOD Financiën en buiten de federale overheid, o.a. notarissen) die deze AAIItoepassingen gebruiken.
Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de hierboven beschreven processen (met name die
voor release management) in de praktijk niet sluitend worden toegepast. Door te werken met business partners worden de primaire gebruikers van de toepassingen wel voldoende betrokken, maar
wordt geen rekening gehouden met (de behoeften van) andere (secundaire) gebruikers van informatie en rapporten die op basis van deze toepassingen worden gegenereerd. Het team Accounting
van de AAII (afdeling ABA) doet, als vertegenwoordiger van de primaire gebruikers, de validatie of
oplevering voordat een nieuwe of gewijzigde softwaretoepassing in productie wordt gesteld. Voor
de secundaire gebruikers is er geen expliciete validatieprocedure.
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Na een nieuwe release van FIRST in 2021 bleken sommige rapporten afwijkende cijfers op te leveren. Uit onderzoek bleek de oorzaak te zijn dat andere belanghebbenden, zoals de studiedienst
van de Algemene Administratie Beleidsondersteuning– en expertise (AABEO), onvoldoende bij de
goedkeuring waren betrokken. De studiedienst is zelf geen primaire gebruiker van FIRST, werd
wel via werkgroepen bij de voorbereiding van de aanpassingen van de boekingsschema’s betrokken maar werd niet bij de validatie geconsulteerd. Daardoor werden tekortkomingen pas opgemerkt nadat de AABEO afwijkende resultaten had gemeld.
Concreet kwamen deze problemen bijvoorbeeld tot uiting bij de integratie van de personenbelasting in FIRST. De personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 wordt in FIRST beheerd, terwijl
voorgaande aanslagjaren in fasen gemigreerd worden vanuit de vroegere applicatie ICPC348 . Die
overgang heeft geleid tot een probleem in de toewijzing van de voorafbetalingen en bedrijfsvoorheffing in de personenbelasting 349 . FIRST beschikt momenteel niet over de benodigde functionaliteiten om die bedragen op het ogenblik van de ontvangst correct op te splitsen en erover te
rapporteren. Daardoor werden deze ontvangsten onterecht volledig als federale personenbelasting gerapporteerd. Om dit probleem op te lossen stelt de AAII manueel een fusiestaat op die
rekening houdt met de impact van de prefinanciering. Tegelijk moet de boekhouding (Fedcom)
manueel worden gecorrigeerd om de impact van de prefinanciering correct weer te geven.
De AABEO gebruikt de rapportering uit FIRST als basis voor de eigen rapportering over fiscale en
niet-fiscale ontvangsten, maar ook voor de begrotingsramingen. Daardoor hebben tekortkomingen in de rapportering van FIRST niet alleen een impact op de interne rapportering, maar ook op
de boekhouding (algemene rekening van het algemeen bestuur) en de begroting.
Naast de AABEO zijn er nog andere secundaire gebruikers die afhankelijk zijn van een correcte rapportering uit FIRST. Zo steunt de Algemene Administratie van de Thesaurie gedeeltelijk
op de rapportering uit FIRST over de fiscale kasontvangsten om de thesauriebehoeften te bepalen. Terwijl de overgang naar FIRST al ver gevorderd is, heeft de Algemene Administratie van de
Thesaurie pas begin 2022 een werkgroep opgericht om de effecten ervan te bestuderen op de eigen
activiteiten.
Verder bleek ook dat toen de nieuwe versie van FIRST in gebruik werd genomen, niet meer kon
worden teruggegrepen naar een oudere versie of vroegere applicatie die deze problemen niet bevat.

3

Conclusies en aanbevelingen

De FOD Financiën heeft een complexe ICT-omgeving met meer dan 900 toepassingen die de werking ondersteunen. Hoewel de FOD de algemene IT-risico’s globaal gezien voldoende beheerst,
signaleert het Rekenhof volgende punten die een significant risico vormen voor de werking en
betrouwbaarheid van de (financiële) rapportering.

348 ICPC (Inning Comptabiliteit/Perception Comptabilité) is een geautomatiseerd systeem dat de FOD Financiën gebruikt voor
de registratie en verwerking van schuldvorderingen (aanslagen) die geautomatiseerd zijn ingekohierd door de taxatiediensten. ICPC geldt als voorloper van de applicatie FIRST.
349 Deze ontvangsten bestaan uit verschillende deelcomponenten (federale personenbelasting, gewestelijke personenbelasting, aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid) die van
elkaar moeten kunnen worden onderscheiden.
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3.1

Afhankelijkheid van externen

Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën op het vlak van IT sterk afhankelijk is van externen,
met name voor de beveiliging van het netwerk, het onderhoud van hard- en software en de inzet
van consultants bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. In de lopende onderhoudscontracten voor hard- en software blijkt dat de bestekken op basis van fixed pricing niet aangepast zijn aan
de werking in de praktijk. Door een te groot aantal SLA’s en KPI’s zijn de contracten inhoudelijk
moeilijk op te volgen.
Het Rekenhof ondersteunt het voornemen van de FOD Financiën om de nieuwe bestekken meer
op basis van inspanningsverbintenissen op te stellen in plaats van fixed pricing. Dat geeft een
grotere vrijheid bij het inhuren van IT-mankracht, kan het aantal loten beperken (nu elf verschillende) en biedt een werkbare set van SLA’s en KPI’s voor de opvolging.
3.2

IT-veiligheidsbeleid

Naar aanleiding van een security audit in 2020 van de OESO heeft de FOD Financiën een informatieveiligheidsplan opgesteld dat ook periodieke tests (tweemaal per jaar) van het disaster recovery
plan voorschrijft. Uit het nazicht van de laatste twee testen (2021) bleek dat ze alleen op minder
kritieke toepassingen zijn uitgevoerd. Daardoor wordt formeel gezien het informatieveiligheidsplan gevolgd maar bestaat er geen garantie dat het plan ook werkt als een kritieke applicatie zou
uitvallen. Bijgevolg beveelt het Rekenhof aan bij toekomstige periodieke testen van het DRP ook
voldoende kritische toepassingen aan bod te laten komen.
3.3

Ontwikkeling van software en beheer van programmawijzigingen

Het huidige release management houdt onvoldoende rekening met de noden van secundaire gebruikers van toepassingen. Bij een recente release van de toepassing FIRST bleek uit de rapportering dat FIRST sommige fiscale stromen (bv. de voorafbetalingen en bedrijfsvoorheffing) verkeerd
verwerkt. Omdat de Algemene Administratie Beleidsondersteuning– en Expertise onvoldoende
werd betrokken bij de testfase, werden de afwijkende resultaten pas vastgesteld na ingebruikname. Dergelijke anomalieën vormen een significant risico, omdat op deze rapportering gesteund
wordt voor onder meer de algemene rekening, de begrotingsramingen en de thesauriebehoeften.
Daarom beveelt het Rekenhof aan om bij elke aanpassing alle gebruikers (diensten) exhaustief te
analyseren. Dat zijn niet alleen de gebruikers van de toepassing en functionaliteiten zelf (primaire
gebruikers), maar ook de diensten die voor hun werkzaamheden afhankelijk zijn van informatie
die vanuit de toepassing wordt gerapporteerd (secundaire gebruikers). Bij de voorbereiding en de
acceptatietesten moet rekening gehouden worden met de noden van iedere gebruiker.
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Hoofdstuk 6

Rekeningen van rekenplichtigen en rechtsprekende opdracht van het Rekenhof

Rekeningen van rekenplichtigen
en rechtsprekende opdracht
van het Rekenhof
Verschillende departementen van het algemeen bestuur van de Staat leggen hun rekeningen van rekenplichtigen nog altijd met vertraging voor. Dat is voornamelijk het geval van de FOD Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (voor de diplomatieke posten) en de
FOD Justitie (voor de penitentiaire inrichtingen). De fiscale administraties hebben de meeste van hun
rekeningen tijdig voorgelegd, in tegenstelling tot de voorgaande jaren. De gecumuleerde vertragingen
bij de penitentiaire inrichtingen zorgen er echter voor dat het globale aantal ontbrekende rekeningen
in 2022 hoger ligt dan vorig jaar.
Sinds de COVID-19-crisis worden alle rekeningen van rekenplichtigen elektronisch voorgelegd, behalve die van de FOD Justitie, de FOD BOSA, het ministerie van Defensie en de Federale Politie. Die
manier van werken heeft een positieve invloed gehad op de stiptheid waarmee de rekeningen worden
bezorgd, behalve dan in het geval van de FOD Buitenlandse Zaken
In 2021 werd het Rekenhof geïnformeerd over de beslissing van de toezichthoudende ministers om
twee rekenplichtigen met een tekort te dagvaarden.

1

Wettelijke context

Het Rekenhof verwerkt de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende fasen.
In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen af en stelt het vast of de rekening effen
is, dan wel een tekort of een tegoed vertoont. Daarna stuurt het Rekenhof de afgesloten rekeningen naar de bevoegde overheid.
In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplichtige
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. Als
de bevoegde overheid beslist de rekenplichtige niet te dagvaarden, moet ze het Rekenhof daarvan
schriftelijk op de hoogte brengen, met vermelding van de motieven, gestaafd met alle bewijsstukken. Het Rekenhof rapporteert daarover in zijn Boek.
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.
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2

Administratieve fase: overlegging van de rekeningen van
rekenplichtigen van de 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 tekort350 .
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 na dat waarvoor ze worden opgemaakt aan het
Rekenhof worden voorgelegd351 . In diverse gevallen wordt die termijn echter niet nageleefd.
Op 6 juli 2022 heeft het Rekenhof de administraties en hun bevoegde ministers een overzicht bezorgd van de rekeningen van rekenplichtigen die niet werden bezorgd binnen de vooropgestelde
termijn352 (15 juni 2022).
De rekeningen die nog niet werden ontvangen, worden per departement en per type beheer in
detail vermeld in de twee volgende tabellen die de rekeningen van de departementen weergeven
(eerste tabel) en die van de fiscale administraties (tweede tabel). Het aantal actieve beheren in
2021 wordt vermeld, alsook het aantal jaarrekeningen353 van 2021 en vroeger die op 15 juni 2022 niet
waren overgezonden. In totaal gaat het om 318 achterstallige jaarrekeningen (over gelden, waren en voorschotten), waarvan er 150 betrekking hebben op 2021 en 168 op voorgaande jaren. Op
15 juni 2022 was 15,8 % van de rekeningen betreffende het boekjaar 2021 (d.w.z. 150 van de 951 rekeningen) en 77,7 % van de ontbrekende rekeningen met betrekking tot voorgaande boekjaren
(d.w.z. 168 van de 216 rekeningen die als ontbrekend waren opgenomen in het 178e Boek) nog niet
aan het Rekenhof bezorgd.
Het aantal rekeningen die de administraties en ministers nog moeten voorleggen is gedaald, behalve bij de FOD Justitie (waar de vertraging recurrent is) en op het niveau van de diplomatieke
en consulaire posten van de FOD Buitenlandse Zaken. Die verbetering is voornamelijk te danken
aan het feit dat nagenoeg alle rekeningen van rekenplichtigen sinds de coronacrisis elektronisch
worden toegestuurd, behalve bij de FOD Justitie, de FOD BOSA, Defensie en de Federale Politie.

350 Artikel 7 van de wet op de inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 1846.
351 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale
Staat.
352 Eerder waren via e-mail herinneringen gestuurd naar de verschillende administraties.
353 Per jaar wordt één enkele rekening in aanmerking genomen, zelfs wanneer in dat jaar een beheer ten einde loopt.
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Tabel 25 – Totaal aantal actieve rekenplichtige beheren in 2021 en aantal ontbrekende jaarrekeningen per
departement en per categorie van rekeningen, exclusief de ontvangsten van de fiscale administraties (toestand op 15 juni 2022)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking –
diplomatieke posten
FOD Financiën

23

POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie

10

Defensie

4

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu
Andere departementen
Totaal
Bron: Rekenhof

1

86

50

9
1

43
3

1

1

FOD Economie, Middenstand en Energie

39

2

100
23

Regie der Gebouwen

42

Voorschotten

24

5

Waren

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

42

Gelden

80

1

Voorschotten

FOD Justitie

1

Vóór 2021

Waren

5

2021

Gelden

FOD Beleid en Ondersteuning

Ontbrekende jaarrekeningen

Voorschotten

Gelden

Departementen
(niet-fiscale ontvangsten)

Waren

Actieve
rekenplichtige
beheren in 2021

1
1

2

1

1

3

1

2

2

4

30

4

1

4

2

1
1

108

12

28

408

62

39

1

92

41

3

99

50

12
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Tabel 26 – Totaal aantal beheren en ontbrekende jaarrekeningen bij de fiscale administraties (toestand op
15 juni 2022)
Beheren in
2021

Fiscale administraties

Ontbrekende jaarrekeningen
2021

Vóór 2021

Inning en Invordering (AAII)

275

Directe Belastingen (inning)

241

8

Btw (inning)

4

1

Invorderingscentrales (vastgestelde rechten)
• Directe belastingen
• Btw

1
1

1
1

28

2

Niet-Fiscale Invordering
Patrimoniumdocumentatie (AAPD)

166

Registratie en Hypotheken

146

Kadaster

12

Patrimoniumdiensten

8

Douane en Accijnzen

1
Totaal

442

2

5

1

14

7

Bron: Rekenhof
2.3

Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1

FOD Justitie

Ondanks de opmerkingen van het Rekenhof ontbreken er nog tal van geldenrekeningen van de
FOD Justitie. De vertraging voor het Restaurant Belgisch Staatsblad beloopt tien jaar en voor het
Belgisch Staatsblad en het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht is het negen jaar.
Wat de warenrekeningen betreft, beloopt de vertraging bij de rekeningen van de Centrale Garage
Vorst negen jaar en bij de rekeningen van de inrichting tot bescherming van de maatschappij in
Paifve en de gevangenis van Vorst-Berkendael is het zes jaar.
Tot slot zijn sommige voorschotbeheren van de Centrale Garage Vorst, het Belgisch Staatsblad en
de Verzendingsdienst na meer dan tien jaar nog steeds niet toegezonden.
Ondanks de inspanningen van de FOD zijn er nog altijd vertragingen bij het toesturen van de rekeningen. Op 27 april 2022 heeft de FOD Justitie overigens per mail diverse tabellen aangeleverd
met daarin een overzicht van alle ontbrekende rekeningen en een stand van zaken per rekening.
Op 8 juni 2022 was er een vergadering met het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
(EPI) van de FOD Justitie. Volgens de FOD zijn de laattijdige rekeningen te wijten aan personeelsproblemen: sommige rekenplichtigen hebben geen rekeningen opgesteld vóór hun beheer
ten einde liep, de penitentiaire inrichtingen beschikken niet over rekenplichtigen of werken met
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personeel dat niet gekwalificeerd is om het beheer te controleren, en het vertrek van bepaalde
personeelsleden binnen de administratie wordt niet opgevangen.
2.3.2 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Alle rekeningen van de FOD Buitenlandse Zaken worden gewoonlijk tijdig toegestuurd, maar op
15 juni 2022 ontbraken nog 47 rekeningen van diplomatieke en consulaire posten.
2.3.3 FOD Financiën
Alle rekeningen betreffende het boekjaar 2021 werden elektronisch toegestuurd. Vermits die
werkwijze het mogelijk maakt veel rekeningen sneller te versturen, werden nagenoeg alle fiscale
rekeningen (428 van de 442) tijdig toegestuurd of met weinig vertraging.
De rekeningen van de Centrale Invordering Directe Belastingen (vastgestelde rechten) werden
sinds de oprichting van deze dienst op 1 juli 2015 niet ingediend.
2.3.4 Regie der Gebouwen
De laatste rekening van de rekenplichtige van de Regie der Gebouwen dateert van het jaar 2017.

3

Rechtsprekende fase

In 2021 ontving het Rekenhof twee beslissingen om een rekenplichtige van wie de rekening een
tekort vertoonde, te dagvaarden. Het gaat om tekorten bij de hypotheekkantoren Oostende 1 en
Antwerpen 1.
Het Rekenhof heeft in 2021 geen beslissing ontvangen om rekenplichtigen niet te dagvaarden.
In 2021 werd een ambtshalve kwijting wegens verjaring uitgesproken ten aanzien van de rekenplichtige van het Belgische Consulaat-Generaal van Barcelona, voor het beheer waarin het
Rekenhof in 2014 een tekort had vastgesteld.
Tot slot zijn er negentien dossiers van rekeningen met tekorten waarin nog wordt gewacht op een
beslissing van de toezichthoudende minister.
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Bijlage 1

B

Algemeen overzicht van de rekeningen van de ADBA’s, de AOI’s en
de gelijkgestelde instellingen
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de rekeningen per soort instelling met daarin
informatie over de bevoegde minister354, het gebruikte boekhoudplan en de controle die bij de instelling werd uitgevoerd.
Volgens de Federale Accountant hebben de volgende instellingen geen toezichthoudende minister: het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), Belgoprocess, Egov,
European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay Environment
(Euridice), het Federaal Migratiecentrum (MYRIA) en het Interfederaal Centrum voor Gelijke
Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (UNIA).
In de tabellen worden de volgende afkortingen gebruikt voor het gebruikte boekhoudplan en de
controle van de rekeningen:
• ARS: algemeen rekeningenstelsel of het boekhoudplan dat is vastgelegd door het koninklijk
besluit van 10 november 2009;
• MAR: minimum algemeen rekeningenstelsel, met goedkeuring van de minister van Begroting;
• MAR-N: het MAR waarbij de goedkeuring voor jaareinde was aangevraagd maar niet ontvangen;
• HYBRIDE: de instelling gebruikt de rekeningen van het ARS en het MAR door elkaar;
• ANDER: de instelling gebruikt een ander boekhoudplan;
• CCREK: de controle van de rekeningen gebeurt enkel door het Rekenhof;
• CCREK/REV: de controle van de rekeningen gebeurt door het Rekenhof én een bedrijfsrevisor,
al dan niet op basis van de ISA-normen;
• CVC: de controle van de statutaire rekeningen is toevertrouwd aan een college van commissarissen dat bestaat uit leden van het Rekenhof en bedrijfsrevisoren.

354 Volgens het overzicht bezorgd aan het Rekenhof door de Federale Accountant.

Door het Rekenhof aanvaarde rekeningen

Minister belast met Wetenschapsbeleid HYBRIDE

MAR-N

Minister van Buitenlandse Zaken
Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS
ARS

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Financiën
Minister van Maatschappelijke
Integratie
Eerste minister

Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS
Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS
Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS
Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS
Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk (Belnet)

Centrale Dienst voor Duitse Vertaling (CDDV)

Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II Egmontpaleis (Egmont)

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI)

Fedorest

Helena en Isabella Godtschalck

Internationaal Perscentrum (IPC)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie (BIRA)

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

355 De bedrijfsrevisor voert zijn controle niet uit volgens de ISA-normen.

Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (AR-RP)

ARS

MAR

MAR

MAR

Minister van Binnenlandse Zaken

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast
met het beheer van de identiteitskaarten (ADBA EID)

MAR

Gebruikt boekhoudplan

Minister van Buitenlandse Zaken

Bevoegde minister

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast
met Consulaire Zaken (ADBA Consulaire Zaken)

Naam

Tabel 1 – L ijst van 25 ADBA’s waarvan de rekeningen 2021 werden aanvaard

1

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK/REV355

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK/REV

CCREK

CCREK

CCREK

Controle

208

Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS
Minister van Justitie
Minister van Buitenlandse Zaken
Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS
Minister van Justitie
Minister van Defensie
Minister van Buitenlandse Zaken

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)

Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

Poolsecretariaat

Regie van de Gevangenisarbeid (RGA)

Restauratie- en Hoteldienst van Defensie (RHDD)

Sociale activiteiten (ASA)

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting

Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)

MAR

MAR

MAR

MAR

MAR

Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Gebruikt boekhoudplan

Minister belast met Wetenschapsbeleid ARS

Bevoegde minister

Koninklijke Bibliotheek van België (KBB)

Naam

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

CCREK

Controle
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AOI-BA
AOI-BA

AOI-BA

AOI-BA
AOI-MB
AOI-MB
AOI-MB
AOI-MB
AOI-BA

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
van Defensie (CDSCA)

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de
Landsbonden van Ziekenfondsen (CDZ)

Delcredere – Eigen rekening

Delcredere – Rekening van de Staat

Federaal Agentschap van de Schuld (BDA)

Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers (Fedasil)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG)

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(FANC)

ANDER357

Minister van Financiën,
minister van Economie
en minister van
Buitenlandse Handel

MAR
MAR

Minister van
Binnenlandse Zaken

ARS

MAR

Minister van
Volksgezondheid

Minister van Landbouw

Minister belast met
Asiel en Migratie

ARS

ANDER356

Minister van Financiën,
minister van Economie
en minister van
Buitenlandse Handel

Minister van Financiën

ARS

MAR

MAR

Gebruikt boekhoudplan

Minister van Sociale
Zaken

Minister van Defensie

Minister van Economie

Bevoegde minister

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

Controle

356 Art. 2.18.6 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 machtigt Delcredere om zijn algemene boekhouding te voeren overeenkomstig
het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.
357 Ibidem.

AOI-BA

Cat.

Bureau voor Normalisatie (NBN)

Naam

Tabel 2 – Lijst van 19 AOI’s waarvan de rekeningen 2021 werden aanvaard
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AOI-BA
AOI-BA
AOI-BA
AOI-MB
AOI-BA

Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

Nationaal Orkest van België (NOB)

Proefbank voor Vuurwapens (PVV)

Regie der Gebouwen (RdG)

War Heritage Institute (WHI)

358 De bedrijfsrevisor voert zijn controle niet uit volgens de ISA-normen.
359 Idem.

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting

MAR

ARS

Minister belast met de
Regie der Gebouwen
Minister van Defensie

MAR

ARS

Minister van de
Federale Culturele
Instellingen
Minister van Economie

MAR

Minister van Defensie

ARS

Minister van de
Federale Culturele
Instellingen

AOI-BA

Koninklijke Muntschouwburg (KMS)

MAR

AOI-BA

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen (IGVM)

Minister belast met
Gelijke Kansen

MAR

Eerste minister en
minister van Economie

AOI-MB

Federaal Planbureau (FPB)

Gebruikt boekhoudplan
MAR

Bevoegde minister
Minister van
Volksgezondheid

Cat.

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
AOI-BA
(KCE)

Naam

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV359

CCREK/REV358

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CCREK

CCREK

Controle
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MAR
MAR

Minister van Binnenlandse Zaken
-361
Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Minister van Financiën
Minister van Economie
Minister van Financiën en minister van Justitie MAR
Minister van Economie
Minister van Financiën
Minister van Economie
-362
Minister van Energie
Minister van Financiën

Astrid

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel)

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)

Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Belgoprocess

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)

Certi-Fed

Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
(CREG)

Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV)

Congrespaleis (CP)

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CVC

CCREK/REV

CVC

CVC

CVC360

Controle

360 Voor deze instelling heeft de wetgever de controle toevertrouwd aan twee commissarissen, van wie één benoemd door het Rekenhof onder zijn leden.
361 Artikel 35, § 2, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van het BIPT bepaalt dat de rekeningen van het BIPT worden opgemaakt door zijn raad en worden goedgekeurd door de
ministers van Begroting en Financiën.
362 De CREG is een onafhankelijke administratieve autoriteit. Ter uitvoering van artikel 25, § 5, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt bezorgt het Rekenhof de
Kamer van Volksvertegenwoordigers een afzonderlijk verslag over de controle van de rekeningen 2021 van de CREG.

MAR

MAR-N

ARS

MAR

MAR

ARS

MAR

ARS

MAR

MAR

MAR

Minister van Energie

Apetra

ARS

Gebruikt boekhoudplan

Minister van Buitenlandse Handel

Bevoegde minister

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Naam

Tabel 3 – L ijst van 41 gelijkgestelde instellingen waarvan de rekeningen 2021 werden aanvaard
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Minister van Financiën
Minister van van Financiën
Minister van Volksgezondheid
Minister van Financiën
Minister van Zelfstandigen en KMO’s
Minister van Mobiliteit
Minister van Economie
Minister van Justitie
Minister belast met Wetenschapsbeleid
Minister van Defensie
Minister van Werk
Minister van Economie en minister van
Energie

Dexia

Egov

European Underground Research Infrastructure for Disposal of
Nuclear Waste in Clay Environment (Euridice)

Federaal Migratiecentrum (MYRIA)

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening (FDGH)

Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI)

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen (HZKMO)

Infrabel363

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)

Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van
Discriminatie en Racisme (UNIA)

Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK)

Koninklijk Gesticht van Mesen

Nationale Arbeidsraad (NAR)

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen
(NIRAS)

MAR

ARS

MAR

MAR

MAR

MAR

MAR

MAR

ARS

MAR

MAR

MAR-N

MAR

MAR

MAR

MAR

MAR

Gebruikt boekhoudplan

CCREK/REV

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

CVC

CCREK

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK

Controle

363 De rekeningen van Infrabel zijn, met akkoord van de minister van Begroting, een consolidatie van de rekeningen van Infrabel (nv van publiek recht), van SPV 162 nv, van SPV Zwankendamme nv en van
SPV Brussels Port nv. De reden hiervoor ligt in het feit dat het negatieve ESR-resultaat van een entiteit kan worden geneutraliseerd door het positieve resultaat van een andere entiteit, in het kader van
de specifieke financiering tussen die entiteiten.

Minister van Economie

Bevoegde minister

Consumentenombudsdienst (COD)

Naam
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MAR

Minister van Economie en minister van
Energie
Minister van Mobiliteit
Minister van Defensie
Minister van Mobiliteit
Minister van Financiën

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)

TUC Rail

Vermogen van de Koninklijke Militaire School

Woodprotect Belgium

Zephyr-Fin

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting

MAR

Minister van Energie

Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan
in bulk

MAR

MAR

MAR

MAR

CCREK/REV

CVC

CCREK/REV

CVC

CCREK/REV

CCREK/REV

CCREK/REV

Minister van Volksgezondheid en minister van
Landbouw

Sciensano

MAR

CVC

Minister van de Federale Culturele Instellingen MAR

CCREK

Controle

Paleis voor Schone Kunsten

MAR

Gebruikt boekhoudplan

Minister van Energie

Bevoegde minister

Ombudsdienst voor Energie

Naam
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2020

2020 & 2019

2020

2020

Belgisch Ontwikkelingsagentschap
(Enabel)

Belgische
Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden nv (BIO)

Congrespaleis

Woodprotect Belgium

Minister van Mobiliteit

Minister van Financiën

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Bevoegde minister

MAR

MAR

MAR

MAR

-364

Gebruikt boekhoudplan

Controle

CVC

CCREK/REV

CVC365

CVC

CCREK

364 Uit de informatie die Academia Belgica meedeelde in haar rekeningen 2019 en 2020 blijkt dat de instelling het ARS niet gebruikt en geen afwijking heeft gevraagd.
365 Voor deze instelling heeft de wetgever de controle toevertrouwd aan twee commissarissen, van wie één benoemd door het Rekenhof onder zijn leden.

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting

2020

Jaar

Academia Belgica

Naam

Tabel 4 – L ijst van 5 gelijkgestelde instellingen waarvan de rekeningen van de afgelopen jaren werden bezorgd door de staatssecretaris voor Begroting
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Ontbrekende rekeningen

gelijkgestelde

Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden nv (BIO)

Minister van
Ontwikkelingssamenwerking

Minister van Economie

Bevoegde minister

Gebruikt boekhoudplan

MAR

MAR
CVC366

CCREK/REV

Controle

366 Voor deze instelling heeft de wetgever de controle toevertrouwd aan twee commissarissen, van wie één benoemd door het Rekenhof onder zijn leden

Het Rekenhof herhaalt dat de officiële jaarrekeningen 2019 van Academia Belgica en Congrespaleis nog niet zijn overgelegd. Het heeft zijn controle bijgevolg
uitgevoerd op basis van de officieuze rekeningen.

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die werden overgelegd door de staatssecretaris voor Begroting

ADBA

Cat

Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen (BelExpo)

Naam

Tabel 5 – Instellingen waarvan de rekeningen 2021 ontbreken

2

216

Bijlage 2 - Kerncijfers van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen / 217

Bijlage 2

Bijlage 2 - Kerncijfers van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen

Kerncijfers van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen
De kerncijfers in de volgende tabellen komen uit de algemene rekeningen opgesteld door de diensten en instellingen en houden dus geen rekening met de correcties die het Rekenhof noodzakelijk
acht na zijn controle. De ontvangsten, uitgaven en het budgettaire resultaat komen uit de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen of, indien deze samenvattende rekening niet
beschikbaar is, uit de uitvoeringsrekening van de begroting.

1

669.634,14

990.837,96

2.092.680,19

25.136.580,59

Centrale Dienst voor
Duitse Vertaling

Centrum voor
Internationale
Conferenties
Egmont II-Egmontpaleis

Dienst voor
Wetenschappelijke en
Technische Informatie

Fedorest

9.652.715,26

32.712.300,98

Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk

Internationaal
Perscentrum

284.379.111,40

Algemeen Rijksarchief
en Rijksarchief in de
Provinciën

3.312.979,05

54.126.490,05

ADBA belast met
het beheer van de
identiteitskaarten

Helena en Isabella
Godtschalck

40.988.047,63

Balanstotaal

ADBA belast met
Consulaire Zaken

Naam

3.352.607,81

3.839.135,65

22.897.830,07

1.107.666,79

143.097,87

209.069,53

17.290.065,40

17.274.253,78

41.143.934,18

25.764.017,20

Opbrengsten

3.270.103,80

3.846.613,05

22.744.907,95

1.004.104,10

206.106,14

104.464,54

16.955.082,12

17.828.643,23

43.867.196,98

27.258.135,76

Kosten

82.504,01

-7.477,40

152.922,12

103.562,69

-63.008,27

104.604,99

334.983,28

-554.389,45

-2.723.262,80

-1.494.118,56

Economisch
resultaat

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie – 2021

82.504,01

-7.477,40

152.922,12

103.562,69

-63.008,27

104.604,99

334.983,28

-1.689.306,35

-2.723.262,80

-1.494.118,56

Over te
dragen
resultaat

2.145.176,93

4.151.264,09

22.818.996,58

1.107.666,79

143.097,87

209.069,53

17.285.181,00

17.274.253,78

42.762.591,89

25.097.401,00

Ontvangsten

2.953.109,28

4.534.662,52

22.557.335,21

1.004.104,10

655.727,72

114.434,70

15.427.098,00

17.746.514,96

44.101.400,96

27.050.448,00

Uitgaven

-807.932,35

-383.398,43

261.661,37

103.562,69

-512.629,85

94.634,83

1.858.083,00

-472.261,18

-1.338.809,07

-1.953.047,00

Budgettair
resultaat

218

35.061.189,29

23.733.104,52

40.390.469,00

20.418.743,03

327.927.422,45

739.828.747,83

749.441.032,34

1.541.273.650,84

27.404.387,25

17.072.832,57

24.739.234,53

Koninklijk Belgisch
Instituut voor
Ruimte-aëronomie

Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium

Koninklijk
Meteorologisch
Instituut van België

Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika

Koninklijke Bibliotheek
van België

Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis

Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van
België

Koninklijke
Sterrenwacht van België

Nationaal Instituut
voor Criminalistiek en
Criminologie

Nationale
Veiligheidsoverheid

Balanstotaal

Koninklijk Belgisch
Instituut voor
Natuurwetenschappen

Naam

4.298.541,40

17.442.422,32

15.767.571,38

15.292.676,85

15.106.155,75

17.375.065,67

19.561.536,90

16.465.773,24

8.611.046,06

17.633.953,68

37.268.226,45

Opbrengsten

3.026.292,82

15.741.797,06

14.547.655,93

16.023.618,57

14.762.761,25

15.987.029,18

22.974.013,54

15.138.217,83

8.482.561,33

15.409.533,04

33.924.741,07

Kosten

1.272.248,58

1.700.625,26

1.219.915,45

-730.941,72

343.394,50

1.388.036,49

-3.412.476,64

1.327.555,41

128.484,73

2.224.420,64

3.343.485,38

Economisch
resultaat

1.272.248,58

1.700.625,26

1.024.506,86

-3.593.810,12

-1.542.011,69

674.069,20

-3.032.775,28

516.099,58

-318.611,50

725.069,21

2.033.656,45

Over te
dragen
resultaat

4.298.541,40

17.435.561,00

15.767.571,38

15.292.676,76

15.106.155,75

17.375.065,66

17.522.803,96

16.481.924,14

8.611.046,06

17.633.953,68

37.264.787,46

Ontvangsten

2.545.938,63

16.232.975,00

15.287.028,30

16.062.725,12

14.817.885,69

16.841.061,34

17.864.050,93

15.159.207,01

8.249.354,29

15.796.784,82

33.302.741,55

Uitgaven

1.752.602,77

1.202.586,00

480.543,08

-770.048,36

288.270,06

534.004,32

-341.246,97

1.322.717,13

361.691,77

1.837.168,86

3.962.045,91

Budgettair
resultaat
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11.928.208,38

Restauratie en
Hoteldienst van
Defensie

289.347,57

22.585.375,01

Regie van de
Gevangenisarbeid

Sociale activiteiten

1.100.610,22

Balanstotaal

Poolsecretariaat

Naam

145.781,45

8.296.661,86

21.878.728,85

3.607.518,00

Opbrengsten

131.331,98

8.992.249,65

22.108.998,25

3.292.686,69

Kosten

14.449,47

-695.587,79

-230.269,40

314.831,31

Economisch
resultaat

14.449,47

-590.577,91

0,00

158.406,31

Over te
dragen
resultaat

145.780,65

8.767.305,46

22.786.797,89

3.607.518,00

Ontvangsten

130.883,05

9.297.854,00

22.702.446,73

3.292.686,69

Uitgaven

14.897,60

-530.548,54

84.351,16

314.831,31

Budgettair
resultaat
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553.119.681,69

Regie der Gebouwen

95.628.413,08

Federaal
Agentschap voor
Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

9.230.741,35

175.067.940,56

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van
de Voedselketen

Federaal Planbureau

199.232.209,47

Federaal Agentschap
voor de Opvang van
Asielzoekers

Balanstotaal

946.623,19

Naam

657.734.706,37

12.094.635,32

88.706.757,79

187.998.592,53

548.974.681,06

5.706.911,46

Opbrengsten

634.302.896,94

12.870.003,02

88.781.534,06

178.092.277,73

553.950.115,44

5.706.911,46

Kosten

23.431.809,43

-775.367,70

-74.776,27

9.906.314,80

-4.975.434,38

0,00

Economisch
resultaat

12.094.635,45

88.846.970,10

185.817.016,29

548.974.594,88

5.728.797,25

Ontvangsten

23.422.435,03 1.100.066.423,11

-775.367,70

79.047,83

10.379.918,13

0,00

0,00

Over te
dragen
resultaat

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer – 2021

Federaal Agentschap
van de Schuld

2

1.114.955.961,51

11.481.582,24

88.846.970,10

187.846.019,88

552.320.808,79

5.728.797,25

Uitgaven

-14.889.538,40

613.053,21

0,00

-2.029.003,59

-3.346.213,91

0,00

Budgettair
resultaat
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Naam

19.322.324,57

13.178.353,87

4.883.392,40

War Heritage Institute

Bureau voor
Normalisatie

Controledienst voor
de Ziekenfondsen en
de Landsbonden der
Ziekenfondsen

3.153.669.859,23

8.058.291,93

Nationaal Orkest van
België

Delcredere – Eigen
rekening

21.064.734,18

Nationaal Geografisch
Instituut

7.734.110,15

12.010.382,55

Instituut voor de
Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen

Koninklijke
Muntschouwburg

19.056.787,99

Federaal
Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg

255.461.949,80

Balanstotaal

6.568.084,70

9.591.057,54

12.934.925,37

11.311.635,42

16.919.273,07

46.588.576,68

9.841.554,17

25.338.180,22

35.577.211,53

Kosten

260.719.104,33 212.992.006,66

6.552.702,69

9.817.019,02

14.370.268,02

11.336.502,44

20.092.986,94

48.344.859,92

12.439.994,81

25.336.558,99

36.364.523,30

Opbrengsten

47.727.097,67

-15.382,01

225.961,48

1.435.342,65

24.867,02

3.173.713,87

1.756.283,24

2.598.440,64

-1.621,23

787.311,77

Economisch
resultaat

0,00

-15.382,01

225.961,48

898.847,65

24.867,02

0,00

1.715.252,24

2.598.440,64

-1.621,23

-632.584,57

Over te dragen
resultaat

Administratieve openbare instellingen met beheersautonomie – 2021

Centrale Dienst voor
Sociale en Culturele
Actie van Defensie

3

271.456.894,00

6.480.277,42

9.792.306,63

14.371.148,72

11.331.418,00

19.999.800,07

48.224.419,32

12.439.995,43

25.311.226,00

37.110.075,17

Ontvangsten

223.759.427,17

6.436.273,85

9.458.504,49

13.851.557,11

11.282.987,21

16.978.911,95

46.944.737,32

9.841.438,00

25.311.226,00

42.942.804,63

Uitgaven

47.697.466,83

44.003,57

333.802,14

519.591,61

48.430,79

3.020.888,12

1.279.682,00

2.598.557,43

0,00

-5.832.729,46

Budgettair
resultaat
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44.715.406,72

Federaal Agentschap
voor Nucleaire
Controle
1.934.720,96

28.617.096,42

37.111.084,52

Opbrengsten

Naam

75.293.466,65

Belgisch Instituut
voor Postdiensten en
Telecommunicatie

83.566.027,48

3.311.373,62

Belgische Maatschappij
voor Internationale
Investeringen

Belgische
Mededingingsautoriteit

240.304.291,12

144.991.157,00

Astrid

Belgisch
Ontwikkelingsagentschap

2.093.511.726,82

Apetra

3.862.525,74

Balanstotaal

Kosten

11.930.147,91

2.375.744,48

304.695.971,20

73.087.447,64

83.689.712,60

244.062.159,70

208.795,92

11.786.351,81

2.039.319,82

306.124.494,19

72.174.328,23

72.252.478,37

143.796,10

336.424,66

-1.428.522,99

913.119,41

11.437.234,23

141.836,10

324.318,42

273,93

2.628.040,41

9.350.623,29

-541.345.992,86 785.408.152,56 785.408.152,56

208.795,92

Over te
dragen
resultaat

-194.710,46

2.904.023,81

25.274.848,52

Over te dragen
resultaat

Economisch
resultaat

-194.710,46

2.959.605,81

14.793.119,92

Economisch
resultaat

4.202.305,27

Kosten

2.129.431,42

25.657.490,61

22.317.964,60

4.411.101,19

Opbrengsten

Gelijkgestelde instellingen – 2021

Agentschap voor
Buitenlandse Handel

4

3.412.880,73

699.008.107,30

Delcredere –Rekening
van de Staat

Proefbank voor
Vuurwapens

Balanstotaal

Naam

7.294.936,14

5.956.385,88

286.355.962,00

73.091.067,23

79.543.272,13

114.859.327,00

4.411.101,19

Ontvangsten

1.935.437,83

28.786.860,63

38.695.608,14

Ontvangsten

Budgettair
resultaat

827.005,39

10.490.964,35

35.302.940,00

246.835,66

Budgettair
resultaat

-63.807,54

4.003.094,83

7.225.652,00

31.693.860,40

69.284,14

-25.737.474,52

300.199.550,43 -13.843.588,43

72.264.061,84

69.052.307,78

79.556.387,00

4.164.265,53

Uitgaven

1.999.245,37

24.783.765,80

21.749.607,42 16.946.000,72

Uitgaven
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8.546.663,87

Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven

816.771.324,78

26.173.771,09

2.598.961,71

Egov

European Underground
Research Infrastructure for
Disposal of Nuclear Waste
in Clay Environment

766.670,03

Consumenten
ombudsdienst

Dexia

41.233.259,71

102.628,47

174.708.359,27

3.536.207,00

Congrespaleis

Commissie voor Nucleaire
Voorzieningen

Commissie voor de
Regulering van de
Elektriciteit en het Gas

Commissie voor
Boekhoudkundige
Normen

50.263.681,99

6.932.213,54

Cel voor Financiële
Informatieverwerking

Certi-Fed

67.816.199,75

Balanstotaal

Belgoprocess

Naam

6.020.014,11

73.022.796,76

36.524.517,31

984.788,88

3.019.161,90

583.392,50

15.388.840,41

1.677.241,45

726.285,47

5.263.651,51

6.657.700,78

79.622.138,92

Opbrengsten

6.020.014,11

73.022.796,76

35.247.155,47

877.414,75

6.926.924,24

583.392,50

15.388.840,41

1.145.285,89

270.447,56

5.196.573,69

6.032.489,03

77.140.093,32

Kosten

0,00

0,00

1.277.361,84

107.374,13

-3.907.762,34

0,00

0,00

531.955,56

455.837,91

67.077,82

625.211,75

2.482.045,60

Economisch
resultaat

0,00

0,00

-9.325.610,07

107.374,13

-2.900.712,38

0,00

0,00

531.955,56

454.200,84

67.077,82

0,00

2.404.751,09

Over te
dragen
resultaat

6.020.014,00

73.241.875,95

33.529.899,00

984.789,00

5.277.808,96

583.392,50

15.635.707,00

1.677.229,80

17.727.959,61

5.263.651,51

6.648.817,70

78.950.553,00

Ontvangsten

6.020.014,00

73.139.294,71

26.342.380,00

803.633,68

5.869.099,46

583.392,50

15.513.296,00

1.121.399,02

23.953.202,01

5.263.651,51

5.864.896,53

77.257.239,00

Uitgaven

0,00

102.581,24

7.187.519,00

181.155,32

-591.290,50

0,00

122.411,00

555.830,78

-6.225.242,40

0,00

783.921,17

1.693.314,00

Budgettair
resultaat
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9.277.454,20

6.967.149,94

Interfederaal Centrum
voor Gelijke Kansen
en Bestrijding van
Discriminatie en Racisme

30.513,00

23.529.804.835,00

175.586,00

156.323.999,67

3.149.773,75

2.520.973.916,27

3.607.114,06

Balanstotaal

Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding

Instituut voor de
Nationale Rekeningen

Infrabel

Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de
Kleine en Middelgrote
Ondernemingen

Fonds voor
Spoorweginfrastructuur

Fonds voor Dringende
Geneeskundige
Hulpverlening

Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij

Federaal centrum
voor de analyse van
de migratiestromen,
de bescherming van
de grondrechten van
de vreemdelingen
en de strijd tegen de
mensenhandel

Naam

9.811.138,25

18.094.680,13

1.284.837,00

2.282.510.573,88

1.367.000,00

1.776.445,68

3.056.522,76

186.465.930,54

3.208.858,23

Opbrengsten

9.501.107,96

15.810.384,59

1.284.837,00

2.298.662.205,41

1.366.665,49

2.543.882,63

3.049.191,15

87.771.090,89

3.013.173,98

Kosten

-4.315,75

Over te
dragen
resultaat

310.030,29

2.284.295,54

0,00

-16.151.631,53

334,51

-767.436,95

7.331,61

50.030,29

2.284.295,54

0,00

0,00

334,51

-2.021.009,69

7.331,61

98.694.839,65 92.120.966,25

195.684,25

Economisch
resultaat

9.811.138,00

18.094.680,13

1.284.837,00

2.466.611.746,51

1.367.000,00

1.213.725,16

1.803.048,00

240.721.290,00

3.208.859,00

Ontvangsten

195.684,00

Budgettair
resultaat

9.521.107,00

15.694.656,34

1.284.837,00

2.335.219.571,38

1.367.000,00

8.884.596,12

2.092.210,00

290.031,00

2.400.023,79

0,00

131.392.175,13

0,00

-7.670.870,96

-289.162,00

292.358.938,00 -51.637.648,00

3.013.175,00

Uitgaven
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3.553.032,81

Nationale Arbeidsraad

41.437.597,70

Vermogen van de
Koninklijke Militaire
School

Woodprotect Belgium

3.167.179,31

224.753,24

142.210.197,48

TUC RAIL

Zephyr-Fin

420.001.071,31

8.109.171,13

Studiecentrum voor
Kernenergie

Sociaal verwarmingsfonds
Stookolie,
Lamppetroleum en
Propaan in bulk

142.297.266,81

62.470.627,07

Paleis voor Schone
Kunsten

Sciensano

2.735.339,31

Ombudsdienst voor
energie

1.043.043.592,23

27.797.221,33

Koninklijk Gesticht van
Mesen

Nationale Instelling voor
Radioactief Afval en
Verrijkte Splijtstoffen

2.974.524,85

Balanstotaal

Koninklijk Belgisch
Filmarchief

Naam

4.231.069,52

0,00

9.237.195,33

187.709.561,71

191.718.322,87

14.061.265,55

99.329.929,49

31.577.630,39

1.765.648,68

226.125.780,84

3.722.703,78

549.756,68

4.310.710,53

Opbrengsten

4.152.927,57

33.305,91

8.932.595,88

187.599.751,30

187.643.895,40

14.246.583,07

97.545.274,87

30.257.779,15

1.671.686,47

210.710.007,33

3.469.617,12

487.142,89

4.201.057,97

Kosten

78.141,95

-33.305,91

304.599,45

109.810,41

4.074.427,47

-185.317,52

1.784.654,62

1.319.851,24

93.962,21

15.415.773,51

253.086,66

62.613,79

109.652,56

Economisch
resultaat

78.141,95

-33.305,91

0,00

0,00

1.076.339,16

-38.317,52

1.977.334,08

1.267.995,43

78.100,94

0,00

-19.045,54

62.613,79

109.652,56

Over te
dragen
resultaat

4.233.938,00

0,00

9.993.463,00

185.866.065,11

201.516.529,76

14.061.534,00

110.164.093,00

31.142.942,00

1.761.429,05

156.713.252,72

3.722.703,78

505.181,00

4.324.274,00

Ontvangsten

3.946.236,00

33.305,91

9.662.469,00

185.736.913,58

206.986.385,40

14.200.883,00

108.636.478,00

29.904.397,00

1.659.206,99

201.126.763,59

3.450.571,58

259.523,00

4.469.993,00

Uitgaven

287.702,00

-33.305,91

330.994,00

129.151,53

-5.469.855,64

-139.349,00

1.527.615,00

1.238.545,00

102.222,06

-44.413.510,87

272.132,20

245.658,00

-145.719,00

Budgettair
resultaat
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Naam

Balanstotaal

1.001.368.133,30

Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden nv
(BIO)

Laattijdige rekeningen – 2019

273.299.647,95

3.046.237,92

41.215.512,40

1.043.731.840,50

Naam

6

Belgisch agentschap voor
ontwikkeling (Enabel)

Woodprotect Belgium

Congrespaleis

Belgische Investerings
maatschappij voor
Ontwikkelingslanden nv
(BIO)

863.609,60

Balanstotaal

Laattijdige rekeningen – 2020

Academia Belgica

5

58.221.451,34

Opbrengsten

257.006.220,00

5.577.820,72

1.481.367,91

52.122.660,91

479.027,50

Opbrengsten

61.680.276,85

Kosten

256.851.934,56

5.420.279,09

6.854.821,73

66.867.317,11

404.439,32

Kosten

-3.458.825,51

Economisch
resultaat

154.285,44

157.541,63

-5.373.183,82

-14.744.656,20

74.588,18

Economisch
resultaat

78.543,99

157.541,63

-6.766.266,23

0,00

Over te
dragen
resultaat

479.027,50

Ontvangsten

208.034.445,21

Ontvangsten

242.821.301,00

5.577.794,00

6.311.261,00

0,00 159.390.028,00

542,13

Over te dragen
resultaat

224.305.662,97

Uitgaven

255.912.497,00

5.104.636,00

6.651.086,04

138.551.192,00

478.485,37

Uitgaven

-16.271.217,76

Budgettair
resultaat

-13.091.196,00

473.158,00

-339.825,04

20.838.836,00

542,13

Budgettair
resultaat
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Bijlage 3 - Kredietoverschrijdingen

Nationaal Instituut voor
Criminalistiek en Criminologie

3.823.052,00
1.703.525,00

Verwerving van overige
investeringsgoederen

74

99.000,00

Verwerving van overige
investeringsgoederen

Verwerving van niet duurzame
goederen en diensten

688.700,00

Verwerving van niet duurzame
goederen en diensten

3.078.154,00

2.978.617,00

555.000,00

Laatste door
het parlement
goedgekeurde
begroting

12

74367

12

11 Lonen en sociale lasten

Helena en Isabella
Godtschalck

Verwerving van niet duurzame
goederen en diensten

12

Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën

Verwerving van overige
investeringsgoederen

Omschrijving

74

Art.

ADBA belast met Consulaire
Zaken

Naam

Administratieve diensten met afzonderlijk beheer

1.753.525,00

4.277.142,00

99.000,00

688.700,00

3.078.154,00

2.978.617,00

555.000,00

Begroting na
aanpassingen
(art. 79/2)

1.788.855,00

4.303.473,00

461.525,56

710.788,92

3.360.258,55

3.117.019,52

568.838,00

Gerealiseerd

85.330,00

480.421,00

362.525,56

22.088,92

282.104,55

138.402,52

13.838,00

Overschrijdingen
t.o.v. laatste door
het parlement
goedgekeurde
begroting

35.330,00

26.331,00

362.525,56

22.088,92

282.104,55

138.402,52

13.838,00

Overschrijding
t.o.v. laatste
aangepaste
begroting

367 In de uitvoeringsrekening van de begroting zijn de uitgaven op dit artikel verkeerd gerapporteerd. Indien rekening wordt gehouden met de effectieve uitgaven is er geen overschrijding op dit artikel.

1

Om de kredietoverschrijdingen van de limitatieve uitgavenkredieten van het boekjaar 2021 te bepalen, heeft het Rekenhof enkel rekening gehouden met de
overdrachten en overschrijdingen die de artikelen 79/2 en 91 van de wet van 22 mei 2003 naleven alsook die welke voor 31 januari 2022 werden goedgekeurd.
Het heeft ook rekening gehouden met de kredieten afkomstig van de verdeling van de interdepartementale voorzieningen.

Kredietoverschrijdingen
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2

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer

Het Rekenhof heeft geen budgettaire overschrijdingen vastgesteld voor de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer.
De begrotingsboekhouding van de Regie der Gebouwen, die buitenboekhoudkundig werd samengesteld, kon echter niet worden gereconcilieerd met de algemene boekhouding (zie het
artikel over de Regie der Gebouwen in hoofdstuk 4 van dit Boek).
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